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Aos cinco dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dez horas e quinze
minutos, reuniu-se a Subcomissão dos Municí
pios e Regiões, na sala B-3, Anexo 11, da Câmara
dos Deputados, em Brasília,DF,sob a Presidência
do Sr. Constituinte LuizAlbertoRodrigues, presen
tes os Senhores Membros: Waldeck Ornélas, Mau
ro Miranda, Eliezer Moreira, Aloysio Chaves, Ge
raldo Melo, Victor Buaiz, José Dutra, Maurício
Fruet, Lavoisier Maia, Eraldo Trindade, Edésio
Frias, Alexandre Puzyna, Sérgio Brito, LuizFreire,
Mello Reis, Ivo Cersósimo, Nestor Duarte, Lou
remberg Nunes Rocha, e Raimundo Rezende. Ata
- lida e aprovada a Ata da reunião anterior. Ini
ciando os trabalhos, o Senhor Presidente comu
nicou que a reunião se destinava à realização de
Painel sobre o tema: "Aglomerados Urbanos",
tendo como expositores os Senhores: laire Re
zende, Prefeito de Uberlândia - Minas Gerais;
ArlindoVillaschi Filho,Consultor do Projeto EBTU
- BIRD e Diretor do Centro de Estudos de Ques
tões do Desenvolvimento do Estado do Espírito
Santo; Marcelo Duarte, Vice-Prefeitode Salvador
e Professor de Direito Constitucional da Univer-

sidade Federal da Bahia e Getúlio Hanashíro, Se
cretário de Estado dos Negócios Metropolitanos
de São Paulo. Com a palavra, o Sr. Zaire Rezende
fezuma explanação sobre a administração de seu
município, propondo uma ampla reforma tribu
tária, com a inversão da pirâmide tributária. A
seguir, o Sr. Arlindo VIIlaschi Filho, frisando ser
o espaço urbano eminentemente político, disse
da necessidade de ser criado um órgão legislativo,
que seria uma instância intermediária do nível
metropolitano; defendeu a consulta plebiscitária
e delegação de competência aos Estados-mem
bros para a criação de regiões metropolitanas e
aglomerados urbanos. Na seqüência dos traba
lhos, falou o Professor Marcelo Duarte, defenden
do o associativismo municipal e dizendo ser o
Estado-membro uma entidade essencial do Fe
deralismo. Aseguir, o Sr. GetúlioHanashiro trouxe
dados específicos da Região Metropolitana da
Grande São Paulo, enfocando a qualidade de vida
naquela região, com grandes desníveis sociais,
ostentando grandes riquezas ao lado de bolsões
de miséria; propôs a criação de uma entidade
dotada de personalidade jurídica de direito públi
co, com a função de organizar, planejar, progra
mar e executar serviços de interesse metropo
litano.Terminadas as exposições, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Relator,AloysioChaves,
que louvou o nível das contribuições trazidas aos
trabalhos da Subcomissão, solicitando maiores
informações sobre o Governo dual, proposto pelo
Sr. Arlindo VIIlaschi. Participaram dos debates os

Senhores Constituintes: Edésio Frias, pedindo es
clarecimento sobre o órgão legislativo metropo
litano; Maurício Fruet, dizendo ser muito impor
tante que haja um organismo político nas regiões
metropolitanas, entendendo, no entanto, que de
veria ser constituído por indicação das Câmaras
Municipais;elogiando a administração do Prefeito
laire Rezende - democracia participativa - co
mo a mais eficiente do País, propôs fosse a refor
ma agrária feita pelos municipios. Interpelaram
os expositores os Senhores Constituintes Geraldo
Melo,José Dutra, Waldeck Ornélas, Mauro Miran
da e Luiz Alberto Rodrigues. O Sr. José Dutra
entregou proposta ao Sr. Presidente, que deter
minou fossem distribuídas cópias aos Senhores
Membros da Subcomissão. Após o que, o Sr. Pre
sidente registrou a presença do Sr. Diogo Lordello
de Melo,que fezbreves apreciações sobre a maté
ria debatida. O Sr. Presidente, agradecendo os
importantes subsídios trazidos a esta Subcomis
são, encerrou os trabalhos, convocando os Se
nhores Membros para uma reunião hoje às dezes
sete horas e lembrando os painéis que serão reali
zados amanhã às nove horas e trinta minutos
e às dezessete horas. A reunião foi gravada e será
publicada no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Iná Fernandes
Costa, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente:
Constituinte LuizAlberto Ridrigues.

O SR: PRESIDENTE(l.uiz Alberto Rodrigues)"
- Havendo quorum regimental, declaro aberta
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a reunião da Subcomissão dos Municípios e Re
giões.

Solicito à Sr' Secretária Executiva que proceda
à leitura da Ata da reunião anterior.

(É fida e aprovada aAta da sessão anterior.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Esta reunião da Subcomissão dos Municípios
e Regiões destina-se à realização de mais uma
audiência pública, onde teremos o painel "Aglo
merados Urbanos".

A Presidência convida, para tomar assento à
mesa, o Dr. Zaire Rezende, Prefeito de Uberlândia;
o economista Arlindo Villaschi Filho, Consultor
do Projeto EBTU - BIRD e Diretor do Centro
de Estudos de Questões do Desenvolvimento do
Estado do Espírito Santo, e o Dr. Marcelo Duarte,
Vice-Prefeito de Salvador e professor de Direito
Constitucional da Universidade Federal da Bahia,
expositores que vão participar do painel de hoje.
A Presidência informa que cada um dos Srs. Ex
positores disporá de vinte minutos para apresen
tação de sua exposição.

Com a palavra o Dr. Zaire Rezende, Prefeito
de Uberlândia.

O SR. ZAIRE REZENDE - Srs, Constituintes,
entendemos que somente através de uma partici
pação profunda dos municípios na vida nacional
será possível a democratização e descentralização
do poder político, econômico e social. Para isto,
achamos necessário que haja uma autonomia po
lítico-administrativa dos municípios, passando pa
ra eles a responsabilidade de erigir as próprias
normas do poder político, administrativo e de re
presentatividade municipais. Deve ser delegada
a todos os municipios brasileiros a possíbíhdade
de erigir, de construir a sua própria constituição,
a sua própria lei orgânica dos municípios. Acha
mos que, a partir daí, poderemos realmente esta
belecer a sustentação da estrutura brasileira, onde
deve ser fixada - exatamente nos municípios.
Propomos também uma reforma tributária ampla,
o que vai garantir autonomia financeira, para po
der assegurar autonomia político-administrativa
dos municípios. Julgamos que será necessário
inverter' totalmente a pirâmide tributária, e que
se destine 40% para os municípios, 30% para
os Estados e 30% para a União. Essa redistri
buição, essa redestinação de recursos para os
municípios ajudará a fixar os homens nos seus
locais de origem, ajudará todos os municípios
m sua estrutura político-administrativa, sobretudo
a de elementos humanos necessários para a ad
ministração. Isso irá fazer o que todos desejamos
para o Brasil, que é a distribuição de renda, sendo
feita também a distribuição de renda através dos
municípios.

Terceiro, democratização do exercício do po
der. Exercer o poder não em nome do povo, como
é da nossa democracia representativa, mas, sim,
com o povo. Abrir canais de participação perma
nente para que o povo possa participar, discutir,
sugerir e escolher as suas prioridades. Que o povo
não somente delegue poderes para os elementos
que vão gerir, mas que, além disso, possa parti
cipar do exercício do poder. Isto é o que chama
mos de democracia participativa, e que realiza
mos em Uberlândia. Propomos municipalização
das ações dos serviços essenciais, assegurando
ao Município a gestão e os recursos necessários
para atendimento de serviços, como saúde, edu-

cação pré-escolar, primeiro e segundo graus,
apoio aos menores, saneamento básico, habita
ção, transporte, agricultura e pecuária, meio am
biente, formação profissionalizante. Propomos re
forma urbana, onde a finalidade do solo urbano,
que é garantir a qualidade de vida e do lote para
habitação, seja realmente preservado. Aí entra a
preservação do verde, o combate à especulação
imobiliária, e uma caracterização bem nítida da
contribuição de melhoria para que ela possa ser
uma arma de fato útil para os municípios. Em
Uberlândia, para combater a especulação imobi
liária, legislamos criando o imposto progressivo,
alíquota progressiva sobre terreno não construído
a partir de 2%. Está subindo 1% ao ano para
se atingir até 10%, já estamos em 5% .

Propomos também a reforma agrária. Que ela
seja continuada. É necessário que o solo rural,
que tem a finalidade de ser produtivo, realmente
tenha essa finalidade. Que a especulação ao nível
rural também possa ser supressa e que venha
a complementar a reforma urbana. Se essa refor
ma for feita ao lado de outros investimentos na
zona rural, que permitam ali a mesma qualidade
de vida daquele que mora na zona urbana, como
educação, saúde, transporte, comunicação, ener
gia, lazer, e tudo o mais, acreditamos que o proble
ma da migração do homem, do esvaziamento
do campo desapareça, como estamos fazendo
em Uberlândia e já com sucesso.

Em relação ao Legislativo,propomos a sua au
tonomia, autonomia total, autonomia político-ad
ministrativa e autonomia financeira. Para essa au
tonomia financeira, propomos sejam criados me
canismos de repasses automáticos do orçamento
do legislativo,não tendo de passar por autorização
do Executivo. No momento em que seja neces
sário que essa autorização passe pelas mãos do
Executivo, a autonomia estará castrada. Só pode
haver total autonomia do Legislativo, se for confi
gurado em lei um processo mediante o qual esse
repasse seja feito automaticamente, independen
te de qualquer vontade. Propomos, em relação
à convivência com o Judiciário, os mesmos prin
cípios de autonomia político-administrativa, e diria
também gerencial e financeira. Não é necessário
que o Poder Executivo interfira no Judiciário, atra
vés de recursos suficientes e de repasses automá
ticos. Não depende do Executivo a total indepen
dência do Poder Judiciário.

Propomos, também, a institucionalização das
microrregiões. Em Minas, o sistema das micror
regiões tem dado um resultado excelente. Em
nossa região, o papel da microrregião tem sido
tremendamente saudável, dando todo tipo de aju
da a todos, pequenos e grandes municípios: apoio
jurídico, operacional, com maquinários, com ofi
cina gráfica, apoio político no sentido de reivindi
cações junto aos órgãos do Estado e da União.
Propomos seja feita a institucionalização das mi
crorregiões, assim como também marcadas em
lei as suas atribuições, inclusive com a possibi
lidade de, no futuro, ela vir a fazer um papel regio
nal de criação e de implantação de determinados
equipamentos que poderão atender a essas mi
crorregiões.

Propomos também institucionalizar a saúde ad
ministrativa dos municípios. O que queremos di
zer com isso? Criar normas que não permitam
ultrapassem as despesas de custeio, por exemplo,
um número fIXO, digamos, 60%. Temos procu-

rado manter essa norma na administração de
Uberlândia, e é perfeitamente possível. Isso evita
ria o empreguismo, o esbanjamento dos recursos
municipais. Criar-se-ia então, um mecanismo que
possa preservar essa saúde administrativa.

Ao falarmos da reforma tributária, achamos
muito importante que os tributos já fiquem no
município, quando da sua geração, tirando a volta,
o passeio desses tributos pelo Estado e pela
União. E propomos sejam criados mecanismos
que permitam total transparência administrativa.
O que definimos como transparência? Mecanis
mos que permitam o acesso do povo não so
mente ao Legislativo, mas a todo mecanismo de
administração. Que o povo possa conhecer tudo
o que é necessário sobre administração, inclusive
participar na elaboração do orçamento, e que este
seja discutido com a população. Que a população
possa, através dessa discussão, conhecer o orça
mento do município projetado e, dentro desse
orçamento, conhecendo a realidade municipal,
estabelecer as suas prioridades, uma vez partici
pando do orçamento, possa depois acompanhar
a sua execução. Isso viria ao encontro daquela
primeira proposta que fizemos, que é a democra
tização do exercício do poder, onde o povo elege
as prioridades e depois acompanha a sua execu
ção, passando, dessa forma, a ter de fato uma
participação no exercício do poder. Para que se
caracterize bem, Uberlândia, uma cidade de mé
dio porte, está no Triângulo Mineiro.Estamos hoje
com cerca de 370, 380 mil habitantes. No ano
passado, tivemos uma arrecadação tributária de
sete bilhões e cem milhões de cruzados na área
federal, oitocentos milhões de cruzados na área
estadual, perfazendo um total de sete bilhões e
novecentos milhões de cruzados, tendo retomado
para Uberlândia 210 milhões, ou seja, 2.9% 
uma profunda injustiça tributária. Uberlândia é
cortada por seis rodovias, seis BR;temos um aero
porto muito bom, dez estações de rádio, sendo
seis FM e quatro AM, duas estações de televisão
gerando no próprio município, uma recebendo
de fora; onze mil empresas no município, um
distrito industrial já consolidado e uma em fase
de expansão, com toda sua área ocupada; uma
rede de ensino onde estamos com mais de 90
mil jovens estudando, uma universidade total
mente consolidada, contando com mais de dez
mil jovens. Em termos de caracterização seria
isso.

Em relação ao solo urbano, quando assumi
mos, encontramos uma prefeitura com cadastra
mento de 89 mil imóveis. Mandamos fazer um
recadastramento e o número subiu para 161 mil,
quer dizer, havia número muito grande de imóveis
não cadastrados. Desse total, temos em tomo
de 65 a 70 rml não construídos, e enfrentamos
lá a mesma coisa que existe em outras cidades:
um núcleo urbano, uma separação não construí
da e, contomando a cidade, vários bairros cons
truídos com recursos do BNH.Então procurou-se
colocar esses conjuntos residenciais depois dessa
malha já loteada, evidentemente encarecendo os
custos da prestação de todos os serviços urbanos
necessários, com a nítida e clara intenção de valo
rizar os terrenos que ficam intermediando o nú
cleo urbano central e esses a serem construídos,
caracterizando, assim, e reforçando, a especula
ção imobiliária. Quando fizemos lei, procuramos
penalizar, embora reconhecendo o direito de qual-
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quer cidadão de ter a posse do seu terreno e,
se quiser, de estocá-lo, mas reconhecendo que
tem de pagar um tributo, porque a finalidade do
solo é social e ele traz ônus para o município.
Essa lei custou-nos dificuldades políticas muito
grandes, e quase físicas, que hoje já estão sendo
superadas e começando a produzir efeitos. Te
mos as dificuldade inerentes a todo município
brasileiro.Aliás, seria muito importante criarmos
mecanismos que, de fato, protegessem, resguar
dassem, apoiassem, amparassem sobretudo o
pequeno município, que tem dificuldadeem fazer
a sua lei do IPTU -Imposto Predial e Territorial
Urbano.

Partindo do que já falamos aqui, da democra
tização do exercício do poder, procuramos esti
mular o povo a se organizarem Uberlândia,sobre
tudo aquelas camadas não organizadas, que nun
ca tiveram acesso ao poder, que é a classe pobre.
As classes média e rica há muito tempo têm me
canismos, em influenciaro poder. Com isso, atra
vés desse estímulo,conseguimos partirde 5 asso
ciações de moradores para as 47 que temos hoje
organizadas. Estimulamos a criação de um Con
selho Municipalde Entidades Comunitárias, con
gregando todas essas associações de moradores,
mas não somente essas, foram chamados a parti
cipar os sindicatos patronais, os sindicatos de em
pregados, jovens, estudantes secundários, estu
dantes terciários, Lyons,Rotary, Maçonaria, Igreja,
enfim, todas as entidades representativas. Esse
Conselho evoluiu,cresceu e se consolidou; pediu
a nós, do Poder Executivo e do Legislativo, que
nos afastássemos do Conselho porque ele queria
ter autonomia, ter liberdade para discutir os seus
problemas sem qualquer interferência.De Conse
lho Municipal de Entidades Comunitárias passa
ram para Conselho de Entidades Comunitárias;
tiraram o Municipaldo nome inicial e hoje exer
cem realmente presença dentro da cidade. É inte
ressante notor que a classe rica,que já era organi
zada, aproximou-se, acompanhou algum tempo
e depois se afastou do Conselho. Hoje,diria que
apenas as classes pobre e média baixa dele parti
cipam. Estamos lutando em Uberlândia para a
municipalização da saúde, diria que já estamos
na metade do caminho. Procuramos fazer uma
integração com a Universidadee o Estado. Hoje,
temos uma rede de saúde que atinge todos os
bairros e a zona rural de Uberlândia, cumprindo,
inclusive, aquilo que preceitua a Organização
Mundialde Saúde, num entrosamento total entre
o município e o Estado. Na prática, já temos,
então, a municipalizaçãoda saúde. O Estado entra
com medicamentos, com médicos em alguns
postos de saúde; nós entramos com médicos.
Enfim,já há uma municipalização.Agoraestamos
lutando pela municipalização da educação. S0
mos totalmente favoráveis a esta municipalização.
Já estamos iniciando a municipalização da ali·
mentação escolar, que já está em fase de implan
tação, e estamos discutindo com o Estado de
Minas a municipalização do setor educacional.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Vamos passar a palavra ao economista Arlindo
Wlaschi para fazer a sua exposição.

O SR. ARUNDO VlLlJ\SCHI FILHO - Caros
Constituintes Luiz Alberto Rodrigues e Aloisio
Chaves, respectivamente Presidente e Relator da

Subcomissão dos Municípios e Regiões, meus
caros companheiros de painel, Prefeito Zaíre Re
zende e Prof Marcelo Duarte. Srs. Constituintes
Senhoras e Senhores, apesar de sentir que esta
não é a Constituinteda minha geração, honra-me
sobremodo fazer-me presente neste painel sobre
"Aglomerados Urbanos", pricipalmente lado a la
do com pessoas por quem tenho afeto pessoal
profundo. Encontro, neste momento, companhei
ros como Vítor Buaiz,com quem tento aprender,
no dia-a-dia a militância político-partidária; com
panheiros como Walden Omelas com quem já
dividi sonhos e angústias de quem tenta fazer
algo por seus respectitvos Estados, e companhei
ros de trabalho do passado e alguns do presente.

Nunca é demais lembrarmos que, quando se
fala da organização do Estado brasileiro, temos
de pensar na organização, na formalização, na
institucionalização de uma matriz que leve em
consideração as profundas alterações ocorridas
na sociedade, na economia e na política brasi
leiras nos últimos 30 anos. Trinta anos que não
perfazem sequer uma geração, mas que fizeram
com que uma população da qual apenas 36%
viviamnas cidades em 1950, atingisse 67,7% se
gundo o censo de 1980, essa Modernização pode
ser constatada também por dados de estrutura
de renda interna, onde a agricultura, em 1950,
correspondia a 25% da renda total nacional, en
quanto que em 1980 já é a indústriaque responde
por mais de 27% da contribuição na indústria
de transformação. Não fora simplesmente uma
passagem da agricultura para indústria,mais rele
vante talvezseja o fato de que esta industrialização
ocorre no sentido de uma modernidade maior
ainda no próprio campo industrial.Os dados de
monstram que, em 1950, 72,8% do produto in
dustrial eram de bens não duráveis de consumo,
o que demonstra uma industrializaçãopara a so
brevivência da população, enquanto que, em
1980, 15% da insdústria brasileirajá eram de con
tribuição dos bens capital e 13,5% eram de contri
buição dos bens duráveis de consumo.

Estes são alguns dados que obviamente têm
um rebatimento no espaço brasileiro. Eles não
correm fora do espaço; eles acontecem no territó
rionacional.E essa repercussão me parece funda
mental na medida em que comparamos alguns
também entre os censo de 1950 e 1980, onde
vamos notar que há uma concentração substan
cial do crescimento urbano brasileiro em cima
daquelas cidades entre 100 e 500 mil habitantes.
Estas cidades creceram 7,15% ao ano nesses
30 anos.

Parece-me importante chamar a atenção para
isso, porque chegamos a 1980 com cerca de
150 municípios com mais de 100 mil habitantes.
É dado importante na medida em que, no censo
de 50, apenas uma cidade tinha um milhão de
habitantes.

Esse dado me parece fundamental, porque é
importante que se tente refletira respeito dessas
informações que estão no nosso dia-a-dia e que,
na maioria das vezes, não damos conta.

Hoje,cerca de 30 cidades brasileiras são mon
tadas, são aglomeradas que estão surgindo na
realidade do Brasil,no dia a dia e não nos damos
conta.

Obviamente que respostas para esses desafios
vêm sendo construídas ao longo desses anos,
principalmente a partir da Carta de 46. Mas gosta-

riamos de destacar os instrumentos criados na
década de 70, principalmente a Lei Complemen
tar na 14 e a Lei na 6.776. Foram duas tentativas
de se dar conta do problema da metropolização
e urbanização, mas obviamente têm que ser obje
to de criticas veementes, principalmente porque
a Lei Complementar na 14, ao contemplar nove
regiões metropolitanas, criam um problema de
sistema de simétrica substancial, onde a região
metropolitana de Belém, por exemplo, com ape
nas dois municípios, teve uma mesma estrutura
administrativa e política que a região metropo
litana de São Paulo, por exemplo com 39 muni
cípios à época.

Obviamente que esse não era o tratamento ade
quado.

Uma outra válvulalegal de escape para o trata
mento da questão da conurbação de municípios
brasileiros compondo uma única cidade foi a Lei
na6.766 que, ainda que tratando especificamente
do parcelamento do solo, utiliza como válvulapor
parte de Estados entre os quais Goiás, Espirito
Santo e Sergipe, no sentido de criar as chamadas
aglomerações urbanas.

Istoposto, parece-me importante registrar aqui
não idéias pessoais, mas reflexõesque tenho feito
com grupos de colegas, tanto a nível da univer
sidade quanto a nível profissioanal, no sentido
de saber com o que podemos contribuir com
os Constituintes de hoje para se dar uma nova
textura à matriz territorial do Estado brasileiro.

A primeira proposta que transmitimos aos no
bres constituintes que a nova Constituição que
se constrói, ao contrário da atual Constituição,
deve delegar aos Estados membros a compe
tência da criação de regiões metropolitanas e
aglomerados urbanos.

Acreditamos que seja fundamental até mesmo
que, atráves de lei complementar, o plano federal
estabeleça critérios que devam ser obedecidos
pelas legislações estaduais. Também é funda
mental que a competência da criação de regiões
metropolitanas e aglomerados seja dos Estados
membros.

Por outro lado, parece-me fundamental que,
ao serem criadas novas regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas no espaço brasileiro, le
ve-se em conta a importância da participação ca
da vez mais efetiva dos municípios na questão
metropolitana. Ou seja, é preciso que os muni
cípios brasileiros reflitam a realidade urbana do
seu territórioe não continuem com vinculos mais
rurais do que a urbanidade nos está levando.

Por último,parece-nos fundamentaI que a nova
Constituição leve em consideração nos critérios
de estabelecimento de aglomerações urbanas o
fato de que o espaço urbano é eminentemente
político;é o espaço da cidadania. Razão pela qual
é preciso que a politização que o espaço urbano
brasileiro vem sofrendo nos últimos 30 anos se
reflitatambém na hora da criação de regiões me
tropolitanas e aglomerações urbanas. E a nossa
sugestão é que a criação tanto de regiões metro
politanas quanto de aglomerações urbanas, em
momento algum, deixe de passar pela consulta
plebiscitária.

Gostaria de lembrar - isto foi inclusive uma
brincadeira do Constituinte Deputado Waldeck
que essa consulta plebiscitáriasob hipótese algu
ma é um modismo de agora. A própria Lei Com
plementar naH, que estabelece a fusão e a divisão
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de municipios na atual legislação, exige a consulta
plebiscitária, Ou seja, nós, que estamos vendo
cada vez mais a presença dos movimentos sociais
urbanos, seja na luta de classe pelos sindicatos,
seja na luta territorial pelas associações comuni
tárias, pelos grupos setoriais de transportes, edu
cação, saúde e habitação, sabemos ser preciso
que essa população que se politizainformalmente
através desse tipo de associação tenha uma forma
de participação efetiva na questão metropolitana,

Esses três pontos por nós colocados se funda
mentam, em primeiro lugar, na existência hoje
de um problema metropolitano que não se restrin
ge mais a nove regiões, mas extravasa para cerca
de 30 áreas no Brasil.

Parece-me importante que o maior envolvi
mento político dos municípios é fundamental, na
medida em que é preciso que os municípios assu
mam a característica urbana do seu território.
Conseqilentemente, é preciso que se dê a eles
a atribuição maior de trabalhar a questão metro
politana e não simplesmente se afastar, achando
que essa questão é do Govemo Federal, como
tem sido feito até agora, ou que se transforme
numa simples questão da esfera estadual ou de
um quarto nível de poder.

Por último, parece-nos fundamental a explici
tação da politização do fenômeno metropolitano
através da participação dos habitantes na discus
são e na definição, através de um plebiscito, da
questão, tanto do estabelecimento de regiões me
tropolitanas quanto de aglomerações urbanas.

E óbvio, e tenho certeza absoluta disto, que
as pessoas que estiveram nesta subcomissão an
teriormente - e V.Ex'" devem ter estudado esta
questão - assim como outras pessoas que virão
a esta Subcomissão dos Municípios e Regiões,
trouxeram e trarão aqui uma questão crucial, fun
damentai, muito importante, que é como geren
ciar a questão metropolitana e como criar uma
instância política no plano metropolitano.

Propomos duas questões que nos parecem im
portantes. A primeira delas é que seja criado pelos
Estados, com participação majoritária dos muni
cípios, um órgão político, que seria uma instância
intermediária do nível metropolitano. Tentando
explicar melhor, hoje, do ponto de vista do legis
lativo,as Câmaras Municipais não têm uma preo
cupação maior com a questão metropolitana, por
que ela é supramunicipal. AsAssembléias Legisla
tivas também perderam um pouco da sua preocu
pação com o problema metropolitano, porque
ele está no nível do município, da capital ou das
suas vizinhanças. Então, é fundamental que se
crie um órgão político legislativo, eleito direta
mente pela população metropolitana. Criaríamos,
então, um órpão legislativo a nível metropclltano.

Em segundo lugar, parece-me fundamental
que seja reconhecida a existência do município
metropolitano. E queremos distinguir aqui a nos
sa proposta de existência do município metropo
litano da proposta do Prefeíto-Requíâo, que é a
fusão de municípios. Para nós o reconhecimento
do município metropolitano é aceitarmos que o
Município de Santarém, no Estado do Relator
Aloysio Chaves, tem peculiaridades distintas do
Município de Belém, da Capital, da região metro
politana. Ainda ilustrando com o caso de pessoas
presentes nesta Mesa, é óbvio que o Município
de Timóteo, no Vale do Aço, em Minas, tenha
uma característica distinta do Município de Gover-

nador Valadares, também no Estado de Minas,
ainda que GovernadorValadares tenha mais habi
tantes do que Timóteo. E por que isso? Porque
Timóteo, juntamente com Coronel Fabriciano e
lpatinga, conforma uma única cidade, ainda que
composta por três municípios. Conseqüentemen
te, o grau de autonomia que é dado aos municí
pios ... E somos apologistas das teses defendidas
pelo Prof. Diogo LordelJo.É uma honra para mim
contar com sua presença aqui.

Somos a favor do municipalismo, mas o muni
cipalismo da Carta de 87 tem que, necessaria
mente, ser diferente do municipalismo da Carta
de 46, uma vez que hoje existe uma configuração
urbana absolutamente diferente daquela da Carta
de 46.

O reconhecimento, então, da existência de um
município metropolitano implica que algumas
funções que hoje pertencem a todos os muni
cípios, indistintamente, terão que ser melhor divi
didas quando se tratar de municípios metropo
litanos.

Vamos ilustrar com o caso do meio ambiente.
Podemos ilustrar com a questão do transporte
público, com a questão da habitação e uso do
solo e com uma série de exemplos, como a pró
pria questão do saneamento. E nos parece impor
tante que na distinção entre o órgão político e
o município metropolitano não estamos fazendo
qualquer proposta ainda com relação a um poder
executivo de quarto nível. E não fazemos isso
porque acreditamos que, no nível executivo, algu
mas ações já têm sido tomadas e respondem
por isso, sejam as companhias metropolitanas
de transporte público, sejam as empresas de sa
neamento, sejam algumas ações concretas que
já vêm sendo tomadas.

As nossas propostas - e gostaríamos de distin
guir bem - são no sentido de que o município
metropolitano continue com algumas de suas
atribuições peculiares, idênticas a de outros muni
cípios. Poderá ser o caso da saúde, da educação,
da manutenção da malha viária. O problema da
distribuição e coleta de lixoseria em alguns casos.
Mas é fundamental que, ao lado do reconheci
mento desse município metropolitano, de suas
distinções, criemos constitucionalmente a possi
bilidade da existência de um órgão político metro
politano com características legislativas, de tal for
ma que a população metropolitana possa ter tam
bém uma representação política no campo legis
lativo que integre as suas aspirações e que seja
veículo dessas aspirações.

Finalmente, gostaríamos de fazer uma obser
vação no sentido da necessidade de um reconhe
cimento da politização urbana. Há necessidade
de ser discutida não só no âmbito desta subco
missão, mas principalmente da Subcomissão de
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas,
a possibilidade da criação de um imposto de de
senvoMmento urbano e uma forma de o contri
buinte urbano ter acesso à informação de quanto
é que ele efetivamente tem contribuído direta
mente, para que possa também fazer uma co
brança mais efetivada aplicação de seus recursos.

Fazemos observação de que é preciso haver
a integração, com relação a essa proposta, desta
subcomissão com a Subcomissão de Tributps,
já que não achamos que a carga tributária brasi
leira possa ser aumentada. Ao contrário, entende
mos como fundamental que seja refeita a forma

de cálculo dessa carga tributária, de tal forma
que tenhamos um imposto urbano direto para
se contrapor a uma série de impostos indiretos,
que ainda que cheguem - e concordo perfeita
mente com o prefeito - de forma muito diluída
ao município, cheguem de forma a que não haja
o reconhecimento político da contribuição de ca
da cidadão para sua geração.

São essas as contribuições. Parece-me muito
mais importante do que essa falação inicial a pos
sibilidade de troca de informações uma vez que
não tenho dúvida de que algumas dessas idéias
não foram suficiente e claramente expostas por
nós.

Sou daqueles que concordam com o Prof.Mau
rício Nogueira Batista, segundo o qual nós, urba
nólogos, somos péssimos vendedores de nossas
próprias idéias. Razão pela qual gostaria de ter
a chance de poder vender melhor aquilo que es
tou colocando aqui agora.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai passar a palavra ao Dr. Mar
celo Duarte, Vice-Prefeito de Salvador e professor
de Direito Constitucional da Universidade Federal
da Bahia. S. S' disporá de vinte minutos para
sua exposição.

O SR. MARCELO DUARTE- Nobre Presiden
te, nobre Relator, ilustres companheiros de painel,
Srs, Senadores e Deputados Constituintes, mi
nhas senhoras e meus senhores, inicialmente,
quero declarar a grande honra que tenho de estar
na presença desta subcomissão e, ao mesmo
tempo, pedir-lhes desculpas por não ter podido
trazer a minha contribuição já inteiramente datilo
grafada. É porque eu tinha sido convidado para
participar da reunião da próxima quarta-feira des
ta subcomissão, segundo telex que recebi. Entre
tanto, houve uma modificação e aqui me encon
tro.

Srs. constituintes, a descentralização que a Fe
deração representa é uma contingência da exten
são territorial do Brasil e da diversidade das partes
componentes do todo nacional, com uma popu
lação superior a 120 milhões. Em tais condições,
uma administração eficiente não pode concen
trar-se, como tem sucedido nesses últimos vinte
anos.

Muito antes de terem o território e a população
de hoje, os Estados Unidos da América já pratica
vam com êxito o esquema federativo de gestão
governamental. AFederação é, ademais índíspen
sãvel à implantação de um regime democrático
que assegure a efetiva participação do povo brasi
leiro, desde suas bases locais e regionais.

Democracia não é só o govemo da maioria,
respeitada a existência ou a manifestação da mi
noria; é, por igual, o sistema político em que,
direta ou indiretamente. haja a participação dos
governados, ou seja"da sociedade civil,na forma
ção da vontade política do governo.

Num país com a extensão territorial do nosso
não pode haver essa participação sem que, neces
sariamente, haja descentralização político-admi
nistrativa, logo, não poderá haver democracia no
Brasil sem Federação.

Emverdade, qualquer sistema federativo há de
começar sua descentralização pela preservação
da autonomia local.

A1ex Tocqueville, em sua obra tomada clássica
sobre a democracia da América, já observava que
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"nas comunas residem a força dos povos livres.
As instituições comunais estão para a liberdade
como as escolas primárias estão para a ciência;
põem-se à entrada do templo. Sem instituições
comunais uma nação pode dar-se um governo
livre, porém ela não tem o espírito da liberdade,
e o despotismo imerso no interiordo corpo social
aparecerá cedo ou tarde na superfície."

Fixada a necessidade de uma estrutura federa
tiva, é também essencial que ela tenha funciona
mento efetivo e ágil. Não pode abrigar o gigan
tismo de poderes e das receitas federais diante
da inexpressMdade dos estados e municípios.

Sem recursos próprios de que possam efetiva
mente dispor a unidade político-administrativa,
não se pode falar em autonomia real, senão ape
nas meramente formal dos estados-membros e
municípios brasileiros, como tão bem assinalou
Raul Machado Horta no seu trabalho "Recons
trução do Federalismo Brasileiro".

A superposição de competências administra
tivasnas três áreas em que se desdobra a estrutura
federativa do Brasil, expressa em suas Constitui
ções desde 1891, conduz à óbvia dispersão de
recursos e esforços, além de contribuir para o
enfraquecimento dos estados e notadamente dos
municípios. É Themístocles Cavalcanti que frisa
que a indefiniçãode limitesou campos da atuação
administrativa das três esferas de competência
conduz à superposição e à repetição de proble
mas, pelo menos nos dois planos, federal e esta
dual, quando não compromete também a área
administrativa do município. É o que também
assinala Ana Maria Brasileiroa propósito do siste
ma de competência concorrente entre as três es
feras na prestação de serviços.

Como o papel de cada esfera de governo não
está definido, cada uma delas pode prestar os
mesmos serviços, ocorrendo, na prática, a dupli
cação de esforços, principalmente nos campos
da educação e saúde, com desperdício dos recur
sos, já de si escassos.

Correta é, assim, a observação de Diogo Lorde
110 de Melo, aqui presente, sobre a irresponsa
bilidade geral a que o sistema induz. O que legal
e teoricamente é obrigação de todos os níveis
de governo termina não sendo de nenhum.

Então, a estrutura constitucional federativadeve
assegurar instrumentos institucionais e recursos
próprios aos Estados e municípios, a par dos que
sejam atribuídos à União. Simplificar a discrimi
nação de atribuições entre as esferas de compe
tência constitucional para prestação de serviços,
evitando superposição de encargos e dispersão
de recursos, fortalecendo os municípios como
unidades políticas e administrativas básicas mais
próximas da população e por esta mais direta
mente solícítadas,

Um dos problemas, sem dúvida, delicados da
administração municipal é o que resulta dos aglo
merados urbanos e do fenômeno da conurbação.
Acontigüidade dos centros urbanos toma-os pra
ticamente uma extensão SÓ, sem solução de con
tinuidade, e impõe que duas ou mais cidades
passem a ter entre si interesses comuns a serem
tocados também de modo integrado ou asso
ciado. Mais problemas surgem, e de bem dificil
solução, em decorrência da existência em um
dos municípios de recursos indispensáveis à pres
tação de serviços do outro, como por exemplo
no caso de um manancial encontrar-se num mu-

nicípio, enquanto o outro precisa utilizar-se dele
para prestação de seu serviço de abastecimento
de água. São problemas de natureza local que
transcendem, entretanto, o âmbito de um muni
cípio.

O tratamento constitucional surgiu no art, 157,
§ 10, da Constituição de 67, reproduzido pelo
art, 154 da Constituição de 1969: "A União, me
diante lei complementar, poderá, para realização
dos serviços comuns, estabelecer regiões metro
politanas constituídas por municípios que, inde
pendentemente de sua vinculação administrativa,
façam parte da mesma comunidade sócio-eco
nômica",

As Leis Complementares n'" 14n3, 20n5 e
27nscriaram regiões metropolitanas envolvendo
áreas urbanas contíguas às grandes capitais do
Pais e promoveram sua oranização e critériospara
sua gestão.

A bem dizer,a verdadeira dimensão da autono
mia municipal, constitucionalmente prevista para
a administração própria quanto ao peculiar inte
resse local, não deveria ter sido afetada pelo fenô
meno da metropolização de áreas circundantes
das capitais. O dispositivoconstitucional que pre
vê a criação das regiões metropolitanas para pla
nejamento e execução de serviços de interesses
comuns às municipalidades agregadas por lei
complementar federal não reduziu as atribuições
inerentes à alta administração do município. Foi,
entretanto, desvirtuada a instituição das regiões
metropolitanas pela legislação complementar ou
dispositivo da Constituição da República, não só
pela indevidatitularidade conferida ao Estado, em
detrimento do conjunto de municípios interes
sados e à reveliado texto constitucional, mas tam
bém em decorrência da falta de autogovemo. Ca
pitais e municípios agrupados às mesmas e consi
derados de interesse da segurança nacional, com
prefeitos nomeados, ficaram sem condições polí
ticas de defender sua competência contra os
avanços mais ou menos profundos dos governos
dos Estados e da União,inclusiveefetivados como
contrapartida pelos auxíliosfreqüentemente pres
tados às combalidas finanças municipais. Toda
uma série de serviços tipicamente municipais e
por tradição prestados pelo município passou a
sofrer interferência direta dos Estados e do Gover
no Federal, quando esses serviços não chegaram
a ser por essas esferas inteiramente encampados.

É bem verdade que a mutilação da autonomia
das capitais e substancialmente reduzida com a
reconquista de autogoverno pela eleição do pre
feito.Masé indispensável que recuperem também
a grande parcela de auto-administração, alienada
por cessão ou omissão do próprio município, se
não por manifesta usurpação do Estado-Membro
ou da União.

Um dos pontos em que se evidencia mais agu
da a usurpação é precisamente no que tange ao
chamado problema dos aglomerados urbanos ou
das denominadas regiões metropolitanas. O gran
de municipalista brasileiro EIy Lopes Meireles é
peremptório no assinalar que "a região metropo
litana não se erige em entidade estatal interme
diária entre o Estado e o Município. Na nossa
organização constitucional federativanão há lugar
para uma nova entidade política.A região metro
politana será apenas uma área de serviços espe
ciais, de natureza meramente administrativa, não
.sendo permitida a constituição da região metro-

politana ou da sua administração como entidade
política ou mesmo político-administrativa, rivali
zando com o Estado e o Município".

Oswaldo Trigueiro, após observar que o pre
ceito constitucional é impreciso e vago, mas não
altera a estrutura política do País nem pode envol
ver restrições à competência constitucional do
Estado nem dos municípios integrantes das re
giões metropolitanas, sugere que o tratamento
do problema deva fazer-se em termos de convê
nios intermunicipais, envolvendo a participação
do Estado-Membro e da própria União, por ser
a fórmula de realização prática de serviços vincu
lados à problemática de interesse metropolitano.

Não se discute a conveniência da colaboração
da União nesta matéria, sobretudo para o efeito
da captação de recursos reclamados pelos pro
blemas metropolitanos, mas isso poderia ser con
seguido através de acordos e convênios, expe
dientes eficazes já incorporados à tradição admi
nistrativa da República, o que, de resto, é o mais
adequado à natureza e às exigências do regime
federativo.

No mesmo sentido, repelir a invasão estadual
ou federal na esfera de competência do município
é opinião de Eros Roberto Grau, reconhecendo
a praticabilidade da forma de convênios intermu
nicipais.Chega mesmo a declarar a inconstitucio
nalidade da Lei Complementar n° 14, na parte
em que atribui ao Estado e não ao agrupamento
de municípios a realização dos serviços comuns
a eles, por vulnerar o princípio da autonomia mu
nicipal.

Também Alaor Kaji Alves e fris Araújo Silva
chamam atenção para a delicadeza da matéria,
por não ser constitucionalmente admissível a res
trição à autonomia municipal no trato regular da
normatização ou institucionalizaçãodo fenômeno
metropolitano.

O tratamento que a nova Constituição tiver de
dar ao problema não deverá obviamente instituir
uma quarta esfera de competência nem uma enti
dade intermediária entre o Estado-Membro e o
Municipio.

A região metropolitana, como área especial de
interesses, deve ter previsão constitucional para
facilitar o estabelecimento de convênio intermu
nicipalem que se assegure a participação do Esta
do e da própria Uniãocomo intervenientes, trazen
do seu apoio técnico e recursos financeiros, inclu
sive sob a forma de garantia de empréstimo, em
face da existência de agentes internacionais que
não poderiam dispensar a participação da União
para conceder os seus fmanciamentos.

Um dispostivo da Lei Complementar rr 14 
seu art. 6°- já sugere a agregação desses esfor
ços. Estatui que os municípios da região metropo
litana que participarem da execução integrada e
dos serviços comuns terão preferência na obten
ção de recursos federais e estaduais, inclusive
sob a forma de financiamentos, bem como de
garantia de empréstimo.

Erguendo a norma à categoria constitucional,
obtém-se ainda a vantagem de permitir que a
União e os Estados possam dar tratamento dife
renciado em auxílio dos municípios agrupados
pelos problemas metropolitanos.

Vai, portanto, a sugestão de um dispositivo
que conste do capítulo da Constituição sobre a
organização municipal e que, a nosso ver, é sufi-
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ciente para, na prática, permitir o enfrentamento
dos problemas:

"Os serviços públicos cuja prestação de
pendam de recursos ou da participação de
outro município serão objeto de convênio
intermunicipal para planejamento integrado
ou execução comum, assegurado a ínterve
niência da união ou dos Estados, com apoio
técnico e financeiro, inclusivegarantia de em
préstimo."

Por último, quero fazer uma observação, por
que não chguei a cogitar sobre quem, a União
ou o Estado, deva cuidar da criação de regiões
metropolitanas. Mas a sugestão do ilustre econo
mista que me antecedeu, no sentido de que se
faça por lei estadual, é perfeitamente aceitável.

Agradeço a atenção de todos e estou à dispo
sição para quaisaquer outros esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência passará a palavra ao DR.Getúlio
Hanashiro, Secretário de Estado dos Negócios
Metropolitanos de São Paulo. Antes, porém, infor
ma aos Srs. Constituintes que após esta exposição
passaremos aos debates e às perguntas. Os Srs,
Constituintes que quiserem fazer perguntas aos
expositores devem preencher a folha de inscrição.

Com a palavra o Dr. Getúlio Hanashiro.
O SR. GETÚUO HANASHIRO -Sr. Presidente,

Sr. Relator, Srs. constiuintes, em primeiro lugar
gostaria de agradecer ao constituinte LuizAlberto
Rodrigues pelo convite que me foiformulado para
fazer parte da discussão desta Subcomissão e.
ao mesmo tempo, dizer da minha emoção err
participar desse debate. Sem dúvida alguma, pro
vavelmente os Srs. Constituintes não vivem o dia
a-dia e não estão presentes para saber o que
a população efetivamente espera da Constituinte.
Mas posso transmitir a V.Ex"' que a preocupação
e a expectativa da população é muito grande
quanto ao resultado desta Constituinte.

Gostaria de chamar a atenção de V.Ex'" no seno
tido de que caminhamos de um modelo autorí
tárío concentrador para um municpalismo bas
tante acentuado. E nesse intervalo gostaria de
tentar expor para V. Ex'" um problema real, que
diz respeito às regiões metroplitanas. E o faço
com base em duas experiências concretas: a de
ter sido Secretário Municipal dos Transportes em
São Paulo e agora Secretário dos Negócios Metro
politanos.

Tive, num primeiro instante, uma perspectiva
eminentemente municipalista, embora os proble
mas metropolitanos também surgissem, e agora
uma outra visão da perspectiva metropolitana.

Nesse contexto, ao lado de expressar essa reali
dade, gostaria, em um segundo momento, de
apresentar o que consideramos debilidade no for
mato institucional das atuais regiões metropolí
tanas e de fazer algumas propostas - constantes
do documento que estamos distribuindo - como
contribuições para a discussão de sugestões à
Assembléia Nacional Cosntituinte, no que tange
às regiões metropolitanas e aos seus aspectos
tributários. .

Gostaria primeiramente de tentar caractetizar
para V.Ex" a problemática da região metropo
litana, sobretudo de São Paulo.

Essa região compreende trinta e oito muni
cípios, representa um milésimo da área do territó
rio nacional e possui aproximadamente quinze
milhões de habitantes, metade da população do

Estado de São Paulo. Para que se tenha idéia
da dimensão desta região, basta dizer que um
em cada nove brasileiros reside nessa área. Sua
população supera em quase quatro vezes a da
segunda maior concentração do Estado de São
Paulo, a região de Campinas.

Se compararmos a população da região metro
politana de São Paulo com a das demais áreas
metropolitanas nacionais, vamos observar que é
50% maior do que a Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, a segunda região metropolitana
mais populosa do Brasil,e praticamente se iguala
à soma das sete demais regiões metropolitanas.
Até o final da década, estarão morando nessa
área cerca de dezoito milhões de pessoas, o que
representa um acréscimo, entre 1980 e 1990, de
cinco milhões de habitantes, ou seja, um aumento
equivalente à atual população das Regiões Metro
politanas de Belo Horizonte e Salvador somadas.

Em termos econômicos, essa regiãq representa
20% da renda nacional e 52% da renda estadual,
e nela são gerados 27% dos empregos industriais
do País e 63% dos empregos do Estado de São
Paulo.

Ao lado de dados tão expressivos de suma im
portância no conexto nacional e estadual, a região
metropolitana de São Paulo, contudo, apresenta
gravissimas carências e disparidades intemas. A
população, o emprego e as atividades econômi
cas não se distribuem por igual no espaço metro
politano. Ao contrário, um grupo de apenas dez
municípios abriga algo em tomo de 90% do con
tingente demográfico-econômico da região, ca
bendo às demais vinte e oito municipalidades ape
nas os 10% restantes.

Os salários pagos na metrópole são extrema
mente baixos, cerca de um milhão de pessoas
recebem um salário minimo mensal, outras, um
milhão e meio de pessoas, ficam compreendidas
na faixa de um a dois salários mínimos mensais.
Com salários baixos, a grande maioria da popu
lação evidentemente, vive mal. Metade de seus
habitantes mora em favelas, barracos, cortiços
e outros tipos de habitação subnormaI.

Embora o serviço de distribuição de água já
contemple mais de 90% da população, pouco
mais da metade é atendida pela rede coletora
de esgoto, o que degrada os mananciais da região
e toma problemática a continuidade do forneci
mento de água potável para a população que
vive nessa área. Devo chamar a atenção de V.
Ex" para o fato de que a única unidade da região
metropolitana é exatamente o seu manancial, que
abastece de água pelo menos metade da popu
lação de São Paulo.

Amortalidade infantil,embora tenha diminuído
ao longo dos últimos anos, é ainda bastante alta,
ficando em torno de quarenta óbitos para mil
nascidos vivos. Se compararmos essa taxa, por
exemplo, com o Japão, que tem seis óbitos para
cada mil nascidos vivos,e com os Estados Unidos
e a Itália, que têm em torno de onze, podemos
compreender a magnitude deste problema.

As condições de vida do habitante metropo
litano são também degradadas pela má qualidade
do serviço de transporte de massa. Nessa área
são realizadas cerca de quatorze milhões de via
gens em transportes coletivos. Os investimentos
canalizados para este setor são absolutamente
insuficientes, se comparados às necessidades de
remodelação do transporte intermunicipal de ôní-

bus, da melhoria dos trens suburbanos e da ne
cessidade da ampliação dos serviços de metrô.

Outros indicadores, tão graves quanto esses,
poderiam continuar a ser destacados, mas a situa
ção de convivio entre riqueza e opulência de um
lado, com pobreza e carência de outro, seria certa
mente repetida. Esse quadro, no nosso modo de
ver, impõe fortalecer e modemizar os meios de
que dispomos para transformar essa gente que
se espalha por essa cidade gigante em verda
deiros cidadãos metropolitanos.

Quais são as debilidades - que é o segundo
ponto que eu gostaria de destacar - do formato
institucional das atuais regiões metropolitanas?

Como observamos antes, em termos econô
micos e populacionais constata-se, na região me
tropolitana de São Paulo, uma enorme desigual
dade entre os municípios por ela abrangidos. A
distribuição ineficiente dos recursos financeiros
entre municípios desiguais reduz a produtividade
dos investimentos efetuados e penaliza os muni
cípios mais necessitados, que passam a receber
proporcionalmente menos recursos. Ademais, do
ponto de vista global o montante de recursos des
tinados à intervenção planejada do poder público
nas regiões metropolitanas especialmente na de
São Paulo, tem-se apresentado bastante insufi
ciente. Em geral, não se observa uma relação
diretamente proporcional entre o montante a ser
investido, a dimensão da população e o benefício
social gerado pela obra ou pelo serviço público.
A inexistência de uma estrutura de representação
legislativa que reflita adequadamente a desigual
distribuição da população no território influi, evi
dentemente, na alocação de recursos públicos,
pois favorece o direcionamento dos investimentos
para as regiões menos carentes.

Por outro lado, constatamos também o acen
tuado conflito entre a exigência do Poder Público
regional, de natureza integrativa e globalizante,
e a forma tradicional predominante, de natureza
setorial. Além dessa tendência à fragmentação,
disso resulta obviamente, com a pretensa solução
de um problema, a produção ou o agravamento
de outros com notáveis desperdicios. Esse predo
minio de ação setorial é contrário à regionalização
das despesas e ações públicas.

No âmbito nacional, no nosso modo de enten
der, a existência de um modelo institucional único
e de difícil alteração para as áreas metropolitanas
brasileiras ignora esta profunda diversidade eco
nômica, cultural e social do País e emperra a
intervenção pública para a solução dos problemas
que afligem a população dessas áreas. Aestrutura
atual, composta por dois órgãos, um consultivo
e outro deliberativo, o predominio econômico e
político das entidades públicas setoriais e a insufí
ciência de recursos financeiros destinados às me
trópolis têm, no nosso modo de entender, condu
zido os órgãos de deliberação e planejamento
regional a uma certa paralisia.

Ademais, não dispõem os órgãos metropoli
tanos de meios institucionais efetivos para a coor
denação, para o controle da operação, dos servi
ços de interesse metropolitano, na medida em
que não é possível reconhecer-lhes competência
legal para sua execução. Esta competência para
discipliná-los e realizá-los,direta ou indiretamente,
mediante concessão ou permissão, torna-se in
dispensável, além dos recursos financeiros ade
quados para essa coordenação e esse controle.
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Dentro dessa realidade e desse quadro institu
cional, o que propomos? Nossas propostas de
mudança estão na linha de examinar as debili
dades anteriores, o que implica a formulação, na
futura Constituição Federal, de um sistema ou
de uma autorização para que cada estado possa,
facultativamente, criar entidade metropolitana do
tada de personalidade jurídica de direito público
e que conte com a participação compulsória dos
municípios envolvidos com poder decisório de
sua gestão; segundo, autonomia para gerir recur
sos financeiros e capacidade para arrecadar tribu
tos e, terceiro, uma competência legalpara execu
tar direta ou indiretamente serviços de interesse
metropolitano.

hJ lado desta proposta mais de natureza institu
cional, temos algumas sugestões para a reforma
tributária que tem a ver com a região metropo
litana. Estas sugestões vão na linha de: a) re
dução do número global de tributos; b) adoção
do princípio de um federalismo fiscal com fortale
cimento de estados e municípios; c) criação de
um imposto de âmbito estadual- que generica
mente chamaríamos de Imposto sobre ValorAdi
cionado - para substituição de outros tributos,
tais como ICM, IPI, ISS. Este imposto incidiriaso
bre consumo e não sobre produção, tal como
hoje ocorre com o ICM, por exemplo.

Essa providência de taxação no destino atenua
ria as discrepâncias financeiras que separam os
municípios não industrializados dos demais; d)
fixação de 25% para a participação dos muni
cípios neste novo imposto - o Imposto sobre
ValorAdicionado.Este índice está, como se perce
be, acima dos atuais 20% de participação muni
cipal do ICM; e) obrigatoriedade de aplicação,
através da entidade metropolitana, de 1% sobre
a parte líquida que couber ao estado da arreca
dação do Imposto sobre Valor Adicionado em
obras e serviços de interesse comum em regiões
metropolitanas; f) criação de um adicional de
1% sobre o Imposto de Renda devido pelas pes
soas jurídicas localizadas em regiões metropo
litanas, a ser arrecadado pela entidade metropo
litana, para a realização de obras e serviços de
interesse comum naquelas áreas; g) fixação da
obrigatoriedade para a aplicação pelo Estado,
através da entidade metropolitana, da parcela que
lhe couber do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores -IPVA, em montante nun
ca inferior ao peso percentual da frota metropo
litana de veículos dentro do Estado. Estes recur
sos serão destinados a obras e serviços de inte
resse comum em regiões metropolitanas; h) fi
xação da obrigatoriedade, para aplicação pelo es
tado, através de entidade metropolitana, das trans
ferências da União para os estados e demais im
postos que venham a ser criados, em montante
nunca inferior ao peso populacional da região
metropolitana do estado. Estes recursos serão
destinados, também, a obras e serviços do inte
resse comum em regiões metropolitanas; i) cria
ção de incentivos para aplicações voluntárias de
municípios integrantes de regiões metropolitanas
dos recursos que estes vierem a captar a partir
da transferência da União. Estas aplicações se
dariam através da entidade metropolitana exata
mente para essas obras de,interesse comum.

São estas as sugestões que gostaríamos de
fazer. Estas sugestões foram encaminhadas sob

a forma de anteprojeto de lei e foram distribuídas
aos Srs. constituintes.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Vamos passar à fase dos debates.

O Sr. Relator,Constituinte AloysioChaves, soli
cita a palavra para algumas considerações.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, senhores preletores, meus caros compa
nheiros desta subcomissão, minhas senhoras,
meus senhores, em primeiro lugar, desejo ressal
tar e louvar o níveldos estudos, das contribuições,
dos trabalhos apresentados no painel de hoje à
Subcomissão dos Municípios e Regiões, alguns
de maneira completa, detalhada. Mas noto que
há duas posições quase que diametralmente
opostas. Uma defendida pelo economista Arlindo
Víllaechí Filho e outra exposta, ainda que em ter
mos gerais, pelo Dr. Marcelo Duarte e pelo Dr,
GetúlioHanashiro. Enquanto o Dr.Arlindopropõe
para a área metropolitana um governo dual, quer
um órgão político com atribuições legislativas e
também para a parte executiva, os dois últimos
expositores centram esse esforço através de con
selhos metropolitanos, que seriam fortalecidos e
teriam uma representação efetiva mais atuante
e mais numerosa dos municípios, talvez,e transfe
rem a solução do problema tributário para a insti
tuição de recursos e tributos especiais em favor
da área metropolitana. Realmente fico um pouco
perplexo, não sei ainda como entender esse go
verno dual. Haveriao prefeito metropolitano, que
seria eleito na mesma data e na mesma ocasião
em que serão eleitos os demais prefeitos integran
tes da área metropolitana. Teremos a Câmara
de Vereadores de cada município e uma Câmara
de Vereadores metropolitana. A base física, o es
paço físicosobre o qual se vai exercer esta autori
dade do Executivo ou ação do Legislativo é a
mesma. Vaihaver uma superposição. Não sei co
mo seria possível conciliar, na prática, esses dois
níveis de poder dentro do próprio município.

Então, eu gostaria de ouvir, sobretudo do Dr.
Arlindo, uma explicação a este respeito: Como
prever o funcionamento disso na prática? Deve
mos introduzir medidas inovadoras para moder
nizareste assunto, dar um grande passo em maté
ria de organização municipal de áreas metropo
litanas nesta Constituição para adequá-Ia às ne
cessidades e, sobretudo, às aspirações da socie
dade brasileira, mas devemos fazê-lo de maneira
factível, isto é, que possa na prática funcionar,
ser implantada e dar resultados melhores do que
aqueles que foram obtidos até hoje com o sistema
vigente, que é imperfeito, tem muitas falhas, pre
cisa ser aprimorado e modificado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência concede a palavra ao Dr,Arlindo
VIIlaschi para fazer considerações a respeito da
pergunta do Sr. Relator.

O SR.ARUNDO VILLASCHI FILHO-Sr. Cons
tituinte Aloysio Chaves, agradeço a V. Ex' a per
gunta, que me vai permitir esclarecer aquilo que
não consegui fazer na minha apresentação.

Aproposta concreta não é a da criação de uma
instâncía, de um quarto nível de poder. Conse
qüentemente, não haverá a figura do prefeito me
tropolitano. Haverá, sim, a figura do município
metropolitano, que se distinguirá dos demais mu
nicípios na medida em que algumas das cornpe-

tências que hoje pertencem ao município serão
a sede do município metropolitano, para que haja
ação integrada. Propõe-se, isto sim, a criação de
um legislativo metropolitano - se V. Ex'" quise
rem intitularde deputado metropolitano ou verea
dor metropolitano - que será então o fórum polí
tico permanente de discussão da questão metro
politana, que elaborará legislação principalmente
com relação a temas de interesses comuns da
região metropolitana.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Como
será a administração e a execução?

O SR.ARUNDOVILlACHI F1LHO-A adminis
tração e a execução continuarão a diluir-se tanto
na esfera municiapl, hoje existente, quanto na es
fera estadual, hoje também existente. Inclusive,
procurei ilustrar com as companhias estaduais
de saneamento, que, na maioria dos Estados e
regiões metropolitanas, já trataram desse proble
ma. Existem empresas metropolitanas também
de transporte público. Já existem consórcios me
tropolitanos na área, por exemplo, de coleta de
disposição final de lixo. Então, tanto a nível de
Município quanto a nível de Estado, já existem
instâncias executoras. Teríamos também um ór
gão metropolitano do ponto de vista da conju
gação dessas ações, que seriam composta por
um Conselho metropolitano composto por muni
cípios e Estados, de tal forma que exista essa
ação integrada.

O SR. RELATOR (A1oyzio Chaves) - Sr. Presi
dente, desculpe-me interromper, mas a pergunta
é porque desejo ver minha dúvida esclarecida.
Na parte legislativapara estabelecer toda a legisla
ção e norma, acima do município teríamos uma
Cãmara metropolitana. V. Sa. também não faz
restrições a que sejam chamados de deputados
metropolitanos. Estes fariam a legislação nas
áreas dos problemas sobre assuntos de caráter
comum, relacionados com a área metropolitana,
porque senão ficariamos com uma legislação or
ganizada, pulverizada e atomizada sem possibi
lidade de eficácia e de resultados práticos na esfe
ra administrativa.Então, na administração haveria
um COnselho da região metropolitana, que teria
um presidente - suponho que por rodízio,para
não ser efetivo-, uma espécie de COnselho de
Câmara, como na Suíça, em que um presidente
das federações, presidente dos cantões, exerce
normalmente a Presidência da República - que
faria a coordenação administrativa, utilizando-se
órgãos estaduais e órgãos federais, mediante con
vênio, conforme fosse o caso, para a gestão dos
assuntos de interesse comum na área matropo
Iitana.

O SR. ARUNDO VILlASCHI FILHO - Então,
teríamos dois fóruns. Um fórum polltico, eleito
diretamente pela população metropolitana e um
fórum administrativo, composto por órgãos esta
duais ou secretarias estaduais que atuam na re
gião. Aí está a razão pela qual busquei ressaltar
a importância do envolvimentopolíticodos prefei
tos municpais, um envolvimento cada vez maior
dos executivos municipais nas gestões metropo
litanas.

O SR. CONSmUlNTE EDÉSIO FRIAS- Sr.
Presidente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem V.Ex" a palavra pela ordem.

O SR. CONSTIrOlr'lTE EDÉSIO FRIAS - Sr.
Presidente, apenas sobre esse mesmo assunto
eu gostaria de fazer uma pergunta ao ilustre eco
nomista. Não entendi bem, e gostaria que fosse
mais declarada, a sua posição sobre que poder
terá essa Câmara, fórum ou Conselho? Porque
temos a Câmara de Vereadores, que faz a legisla.
ção para o município e o prefeito autornatíca
mente tem de executar aquilo que a Cãmara de
termina. Quem iria obedecer às determinações
políticas dessa Câmara?

O SR. ARUNDO VILI.ASCHI FILHO- Vamos
a algumas ilustrações. Se for determinado pela
legislação estadual que criar a região metropo
litana que é um problema de interesse comum
a questão do uso do solo, a legislação metropo
litana terá de ser observada pelo Legislativomuni
cipal e, conseqüentemente, pela execução muni
cipal. Se fosse determinado que o transporte pú
blico é um problema de interesse comum, conse
qüentemente, a legislação, com relação a trans
porte público daquela região metropolitana, seria
determinada no Legislativo metropolitano e obe
decida nas suas variações também pelos legisla.
tivos municipais.

O SR. CONSTITUINTE EDÉSIO FRIAS - E
isso não iria conflitar com as Câmaras de Verea
dores e com a Assembléia Legislativa?

O SR.ARLINDO VILI.ASCHIFILHO - Não, por
que, nesse momento, por exemplo, o Legislativo
estadual não estabelece questões de transporte
urbano nas regiões metropolitanas. O que temos
hoje é um conflito do interesse metropolitano com
a chamada autonomia municpal. Há linhas cria
das por municípios que entram em conflito com
linhas troncais de interesse metropolitano. Então,
o que teríamos seria a prevalência naquelas fun
ções e naqueles serviços estabelecidos pela lei,
como sendó de interesse comum. Haveria, então,
a prevalência do interesse metropolitano geral so
bre picuinhas de nível municipal, que são alguns
conflitos que temos no estabelecimentos de tarifa,
no estabelecimento de linhas. Isto não s6 na ques
tão do transporte, não só na questão do uso do
solo, não só na questão do meio ambiente. O
problema dos mananciais, por exemplo, é um
caso típico. Quanto à localização industrial, tería
mos um órgão legislativo que cuidaria da questão
mais ampla da cidade. A cidade aí composta por
mais de um município, porque esta é uma reali
dade que temos. E gostaria de chamar a atenção
para o fato de que neste momento, que eu sabia,
não existe uma maior atuação política das Assem
bléias Legislativas com relação ao problema me
tropolitano. As Câmaras municipais não atuam
porque é esfera supramunicipal. As Assembléias
não atuam porque não se vêm comprometidas
politicamente com a questão. Então, fica um vazio
muito grande, que é esse que pretendemos preen
cher com um órgão políticoeleito e com a possíbí
Iidade da ação integrada, através da participação
majoritária das municipalidades.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai interferir, pelo seguinte. É
necessário que os Constituinte sejam identifica
dos pelo nome, para efeito da composíçâo da

Ata desta reunião. O expositor Arlindo VilIaschi
Filho respondeu às questão do Constituinte Edé
sio Frias. A Presidência concede a palavra ao
Constituinte Maurício Fruet e, posteriormente, fa
lará o Constituinte Geraldo Melo.

O SR. CONSTITrnNTE MAURÍCIO FRUET 
Seria um aparte, ao mesmo tempo com uma
pequena observação às colocações do Constí
tuinte Edésio Frias e do Dr.ArlindoVillaschiFilho.
Durante três anos, tive convivência muito intima
com problemas relacionados com a região metro
politana. Acho que nosso Relator foi muito feliz
em suscitar o problema, porque realmente se verí
ficaram opiniões divergentes com relação às colo
cações do Dr. Arlindo VIIlaschi Filho, do Dr. Getú
lioHanashiro e do Dr.Marcelo Duarte. Minhaposi
ção é mais ou menos semelhante às colocadas
pelos três, mas de forma um pouco diferente.
Entendo que essa Câmara ou assembléia metro
politana deveria ser integrada de representantes
indicados pelas Câmaras municipais já eleitos 
acho que esse ponto é fundamental- respeitan
do-se a proporcionalidade do número de habi
tantes da região.

Entendo, Dr. Getúlio, que o Conselho Delíbe
rativo não funciona e não resolve o problema,
porque, na prática, não tem poder algum. Um
ponto que o Dr. Arlindo provavelmente deixou
de citar, os projetos EBTUIBIRD, no momento
em que são destinados para uma região mentro
politana, normalmente a destinação dessa verba
é feita por um critério exclusivo da coordenadoria
da região metropolitana. E, muitas vezes, esse
projeto não satisfaz às necessidade da região me
tropolitana como um todo. Por aí se vê a neces
sidade de uma assembléia metropolitana, ou de
uma Câmara Metropolitana, com esse tipo de inte
gração, que tivesse o poder de defmir essa divisão
de valores, enfim, que tivesse participação na dis
tribuição do orçamento destinado à região metro
politana.

PessoaJmente, Sr. Relator, defendo a tese da
existência desse organismo, que teria indicação
feita pelas Câmaras Municipais, ou deputados
mentropolitanos, ou vereadores metropolitanos,
talvez pelo período de um ano, com renovação
a critério da Câmaras a ser definida na Consti
tuição estadual Defendo também que o Município
não tenha lei orgânica, mas uma Constituição
municipal.

Tenho a impressão de que isso daria talvez
um pouco mais de repeito à organização do Muni
cípio. É esta a minha participação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência concede a palavra ao Constiuinte
Geraldo Melo.

Vamos retomar a ordem das inscrições, porque
temos uma lista a ser cumprida.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO MELO
- Concordo plenamente com o companheiro
que me antecedeu, e vou um pouco mais além:
Acho que os presidentes das fundações e os se
cretários para assuntos metropolitanos devem ser
eleitos pelos prefeitos e Vereadores metropolita
nos, porque, muitas vezes, a política estadual é
de um jeito e a municipal, de outro. Então, devem
ser escolhidos pelos prefeitos e vereadores que
compõem a área mentropolitana. Assim. poderá
haver homogeneidade de interesses mentropo-

litanos. E haverá participação e autonomia maio
res para os municípios mentropolítanos,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presedência concede a palavra ao Consti
tuinte José Dutra, o primeiro inscrito da nossa
lista.

O SR. CONSmrnNTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, eminentes paíneíístas, prezados cole
gas Constituintes, gostaria de assinalar, por prí
melro, a importância deste painel. pelo conteúdo
das exposições feitas, pelas informações muito
importantes para nós, que temos a competência
de estabelecer. pelo menos em primeira mão,
as normas gerais vinculadas a esse problema.

Ouvi com muita atenção as colocações feitas
pelo Dr. Zaire Rezende, Prefeito de Uberlândia,
quando enfatizou o sucesso - que. aliás, já co
nheço - do associativismo em seu Estado, mais
ou menos na mesma linha do sucesso que vem
experimentando o Estado de Santa Catarina.

Ouvi as colocações e a posição assumida pelo
Dr. Arlindo Vilaschi Filho, no que conceme ao
estabelecimento da figura da região metropoli
tana, como órgão semi-independente dentro da
contextura federativa brasileira. Nesse particular.
a idéia do Dr. Arlindo se harmoniza com a do
Prefeito Requíão, de Curitiba, que também já fez,
nesta comissão. exposição muito robusta a res
peito desse problema.

De outro lado. assistimos à posição assumida
pelo Dr.Marcelo Duarte. que prega contrariamen
te, amparado em posições doutrinárias, o associa
tivismo municipal. E o Dr. Getúlio Hanashiro se
situa acima, intermediário entre as duas posições
aqui colocadas.

Devo sublinhar, prezados colegas, conforme já
enfatizei quando aqui ouvia o Prefeito Requíâo,
que, em princípio, eu me enamorei da idéia de
criação do grande município metropolitano.
Ocorre que. se fizermos uma reflexão mais pro
funda, à semelhança do que agora colocou meu
eminente colega, Constituinte AloysioChaves. aos
poucos perceberemos que. pelo menos no mo
mento, não será viávela implantação desta rnodí
fícação, que seria radical, dentro da contextura
atual do Direito Constitucional brasileiro. Devo as
severar que fico com o associativismo municipal.
porque me parece mais lógico. mais racional.
mais prático e até mais produtivo. Vejam bem,
na medida em que procurarmos fazer mais uma
eleição, dentro da constelação de municípios que
integram uma região metropolitana, de um lado,
estaríamos democratizando o processo, mas, de
outro. estaríamos complicando a efetivação dessa
medida nova. E, se temos uma variante, um me
canismo capaz de suprir. na essência, os objetivos
que se perseguem. com a criação do município
metropolitano. parece-me que devemos seguir o
caminho mais fácil. A meu sentir, seriam exata
mente respeitados todos os aspectos aqui delí
neados com muita clareza pelo Dr. Hanashiro,
quando enfatiza os problemas angustiantes que
São Paulo experimenta, certamente da mesma
forma que as outras oito regiões metropolitanas.
Parece-me que, diante desse quadro tenebroso
de problemas devemos facilitar a sua solução.
Como facilitar? Usando um mecanismo que já
produziu os seus efeitos. como é o caso do asso
ciativismo de Minas Gerais e de Santa Catarina,
apenas ajustando constitucionalmente a solução
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do problema, permitindo que os municípios fa
çam aquilo que estão fazendo hoje, porque, a
meu ver, como modesto estudioso do Direito
Constitucional, o associativismo municipal hoje,
nesses dois grandes Estados, vem sendo consen
tido, posto que constitucionalmente eles não têm
amparo. Então, qual seria a solução? Ampará-lo
constitucionalmente, ajustá-lo à realidade, dentro
da idéia do Constituinte MaurícioFruet, que ima
gina assim - como imagino também - um con
selho administrativo dessas regiões metropolita
nas, com a participação do prefeito,com a partici
pação de dois ou três, ou proporcionalmente de
nicipais, de maneira que se pudesse fixar esse
6rgão como sendo de natureza normativa e, ao
mesmo tempo, executiva, para que o presidente
do conselho detivesse poderes de implementar
a execução de obras que encarnam problemas
como esses.

Estas as colocações que eu gostaria de fazer,
sem de tudo perder de vista a idéia do Dr,Arlindo.
No meu modesto entender, ficou uma interro
gação muito grande dentro da sua proposta 
que, aliás, já fIZ colocar, quando ouvi o Prefeito
Requião, e tive oportunidade até de interrogar o
Dr. Lordellode Meloexatamente sobre a questão
judiciária:Como seriam solucionados os conflitos
dentro desse município metropolitano?

Parece que não ficou definida a questão de
qual seria o foro competente para dirimir esses
conflitos.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria ainda de
enfatizara sugestão do Dr. Hanashiro. Na essên
cia, traz, como proposta de reforma tributária,um
trabalho que já foi realizado pelo IPEA - Seplan,
que objetiva a transformação do ICM, do IPI e
do ISS num novo imposto, o Imposto sobre o
ValorAgregado.

Como homem que tem interesse pela represen
tação que possui, gostaria de manifestar contra
riamente à proposta aqui trazida,no que conceme
apenas à substituição do IPI pelo IVA, uma vez
que a supressão ou a substituição do IPI golpeia
de morte a zona Franca de Manaus, que se arrima
em cima da cobrança desse imposto.

Eram apenas estas as colocações que eu gosta
ria de enfatizar.

Quanto ao restante da proposta do Dr. Hana
shíro, parece-me que a essência da proposta de
reforma tributária,visando à região metropolitana,
poderia ser atingida apenas com o estabeleci
mento de normas complementares da reforma
tributária, que se colocará as bases essenciais na
pr6pria Constituição. Mas a legislação ordinária
ou a legislação complementar poderia atingir fa
cilmente os objetivospropostos na questão vincu
lada à fixação de percentuais destinados às re
giões metropolitanas.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao segundo inscrito, Cf
Constituinte MauricioFruet.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ DCITRA - Sr.
Presidente, permita-me uma questão de ordem.
Fiz uma pergunta específica ao Dr. Arlindo, no
que pertine ao problema jurisdicional. Gostaria
de saber, sem perder de vista a sua proposta,
que merece o mais absoluto respeito, como fim
cionaria, nesse contexto de um novo município
metropolitano, o problema jurisdicional.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Dr.ArlindoVílleschí para res
ponder a esta questão. Em seguida, terá a palavra
o Constituinte MauricioFruet.

O SR. ARUNDO V1LLASCHI FILHO - Com
referência às observações do Constituinte José
Dutra, eu gostaria apenas de fazer um esclareci
mento. Na realidade, a proposta de existência do
município metropolitano não implica um proces
so de fusão de todos os municípios que compo
nham a região metropolitana. N6s estaríamos
qualificandoo município que coexistircom outros
municípios numa mesma cidade e lhe daríamos
um tratamento diferenciado naquelas questões
de interesse comum. Do ponto de vista do Judi
ciário, não vejo razão alguma pela qual ele não
pudesse continuar na forma de funcionamento
atual; ou seja, o município metropolitano conti
nuaria com o seu prefeito eleito, continuaria com
a sua Câmara de vereadores também eleita. O
que n6s teríamos seria uma aceitação de que
no município metropolitano ocorrem fenômenos
de caráter econômico, social e político, que exi
gem uma diferenciação desse municipio com re
lação aos demais. Então, há uma ilustração do
município, por exemplo, de Tim6teo, que confor
ma uma cidade. Ou vamos pegar o pr6prio exem
plo do Secretário Getúlio Hanashiro: a Grande
São Paulo, hoje com 39 municípios, conforma
uma cidade. Conseqüentemente, as atribuições
e a autonomia dos municípios que compõem a
Região Metropolitana de São Paulo não podem
ser idênticas à de um município localizado no
pr6prio Valedo Paraíba ou no sul de São Paulo,
que exista isoladamente.

Gostaria de prestar esse esclarecimento porque
me parece que em alguns momentos eu possa
ter confundido V. Ex-', como se a minha proposta
fosse semelhante 0lI idêntica à do Prefeito Re
quião, quando é diametralmente oposta. Na reali
dade, quero que permaneça a descentralização
política e administrativa através da existência de
mais do que um município. Apenas é preciso
que reconheçamos que existem problemas e ser
viçosde interesse comuns que têm de ser tratados
no nível metropolitano. Gostaria de, posterior
mente, também voltar à questão do vereador e
do deputado metropolitano, porque acho que po
demos avançar um pouquinho mais, quando a
Presidência assim achar conveniente.

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

Gostaria de ouvir a opinião do Dr. Hanashiro,
especialmente no que conceme ao problema do
IPI. Como vê S. S' esse problema, diante das con
seqüências que fatalmente advirão?

O SR. GEfÚLlO HANASHIRO - Antes de en
trar nesse ponto, gostaria de abordar também
alguns aspectos levantados aqui. Na realidade,
a configuração do governo metropolitano ou do
poder metropolitano para quem ocupa, como eu,
um cargo de Secretário de Estado dos Neg6ciQS
Metropolitanos, parece realmente atrativo. Mas
acho que criar uma assembléia metropolitana im
plica necessariamente criar um executivo metro
politano, por algumas razões de simetria. E criar
o poder metropolitano ou o executivo metropo
litano dentro do nosso arcabouço constitucional,

sobretudo dentro da nossa tradição hist6rica, pa
rece-me difícil. De outra parte, é também voltar
um pouco àquela visão de que é possível raciona
lizar tudo dentro de uma visão macro, onde um
ente público tem o controle de todas as variáveis.

O que proponho é, em parte, um caminho que
vai entre essa visão de poder metropolitano e da
absoluta autonomia municipal, que seriam, na
realidade, as pr6prias secretarias. Tomei a entida
de de natureza pública, mas poderíamos tomar
como instrumento a pr6pria secretaria, que tem
abrangência metropolitana. Acho mais importan
te que essa gerência tenha capacidade de arreca
dar tributos, tenha capacidade de gerenciar efeti
vamente, dentro daquilo que denominaríamos de
interesse metropolitano.

Não caio na perspectiva um pouco mais do
associativismo ou do cons6rcio dos municípios,
embora ache que seja um instrumento muito usa
do em alguns lugares e tem efetivamente trazido
contribuições enormes. Creioque esse consórcio
funciona em municípios que tenham certa homo
geneidade, ou em áreas que sejam realmente co
muns e que todos estejam interessados.

Citoum exemplo:o problema do lixo. Enquanto
o prefeito consegue resolver o seu problema do
lixo, é um problema municipal. Quando não con
segue resolver o problema do lixo, toma-se um
problema metropolitano, se estiverna área metro
politana. E é muito difícil conseguir a solidarie
dade de outro companheiro prefeito para que o
município A desloque o seu lixopara o município
B. Então, a figura do cons6rcio não funciona nes
se caso específico. Estou relatando um pouco
a experiência vivida quotidianamente na nossa
administração, dos problemas reais que enfrenta
mos. De modo que acho que devemos ter, sim,
uma entidade que tenha capacidade de arrecadar
tributos e, conseqüentemente, de planejar, esta
belecer prioridades, definir e implantar projetos
dentro da região metropolitana e dentro daquilo
que seja de interesse metropolitano. A questão
mais grave, no que tange a São Paulo - e isso
também abarca algumas outras regiões metropo
litanas - é o problema dos mananciais. O que
dá unidade à região metropolitana de São Paulo
nada mais é do que a sua bacia hidrográfica e
os mananciais que abastecem São Paulo e seus
municípios vizinhos de água. No entanto, temos
uma adversidade muito grande em outros aspec
tos, sobretudo do ponto de vista dos indicadores
sociais, mas a unidade que dá base a essa região
metropolitana, que a costura, é a bacia hidro
gráfica. E a única coisa efetiva que a adminis
tração metropolitana tem, na realidade, é uma
legislação de proteção aos mananciais que é res
tritiva. Ela realmente cria para os municípios al
gum tipo de problema, sobretudo para aqueles
que não têm outra atividade, ou que a pr6pria
Lei de Proteção éIElSMananciais impede tenham
atividades industriais.Isso cria um problema mui
to sério, do ponto de vista de geração de recursos.
Daí a figura também de compensação financeira,
que existe, mas é preciso melhorá-Ia e aperfei
çoá-Ia. De modo que não caio nem num munici
palismo, digamos, acentuado, que é a perspectiva
hoje do Brasil, tampouco num poder metropo
litano,porque penso que isso contraria um pouco
nosso desenvolvimento histórico, nosso modelo
institucional,a par do fato de achar que esse pro
cesso de concentração também cria dificuldades.
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No que tange à questão dos impostos, com
preendo a preocupação do constituinte, sobre
tudo em relação à Zona Franca de Manaus, mas
acredito que pode ser dado tratamento diferente
em relação a Manaus, com referência ao Imposto
Sobre Produtos Industrializados, seja através de
mecanismos do tipo compensação financeira,se
ja através de outros mecanismos. Também com
preendo que esses mecanismos podem estar ins
critos numa lei complementar, que não seja ne
cessariamente definida pela Constituição. Quis
colocar ao nívelda discussão nesta subcomissão,
porque não acredito na perspectiva da região me
tropolitana; se ela não tiver capacidade pelo me
nos de definiralgum tipo de mecanismo que per
mita arrecadar tributos nessa área, que ela tenha
um mínimo de autonomia para gerenciar esses
recursos. Quer dizer, sem que tenhamos nisso,
a figura da região metropolitana realmente é uma
figura de retórica, sem expressão e sem poder.
Acho que o poder da região metropolitana advém
da sua capacidade de arrecadar tributos e de defi
nir certos parâmetros do ponto de vista da arreca
dação.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Getúlio Hanashiro, só para tirar uma dúvida final:
Quem arrecadaria esse tributo? A própria região
ouo estado?

O SR. GETÚUO HANASHIRO - Acho que aí
é uma questão que pode ser definidana legislação
ordinária ou na própria legislação estadual. Num
primeiro instante, essa arrecadação deveria ser
do estado mesmo, posteriormente repassada pa
ra a região metropolitana. Hoje existe uma siste
mática aperfeiçoada já por parte dos estados em
relação à arrecadação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Edésio Frias.

O SR.CONSmUINTE EDÉSIO FRIAS - Nes
se mesmo raciocínio:Automaticamente a sua Se
cretaria dos Negócios Metropolitanos seria o Exe
cutivo?

O SR. GETÚUO HANASHIRO - Não estou
advogando em causa própria, evidentemente,
mas acho que isso se estabeleceria pela Consti
tuição estadual. Por isso, na proposta que fízernos,
esta sugestão está de uma forma muito genérica,
porque acho que não dá para definir, ao nível
da Constituição federal, regiões metropolitanas
tão diferentes. Pretender colocar de uma forma
detalhada na Constituição Federal a questão me
tropolitana, parece-me querer homegeneizar coi
sas desiguais. O que se deve estabelecer, no meu
modo de entender, na Constituição, é a figura

. da região metropolitana, cabendo ao constituinte
estadual estabelecer o detalhamento, a operado
nalização dessa região metropolitana.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Constituinte Maurício
Fruet

O SR. MAURfclO FRUET- Rapidamente so
bre a região metropolitana: o Dr. Getúlio trouxe
uma proposta de institucionalização das regiões
metropolitanas que está assemelhada a um pro
cesso de discussão que se vinha desenvolvendo
já há algum tempo com secretários de regiões
metropolitanas, como é o caso dele, e coordena
dores da região metropolitana. Esse documento

me parece o que de melhor existe, a nível de
figurarna Constituição, ondese respeita a peculia
ridade, que também foi abordada pelos compa
nheiros de cada estado e região. Ao mesmo tem
po, também possibilita a organização de novas
regiões metropolitanas no País. Ao contrário do
Dr. Getúlio, entendo que é muito importante que
existaum organismo legislatívopara não só ofere
cer às comunidades que integram a região metro
politana a transparência, mas assegurar a todos
os municípios, por menores que sejam, a perspec
tiva de representatividade. Defendo a posição de
que as Câmaras indicariam e assegurariam a cada
município pelo menos um representante e talvez
5% do eleitorado da região por mais um vereador,
mais ou menos nessa linha.Acho que não é dificIi
se encontrar uma fórmula que possa compati
bilizara forma de representatividade. Mas gostaria
de abordar dois assuntos que foram objeto de
colocação do Dr.ZaireRezende e uma preliminar:
sou estudioso de propostas de govemo de demo
cracia participativa no Brasil e posso dizer, com
a maior tranqüilidade, que a ação administrativa
que o Dr. Zaire Rezende vem desenvolvendo em
Minas Gerais é magnífica. Coloco sua adminis
tração como a mais eficiente na prática no Brasil,
a nível de democracia participativa. Não é um
elogio gratuito, pelo contrário. É uma pessoa que
realmente está preocupada com esse tipo de
ação. Parece-me que a Constituição que estamos
elaborando, principalmente nessa parte, Sr. Rela
tor, tem condições de promover algumas profun
das alterações na maneira de se atuar a nível
de município. Citareidois exemplos e depois que
ro ouvir a oposição do Dr. Zaire Rezende. O pri
meiro deles é com relação à reforma agrária. A
primeira desapropriação realizada no Brasil pelo
Ministério da Reforma Agrária foi no estado vizi
nho do Paraná, Santa Catarina, numa área que
eventualmente conhecia, de aproximadamente
cinco mil hectares. Foi feita a desapropriação no
modelo socialista e, no momento em que o Minis
tério da Reforma Agrária tomou conta daquela
terra, chegou à cendusão de que o custo do hec
tare, ao lado de uma cidade, por exemplo Lages,
m Santa Catarina, com toda a infra-estrutura, cus
taria, àquela época, em tomo de vinte e cinco
cruzados. Se fosse doada aquela terra objeto de
desapropriação, para se efetuar uma infra-estru
tura naquela região, seria preciso gastar cinqüenta
mil cruzados por hectare, num local distante se
tenta quilômetros do centro urbano mais próximo.
E a reforma agrária, da maneira como está sendo
conduzida, além de desacreditada, lenta e moro
sa, no ano 5000 não teria resolvido o nosso pro
blema. Parece-me que, se oferecer condições e
recursos para município executar sua reforma
agrária, ele poderá viabilizar esse processo tran
qüilamente, porque não acredito em solução ma
cro. Só acredito em soluções regionais, respeitan
do-se as características, a começar, por exemplo,
pela seleção das famíliasque iriam ocupar a terra.
A comunidade tem condições de saber quem
realmente tem tradição de cultura e trabalho, para
receber aquela terra e desenvolver um trabalho
eficiente,que possa ter uma contra-partida. Então,
a primeira colocação é esta: reforma agrária pelo
município.

Em segundo lugar, parece-me, companheiros,
que as Câmaras múnicipais, os órgãos de fiscali
zação do Executico, Tribunal de Contas etc. -

têm sido insuficientes para realmente realizar a
contento essa tarefa. Nós aqui na Câmara, por
exemplo, temos dificuldades incríveispara desen
volverum trabalho de flscalízaçâo junto ao Poder
Executivo. E alguns mecanismos talvez pudés
semos introduzir, a nível constitucional. O mais
atraente de todos, parece-me, seriam os Conse
lhos Municipaisformados por organizações, asso
ciações e entidades organizadas. Temos hoje a
experiência, ainda que não institucionalizada, do
Dr, Zaire Rezende em muitos outros municípios.
No entanto, talvez encontrássemos agora, nesta
comissão, um mecanismo como sugestão para
se incluir no texto constitucional. Que sua ação
ficasse, por exemplo, entre a atuação do Poder
Legislativo e do Tribunal de Contas. E que esse
Conselho fosse constituído por representantes
das entidades organizadas no município e que
tivesse a possibilidade de desenvolver um trabalho
acima de tudo prático.

Eram estas observações.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Prefeito Zaire Rezende para
responder às duas perguntas.

O SR. ZAlRE REZENDE - Gostaria de agra
decer ao Constituinte Maurício Fruet as palavras
gentis e elogiosas. Diriaque concordo inteiramen
te com a consideração que faz sobre a reforma
agrária. Temos encontrado - não em termos
de reforma agrária, porque não é uma compe
tência municipal- grande facilidade em selecio
nar e conhecer informações em ter acesso a da
dos que nos permitam um critério bastante rigo
roso para atender à resposta habitação popular
para o cidadão carente, de baixa renda, bem como
para a fixação de alguns egressos do campo, que
estão na cidade, que desejam trabalhar. Estamos
cedendo áreas do município, em loteamentos ain
da não ocupados, áreas que são institucionais,
mediante contrato de uso desse solo provisório.
Acho que o município pode agilizar com grande
facilidade,pode errar muito menos do que o esta
do e, sobretudo, do que a União.Então, concordo
inteiramente. Não vejo dificuldade em se partir
para uma reforma agrária pelo município.

Em relação à sugestão do Conselho de Entida
des, estamos também inteiramente de acordo,
sobretudo com a institucionalização. Temos tido
um problema lá em Uberlândia. É que o povo,
aquele que participa, tem nos questionado: E de
pois, quando terminar este governo, será que o
próximo vai permitir? Será que vai dar espaço,
vai dar acesso ao poder? O conselho, as associa
ções de moradores, enfim, o povo organizado
vai continuar tendo a sua vez ou não"?

Esse é um aspecto que daria essa garantia de
participação. Por outro lado, viria ao encontro de
outro aspecto que salientamos, enquanto estéva
mos fazendo a exposição, que é o da transpa
rência. Acreditamos que só pode haver demo
cracia quando o governo é totalmente transpa
rente. Não há qualquer segredo, não há qualquer
limitação, não há qualquer dificuldade no acesso
a todas as informações que digam respeito à ge
rência do recurso que vem do próprio povo.Muito
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luis Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Waldec Ornélas.
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o SR. CONSTITUINTE WALDEC ORNÉLAS
- Meu caro Presidente, quero ressaltar inicial
mente a importância desse painel. Apesar de tratar
de temas e assuntos que já focalizamos em pai
néis anteriores, traz aspectos novos, abordagens
novas e, por conseguinte, enriquecedoras do nos
so trabalho.

Congratulo-me com V. S' e com esta subco
missão pelo cuidado que tem tido na organização
desses painéis, que têm dado realmente resultado
excelente.

Aqui vimos hoje, por exemplo, que o panorama
metropolitano, visto desde São Paulo, é inteira
mente distinto do panorama metropolitano visto
desde Curitiba. De Curitiba, trouxe-nos o Prefeito
Requião a proposta do município metropolitano,
que é diferente, evidentemente, do conceito de
município metropolitano a que se referiu o Dr.
Arlindo. Mas pesa, sobretudo, e vou sublinhar isso
mais adiante, a participação da Região Metropo
litana de São Paulo na geração da renda nacional.
Nada menos do que 115da renda nacional é gera
da em um milésimo do território, em uma única
área.

Acho que esse ponto tem que ser meditado,
tem que ser refletido por nós nesta subcomissão.
Nosso companheiro José Dutra enfrenta real
mente esse problema, vendo o panorama metro
politano a partir do Estado do Amazonas, não
tenho dúvida. Então, essa diferenciação é uma
coisa que eu gostaria de explorar, de ressaltar,
de salientar nesse contato.

Quero primeiro dirigir-me ao DrArlindo, para
dizer que concordo plenamente com a questão
da consulta plebiscitária. Parece-me que ela é de
mocratizante. Teoricamente não tenho nenhuma
resistência. Mas vejo dificuldades de ordem práti
ca. Tomemos o caso de São Paulo, região metro
politana com quarente e oito ou quarenta e nove
municípios. De repente, na criação de municípios,
o plebiscito é feito apenas na área que vai ser
desmembrada. Não é ouvida população da área
de onde se vai desmenbrar. E se, dos trinta e
nove municípios, um deles, situado no miolo, va
mos dizer, São Bernardo do Campo, rejeitasse
participar da Região Metropolitana de São Paulo?
Ora, o princípio da contigüidade física - daí estou
incluindo entre os critérios para criação dos muni
cípíos, numa proposta, a questão da área, do terri
tório é pressuposto fundamental para a região
metropolitana.

Gostaria de ouvir V.S' a esse respeito.
Quanto ao seu conceito de rnunícípíos metro

politano, pareceu-me mais propriamente que
quer ressaltar que, no âmbito das regiões metro
politanas, a autonomia dos municípios se toma
relativa, na medida em que há de ser compati
bilizada com os interesses de todos os demais
municípios.

Creio que, de certo modo - tenho enfatizado
isso nesta comissão - devemos utilizar aqui a
lição do meu Professor de Direito Constitucional,
Marcelo Duarte, no sentido de que precisamos
avançar na discriminação das competências entre
as diversas esferas de govemo, para permitir exa
tamente que se saneiem essas disputas e essa
concorrência, que hoje existem na Federação.

Concordo em que a região metropolitana deva
ser desvinculada da órbita do Estado. É preciso,
sem dúvida. E, como não se cogita de vinculá-Ia
à União, é preciso atribuir maior participação dos

municípios ou predomínio mesmo, eu diria, dos
municípios, na definição das políticas metropo
litanas.

Não posso, contudo, concordar com o meu
Professor, quando apregoa que voltemos pratica
mente a um sistema de associativismo. Seria um
retrocesso, até em termos do que existe. Isto por
que não podemos correr o risco, não podemos
assumir o ônus de substituir o sistema atual, que
denuncia o Secretário de São Paulo, de substituir
o predomínio, a força, o poder das empresas seto
riais pelo predomínio pelo peso do município da
Capital sobre demais municípios, alguns muito
débeis, muito fracos.

Sabe meu Professor Marcelo que, neste mo
mento, estamos vivendo esta situação em Saiva
dor, na nossa região metropolitana, quando o mu
nicípio capital tenta, a todo custo, impor à região
metropolitana um sistema de transporte de massa
que, entendo eu, não serve sequer aos interesses
municipais de Salvador, muito menos permite a
acoplagem futura aos interesses metropolitanos.
Entendo que precisamos evoluir para um sistema
intergovemamental, mas que não pode ser um
ato voluntário, porque, quando tratamos das re
giões metropolitanas, não estamos tratando ape
nas de uma questão jurídica. Estamos tratando
dos reflexos da concentração do fenômeno urba
no, .que tem um imposto, um peso, uma impor
tância econômica e social. E, sobretudo, estamos
tratando de uma situação - vemos isso clara
mente na exposição do Secretário de São Paulo
- em que não se conseguiu superar a contra
dição entre a concentração da produção econô
mica e os grandes bolsões de miséria, de pobreza
que se mantêm ainda hoje. Creio, por conseguin
te, que, nesta Constituinte temos de encontrar
uma fórmula de tomar imperativa essa estrutura
metropolitana, que não pode ser apenas associa
tivista. Por outro lado, gostaria de ouvir do Secre
tário dos Negócios Metropolitanos de São Paulo
um esclarecimento. Critica-se, de modo geral, a
questão da simetria. Estamos de acordo, mas
gostaria que fosse caracterizado - talvez de São
Paulo nos pudesse vir essa luz - qual o elemento
nuclear para a ruptura dessa simetria. São as fun
ções metropolitanas? São as competências? É
a organização? É a autonomia? No transcorrer
dos debates, tive a impressão de que o "calca
nhar-de-aquiJes" está no problema da competên
cia legislativa sobre os assuntos metropolitanos.
Não me parece que seja só ele, mas entendo
que realmente tem sido um ponto difícil aqui na
comissão-játratamos disso quando estudamos
os municípios caracterizar isso adequadamente,
porque, como bem salientou nosso Relator, em
outra sessão, a Constituição não se pode furtar
a estabelecer princípios. E preciso que isso seja
caracterizado adequadamente, para que possa
mos incorporar ao texto que haveremos de elabo
rar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Secretário Getúlio Hanashiro.

O SR. GETÚLIO HANASHIRO - Acho que,
na realidade, é um complexo de problemas ou
de variáveis, entre os quais os aspectos legal, legis
lativo tem um peso muito grande. Mas, em várias
questões que têm interesse meramente metropo
litano - no caso específico de São Paulo pode
mos ter uma legislação adequada. Na questão

de transportes, hoje já existe uma legislação que
permita que o Estado, o poder público, a Secre
taria dos Negócios Metropolitanos tenha uma
atuação. Reconheço que nosso arcabouço jurí
dico e legal é muito frágil ainda, no que tange
à definição de certa compulsoriedade e por parte
dos municípios, em relação a uma legislação mais
abrangente. Associo a esta fragilidade, do ponto
de vista legal, institucional, também a fragilidade
do ponto de vista de poder, saber real, poder no
sentido de intervenção, dentro dessa realidade.
Esse poder, no meu modo de encarar, é dado
em cima da capacidade de gerenciar recursos.
Nada mais que isso, porque, se o poder público
não tem essa capacidade, evidentemente a coisa
se toma um formalismo. E, na região metropo
litana, isso é muito comum, quer dizer, não temos
poder real para intervir em alguns aspectos que,
inclusive, já estão definidos na própria legislação
vigente. De modo que, resumindo, acho que há
uma complexidade de fatores, desde o estabele
cimento, a nível constitucional, do estatuto da re
gião metropolitana, até a colaboração de uma
legislação ordinária, em termos de explicitar clara
mente o mecanismo de ação do poder público
nessa região. Finalmente, a questão do poder real,
que, no meu modo de entender, é dada pela capa
cidade de gerenciamento de recursos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- O Dr. Arlindo Villaschi pediu a palavra para
fazer uma esclarecimento. Posteriormente falará
o Dr. Marcelo Duarte.

O SR. ARUNDO VlLlASCHI- Na medida em
que o debate cresce, acho que fica muito claro
que nenhum de nós hoje aqui quer necessaria
mente resgatar o associativismo embutido na Car
ta de 1946. Sabemos que a idéia do federalismo
cooperativo, implícito na Carta de 1967, também
tem suas limitações. Então, acho que todos temos
de buscar - vou usar a expressão do Constituinte
Waldeck Omelas - a ruptura. E aí creio que terá
de ser ~ma ruptura também como modelo histó
rico, mais de uma vez aventado pelo painelista
Getúlio Hanashíro, ou seja, a realidade de hoje
impõe que criemos uma ruptura com esse dito
modelo histórico. Obviamente, não vamos conse
guir resolver isso de forma idêntica, nas aglome
rações urbanas, algumas das quais com caracte
rístícas de região metropolitana, de metrópole na
cional inclusive. Mas acho que, a nível da Consti
tuição, é fundamental que façamos alguns reco
nhecimentos. Um deles - gostaria de fazer essa
observação de forma específica para os Consti
tuintes Geraldo Melo e Mauricio Fruet - se refere
exatamente à chamada instância metropolitana
e à necessidade que nós três vemos do legislativo
metropolitano. Só que gostaria de ressaltar que,
na minha opinião, esse Legislativo deve ser com
posto por pessoas indicadas com objetivos distin
tos, porque a base territorial da preocupação com
o problema metropolitano é diferente da base ter
ritorial do problema municipal. No momento em
que eu, cidadão, elejo um vereador, tenho na ca
beça um nível de preocupação distinto daquele
que teria quando elegesse um deputado ou um
vereador metropolitano; porque, quando elejo, na
base territorial de um município, um vereador,
estou preocupado com questões da vizinhança,
estou preocupado até com a questão da cercania
da minha moradia, da educação, da saúde. Não
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posso ter o mesmo nível de preocupação que
teria quando elegesse meu deputado metropo
litanoou meu vereador metropolitano, que estaria
num nívelde preocupação de manancial, proble
ma de transporte público integrado. Obviamente,
a definição desses problemas comuns acho que
tem de ser deixada para a legislação estadual.
No Riode Janeiro, por exemplo, tenho como pro
blema comum o do gás, enquanto em São Paulo
e em outras regiões metropolitanas não tenho
esse problema. Posso ter a Região Metropolitana
do Riode Janeiro o problema turístico como sen
do fundamental. No aglomerado urbano de Ao
rianópolis ele pode ser fundamental e pode não
o ser em outros aglomerados. A própria definição
do que são serviços de interesse comum tem
que ser deixada para a legislação. Concordo com
o Constituinte Waldeck Ornélas. Não tenho aqui
nenhuma solução de "bolso de colete" sobre co
mo esse plebiscito vai existir. Certamente ele terá
que superar noções de autonomia municipal, que
temos arraigadas ainda hoje, ou seja, questões
metropolitanas essenciais terão que prevalecer
sobre a chamada autonomia municipal hoje exis
tente, porque o problema está aí. Não adianta
querermos escamotear. O problema metropoli
tano ai está em trinta regiões. Agora, como isso
vai ser operacionalizado, concordo plenamente
que não é a hora de estabelecermos aqui uma
regra única, caso contrário certamente estabele
ceremos uma regra burra Ela será burra porque
as peculiaridades são razoavelmente distintas. O
que quero ressaltar é a necessidade, em primeiro
lugar, de delegarmos ao Estado-membro a ques
tão da aglomeração porque isso é fundamental.
Em segundo lugar, defendo a necessidade de
uma instância política diferenciada. Quanto à
questão administrativa, os exemplos aí estão, de
empresas criadas no âmbito do Estado ou da
cooperação municipais, que estão executando ta
refas integradas, mas ainda não temos nenhum
poder, a nível do Legislativo, que possua essa
visão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Dr. Marcelo Duarte Filho.

O SR. MARCELO DUARTE - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes,gostaria de prestar-lhes alguns
esclarecimentos, em vista de algumas interpre
tações que foram apresentadas sobre a minha
contribuição neste Seminário. Quando defendo
a valorização do Municipio, não quero suprir o
Estado. O Estado-membro é uma entidade essen
cial ao esquema federativo. Ressaltamos a neces
sidade de que se discriminem com clareza as
atribuições de cada uma dessas entidades que
compõem a estrutura verticaldo Estado brasileiro
ou a estrutura federativa. Reconhecemos que o
projeto de discriminação constitucional existente
na federação brasileira seja o seguinte: compete
ao Municipio o intramunicipal; o intermunicipal
compete ao Estado, por ser intra-estadual, assim
como o interestadual compete à CInião , junta
mente com o internacional. Com esses parâme
tros, vê-se que não é dificil compatibilizar-se a
solução do chamado problema metropolitano na
quiloque ele trascenda ao peculiar interesse local,
porque é da competência do Estado, já por força
da Constituição, uma vez que se sabe que com
pete aos Estados o exercício dos chamados pode
res remanescentes ou poderes residuais. O que,

em verdade, proponho é um caminho de valori
zação dos rnunícípíos, sem quebra da autonomia
municipal, preservando-se o intramunicipal com
os municípios,mas, ao mesmo tempo, sugerimos
um caminho de aglutinação, para que outra enti
dade intervenha - o termo intervenção não é
adequado - faça uma interveniência, vamos di
zer, seja interveniente no apoio, porque não esta
mos aqui examinando o problema da discrimi
nação de competências em geral. Fomos convi
dados para participar de um painel sobre região
metropolitana e Município. Evidentemente, não
podemos analisar de forma isolada o problema.
Epreciso ver que isso vai comportar repercussões
na estrutura do Estado brasileiro,na competência
dos Estados. Pode-se inclusive chegar à solução
típica da Constituição indiana, em que as três
esferas de competência tenham na Constituição
suas atribuições discriminadas, cabendo para
uma delas -lá é para a União- alguns desses
poderes remanescentes. Afórmula que se adotou
no Brasil, copiada do modelo norte-americano,
é de poderes discriminados para a União - por
sinal,cada vezmaiores - poderes também discri
minados para o Município, porque, constitucio
nalmente previsto dentro da linha traçada pela
Constituição, e cabendo aos Estados toda a com
petência residual. Então, a proposta apresentada
não pode ser entendida de modo algum como
se só estivéssemos vendo a posição do Município,
porque o Estado interferirá nisso. Tudo que for
intermunicipal é da competência do Estado, e
liaresses interesses. Quando se falaem separação
de Poderes no plano horizontal,muitos entendem
que essa separação seja rígida. A Constituição
já vem usando essa expressão que os Poderes
são distintos, porém harmônicos, porque, na ver
dade, todos são Poderes para um fim, para um
objetivo colimado pelo Estado. São Poderes que
não se presume entrem em conflito, a não ser
em oposições políticas, etc. Mas existem o Judi
ciário.o Legislativo, o Executivopara atendimento
das funções do Estado. Desse modo, o que vemos
em relação aos municípios é que o tratamento
constitucional que se der à problemática oriunda
dos conglomerados urbanos, do chamado pro
blema metropolitano, não pode determinar uma
uniformizaçãofisionômica que só os regimes au
toritários pretendem ilusoriamente obter. Na ver
dade, já temos três esferas de competência 
uma para matéria local, outra para a chamada
regional e a terceira para o problema nacional.
Desse modo, seria mais útil, com respaldo em
garantias e providências constitucionalmente pre
vistas,que se partisse da organização dos Estados
- Estados-menbros - e Municípiosessa agluti
nação.

Queria fazer,por último, uma observação. Esse
problema nasce também da seguinte circunstân
cia: por força de uma discriminação de rendas
inadequada e deformada nos seus objetivos reais,
passou a ser conveniente e útil o desmembra
mento dos municípios. Para se ter uma idéia, o
município de Salvador envolvia, há alguns anos,
não só Candeia, como chegava até o território
de Camaçari. Cada uma dessas comunidades se
foi desmembrando, e se criaram então diversos
municipios. Tenho certeza de que a Grande São
Paulojá foiantigamente o Município de São Paulo,
e toda a região chamada de Piratini. Bem, o que
sucedeu? Se esses municípios não se tivessem

desmembrado, se tivessem permanecido como
um município SÓ, esse problema desapareceria,
porque a situação seria só de São Paulo ou seria
só de Salvador. Em Salvador há uma circuns
tância até curiosa. Há áreas rurais intermediárias
entre a área urbana de Salvador, a de Candeias
e a de Simões Filho. Elas podem tocar-se em
Lauro de Freitas. Tocam-se um pouco pelos su
búrbios em Simões FIlho, mas com Candeias.
Há até o Oceano Atlântico, Baía de Todos os
Santos, separando o Município de Vera Cruz de
Itaparica.Ascircunstâncias são de dificil uniformi
zação por parte da Constituição. O que se pode,
porém, sugerir é que, na criação de municípios,
sejam observados critérios tanto de população,
de território e de renda pública, ao tempo em
que se dêem às municipalidades brasileiras recur
sos, que não seja interessante a atomização muni
cipal,com o que também se sugere que os muni
cípios se reagrupem, se unifiquem, novamente
se unam. É um problema da imaginação dos
Srs. Constituintes. O que não se deve esperar
é que, verberando a criação de uma quarta entida
de do esquema federativo, falando das dificul
dades, da complicação da superposição de pode
res e de recursos, vamos fazerexatamente aquilo
que achamos que não devemos fazer.Seria como
Galileuao inverso, ao dizermos que a Terra não
de movia,disséssemos que ela se move; ao dizer
mos que não queremos uma nova ou uma quarta
entidade federativa,vamos, na verdade, instituí-Ia.

São essas as considerações que queria fazer.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- O Constituinte Waldeck Ornélas quer fazer
mais uma consideração.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉlAS
- Apenas para esclarecer um ponto importante
nesta subcomissão - e as declarações do Prof.
MarceloDuarte contribuem ainda mais para isso.
Precisamos discutir, aprofundar essa discussão
da questão do ente metropolitano. Vejabem, não
entendi - aliás, esclareço - que o Prof.Marcelo
Duarte estivesse propondo a extinção do estado.
Na verdade, é uma posição, apesar de essa posi
ção haver sido defendida aqui pelo Constituinte
RaulFerraz,nosso conterrâneo, nosso coestadua
no. Ocorre que há uma reação por parte dos
municípios das regiões metropolitanas, pelo fato
de estarem subordinados ao estado. Não ficou
tranqüilo que o que é intermunicipal passa a ser
estadual. Busca-se, então, uma solução interme
diária, melhor dizendo, solução nova - ínterrne
diária fica parecendo coluna do meio - que che
gou até à proposição do 4° Poder, como chegou
à proposta do Municípiometropolitano pela agre
gação de todos eles. O que vemos é que seria
extremamente estapafúrdio. No caso de São Pau
lo,por exemplo, teríamos praticamente um estado
dentro do estado - já temos um estado dentro
do País. Então faríamos um estado dentro do
estado. A questão que se coloca é que o associa
tivismo intermunicipal, praticado pejos municí
pios, é um associativismo voluntário, que se rea
lizamediante convênios etc. No caso, deveríamos
ter uma espécie de associativismo ...

O SR. MARCELO DUARTE - Mais compul
sório.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉlAS
- ... mais compulsório, onde também, necessa-

I
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ríamente, venham participar o estado e a União,
porque a região metropolitana é o local por exce
lência onde se realizam as funções dos três níveis.
A busca dessa forma é que nos tem dado aqui
um mostruário bastante diversificado de alterna
tivas.

O SR. MARCELO DUARTE - Permita-me V.
Ex' O entendimento de que o art. 164 seja o
veículo de criação de uma nova entidade foi, evi
dentemente, banido por toda a doutrina e mesmo
pelo Judiciário. Entretanto, se não existisse o art
164, rigorosamente, a União não poderia estipen
diar com auxílios uma entidade metropolitana,
porque ela não pode criar diferenças entre brasi
leiros, entre municípios ou entre estados. Sabe
mos que a proteção, o empenho federal no auxílio
a uma entidade regional ou a uma circunstância
regional surgiu no começo do século, com a crise
do Instituto Federal de Obras Contra as Secas
Na Constituição de 1946, imaginou-se - houve
muito debate em tomo disso - a Comissão do
Vale do São Francisco. Com o chamado federa
lismo cooperativista ou cooperativo, sem uma
previsão constitucional adequada, a União, por
ser a entidade mais poderosa do sistema federa
tivo, passou a ter que fazer tudo. Se não houvesse
também essa previsão, se bem que no capítulo
errado, "Da Ordem Econômica e Social", a União
não poderia. Minha modesta sugestão visa asse
gurar essa aglutinação, com a participação do
estado e da União, certo, porém, estando de que
compete aos estados organizar os seus muni
cípios. Não sou daqueles, embora municipalista,
que defendem a tese de que os municípios devem
ser auto-organizados. Dou-lhes a possibilidade de
auto-organização, mas a sua criação compete ao
estado. Auto-organização sob critérios e princí
pios. Não chego a uma república municipalista
nesse sentido, como se fosse um conglomerado,
uma autornízaçãode municípios. Não há neces
sidade disso. Acho que o município deve ter todo
o instrumental institucional e financeiro para tocar
os problemas de peculiar interesse local. Isso é
que deve ser resguardado. No mais, temos de
garantir que o exercício da autonomia das entida
des estaduais, ou seja, dos estados-membros,
também se faça no enfrentamento do problema
metropolitano. Acho muito perigoso que uma
Constituição federal, que já tem, diferentemente
de muitas outras, sobretudo da americana, a figu
ra do município ali prevista como categoria espe
cial, dando à Federação brasileira um desdobra
mento em três órgãos, se não em quatro, como
queria Hans Kelsen, acho muito perigoso, repito,
que não descambe naquela indesejada uniformi
zação, que não descambe também para a criação
de mais um obstáculo perturbador da adminis
tração, que se dê o tratamento que estou ouvindo
ser sugerido à região metropolitana.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Passo a palavra ao nobre Constituinte Mauro
Miranda.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Sr. Presidente, Srs, constituintes, o que gostaria
de colocar é que estamos discutindo em cima
de uma situação de fato. Gostaria de perguntar
ao nosso ilustre secretário; com essa gravidade
com que expôs o problema da Grande São Paulo,
se sugeriria algum mecanismo para a nova Cons
tituição que impedisse ou atenuasse esse cresci-

mento desordenado, como esse exemplo que São
Paulo nos faz hoje, quase como uma limitação
ao poder de crescimento das novas regiões me
tropolItanas. Com esse trabalho que teve em São
Paulo, dentro da Capital,e agora, como secretário,
se tem algum pensamento no sentido de distribuir
melhor essa nossa riqueza nacional, porque, se
resolvermos bem o problema da Região Metropo
litana de São Paulo, talvez seja um fator de agluti
nação de mais população dentro dessa região.

O SR. GETÚUO HANASHIRO - Acho que a
disparidade regional no Brasil, é uma questão de
distribuição de renda. Se efetivamente, não tiver
mos uma política que permita uma distribuição
adequada da renda nacional, iremos continuar
experimentando o crescimento que a região me
tropolitana tem. Na realidade, a Região Metropo
litana de São Paulo cresce não em cima de fatores
internos, ou seja, do próprio crescimento endó
geno da população. O crescimento se dá, em
São Paulo, em cima da migração; o fator migra
tório é ainda o principal elemento de crescimento
populacional dos agravamentos de todas as con
dições sociais da vida nessa região. Ainda focali
zaria outro aspecto. Existe um aspecto político
muito claro. Acho que os Srs. Constituintes obvia
mente devem ter atentado para esse fato. O exem
plo das últimas eleições nos indica exatamente
que esse poder está distribuído, mas existe certo
desequilíbrio, do ponto de vista de estruturação
de certos mecanismos. Refiro-me fundamental
mente à questão eleitoral. A última eleição em
São Paulo demonstrou claramente que a bancada
de deputados estaduais e federais é uma bancada
estritamente interiorana. Basicamente, dentro do
meu partido, o PMDB, fui o único deputado a
se eleger pela votação da Capital. Os outros 36
Parlamentares foram eleitos com a votação do
interior. Na região metropolitana, essa represen
tação também é diminuta. Praticamente dois ou
três deputados representam essa região metropo
litana, que como viram V. Ex", representa 50%
da população. Então, até mesmo a nívelda repre
sentação política há uma distorção muito grande,
obviamente aqui em cima da legislação eleitoral,
com o que a própria Constituinte deve estar preo
cupada.

Resgatando a sua pergunta, diria que, se não
tivermos os mecanismos de distribuição de renda,
entre os quais incluo claramente a reforma agrá
ria,teremos uma pressão muito grande na Região
Metropolitana de São Paulo. Isso é indiscutível.
Maisainda: a gravidade da região é de tal natureza
que as tensões sociais se situam fundamental
mente, no caso específico do Estado de São Pau
lo, nessa região. Não temos outros conflitos maio
res, a não ser na região metropolitana, pela sua
concentração e, sobretudo, pela sua desigualdade
social. O débito social da região é muito grande.
É uma região com uma disparidade social muito
grande, coisa que não encontramos, por exemplo,
no interior do Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Temos inscrito para fazer três perguntas, o
Prof. Diogo Lordello. No entanto, o Presidente,
na qualidade de Constituinte, pergunta ao Prefeito
Zaire Rezende se, na sua visão, ele mesmo não
sendo um expert , mas com base na experiência
que tem do assunto, a questão do associativismo

municipal poderia ser a solução também na ques
tão metropolitana, baseado na sua experiência.

O SR. ZAIRE REZENDE - Agradeço a V. Ex'
a pergunta. Estava realmente querendo dar uma
opinião. Parece-me que sim. Diriao seguinte: Em
bora ausentes da vivência desse tipo de problema,
parece-nos que as regiões metropolitanas deve
riam ser formadas a partir da vontade e iniciativa
dos municípios componentes, planejadas, coor
denadas, dirigidas pelos mesmos, com a presen
ça do Executivo e do Legislativo dos mesmos
municípios. Parece-nos que isso poderia, talvez,
tirar aquela dificuldade da composição de Legis
lativo próprio - além de abrir a possibilidade
de termos elementos que poderiam partir do ra
ciocínio simplesmente local para o raciocínio glo
balizante, como foi colocado pelo Secretário Ge
túlio Hanashiro. Talvez se pudesse resolver. Pare
ce-nos que é possível.

o SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência passa a palavra ao Prof. Diogo
Lordello de Melo, nosso último inscrito.

O SR. DIOGO LORDELLO DE MELO - Sr.
Presidente, Srs. membros desta Comissão, de
mais presentes, em primeiro lugar, quero reco
nhecer e agradecera distinção que me é conferida
pela Presidência de usar a palavra. procurarei ser
breve, porque já é bastante tarde, e creio que
a fome grassa em todos nós. Quero dizer que
concordo bastante com a posição expressa pelo
eminente Relator, que foi defendida pelo Prof.
Marcelo Duarte, e por outros também, quanto
ao problema de um nívelde governo a mais. Creio
que os problemas são muito graves, se tivermos
quatro níveis de governo. E diria: com mais um
quarto nível de governo legislando sobre o muni
cípio, imaginem o que vai acontecer com esse
município. Já legisla para ele o Estado, já legisla
a União, vai legislar mais um nível de govemo,
e ele não pode legislar para ninguém, para ne
nhum nível.Então, vamos complicar o processo,
se tivermosmais um nível de governo. Creio que
é perfeitamente possível, e há aqui uma proposta
muito boa, muito concreta, dentre outras, a do
Secretário dos Negócios Metropolitanos de São
Paulo, Dr. Getúlio Hanashiro. Ela atende bastante
bem, com algumas modificações. Também é ra
zoável a preocupação demonstrada quanto à par
ticipação nos órgãos metropolitanos. Creio que
essa participação tem que ser a mais ampla possí
vel. Deve ser dos vereadores, no órgão que tem
o poder deliberativo, num sentido diferente do
que tem o Conselho Delíbertativohoje, do modo
como está proposto pelo Dr, Getúlio, deliberativo
no sentido de que é um órgão colegiado de for
mulação de políticas e participação dos prefeitos
no órgão executivo, num colegiado executivo.
Creio que aí poderíamos chegar a uma possível
conciliação, diversa das que foram apresentadas
aqui, tão interessantes. Haveria os dois órgãos,
só COm funções diferentes das de hoje: o órgão
do Executivo, no qual estariam presentes os pre
feitos e o governo do Estado, evidentemente; e
o órgão deliberativo, com funções de formular
as políticas, e aí estariam os vereadores, na forma
como aqui foi muito judiciosamente proposta pe
lo Constituinte Maurício Fruet

Assim, creio que a proposta do Dr. Getúlio Ha
nashiro, com pequenas modificações, atenderia
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bastante bem o que se está buscando, com base
na experiência brasileira anterior e com base, in
clusive, em experiências metropolitanas interna
cionais. Não se deve copiar coisa alguma, mas
experiências bem sucedidas podem muito bem
servir de inspiração. E, no trabalho que o IBAM
fez - fala aqui em nome do IBAM - para a
Conder de Salvador para o Constituinte Waldeck
Ornelas, do qual participou o Dr. Fábio VJlar, cou
be-me escrever um capítulo sobre a experiência
mundial em regiões metropolitanas. Examinei 45
regiões de 19 Países. São três as condições essen
ciais, na experiência mundial, para que a região
metropolitana dê certo. Qualquer quarta condição
já não é tão importante.

Aprimeira é que haja recursos próprios. Região
metropolitana que não tem recursos próprios
nunca funcionou de modo eficaz, em lugar ne
nhum do mundo. É muito diferente. Poder tribu
tário próprio é diferente. Ter recursos próprios
não é ter poder tributário próprio.

A segunda condição é que, ou os municípios
da região participem ativamente da formulação
de suas políticas e da sua administração, ou não
funciona também. O exemplo mais curioso e inte
ressante é o da Holanda. Há três regiões na Holan
da, a de Rotterdam, que funciona perfeitamente,
porque reúne essas duas condições e mais a ter
ceira que vou dizer aqui. E a de Amesterdam
e a de Haia não funcionam porque os municípios
não aceitam que Amesterdam ou Haia possam
ditar as normas, e eles não terem a participação
efetiva. Como na Holanda exíste autonomia muni
cipal, e o governo não se mete, ditatorialmente,
a impor coisas aos municípios, então não funcio
nam essas duas, enquanto não se chegar a isso.
Há muitos exemplos desse tipo que não vou men
cionar aqui e que estão relacionados com esse
trabalho que preparamos. A terceira condição é
que não pode haver simetria, como foiaqui expos
to muito bem pelo Constituinte Waldeck Omelas.
A ausência de simetria e de serviços não cabe
ao Estado dizer que funções são metropolitanas
em virtude das peculiaridades regionais.O que
aplica; por exemplo, na Região Metropolitana de
Belém pode não ser absolutamente conveniente
para a de São Paulo. E um dos equívocos da
Lei Complementar n° 14 é exatamente essa lista
simétrica de funcões, que não funcionou. Uma
das causas do não funcionamento das regiões
metropolitanas é a ausência de recursos próprios.
Quando chegou o Govemo Figueiredo, já não
havia mais dinheiro, elas todas pararam, com ex
ceção da de Recife, que foi a que menos parou,
porque tinha um projeto do Banco Mundial. En
tão, havia esse dinheiro. A outra é exatamente
a não participação dos municípios - e São Paulo
consegui um grande êxito, está aí o secretário
que pode confirmar - nas questão de definir
a proteção dos mananciais.Os prefeitos tiveram
participação enorme, também, na desconcentra
ção industrial. Pelo menos as normas estão aí,
e só se conseguiu isso através de imensa partici
pação dos prefeitos. A implementação é outro
problema, mas o primeiro passo se deu. E a per
Dr. Getúlio Hanashiro é a seguinte: Primeiro, por
que somente a União e os Estados deverão con
signar nos respectivos orçamentos recursos fi
nanceiros para os serviços metropolitanos? Por
que não também os municípios? Do contrário
os municípios não se vão sentir donos da coisa.

Se eles não estão obrigados a pôr dinheiro, um
percentual "x" de tal receita, como a União e os
Estados, que é uma idéia muito boa, um dos
pontos altamente positivos da proposta do Dr.
Getúlio, que é exatamente essa, eu completaria,
somente dizendo: Por que não também os muni
cípios? Eles não vão sentir-se donos da bola, do
negócio, dos bois, se não tiverem que participar
também. Segundo: Por que limitar a participação
dos municípios apenas ao Conselho Deliberativo?
Se houver outros órgãos - um Conselho Delibe
rativo, um Conselho Consultivo, ou, como estou
sugerindo aqui, seja um conselho deliberativo
com funções de formulação de políticas e um
colegiado executivo - por que não participação
dos municípios em ambos? E na linha inclusive
proposta aqui, no início, pelo Constituinte Mau
rício Fruet Muito bem, então, que seja uma parti
cipação plena. Não entendi, entretanto, um assun
to importante, talvez o Dr. Getúlio queira esclare
cer. Que significa a competência para arrecada
ção de tributos pela entidade metropolitana? É
arrecadação mesmo ou é decretação? Se for arre
cadação é uma questão a ser resolvida, em convê
nio, com os órgãos de tributação. Agora, se for
decretação de tributos, estamos aqui caminhando
para a idéia de um nível próprio de governo. Não
creio que seja essa a idéia do Dr. Getúlio, porque
ele deixou claro que não é um nível de governo
a mais, mas uma pessoa de direito público inter
no, com poderes específicos etc. Então, creio que
essas coisas poderiam permitir essa contribuição,
com essas observações tão interessantes, com
essas ponderações muito judiciosas que foram
feitas por várias pessoas, inclusive com a partici
pação popular que mencionei. Têm que haver
mecanismos com a participação popular nesses
órgãos, sobretudo no órgão que vai formular polí
ticas. Creio que teríamos aí uma boa proposta,
muito concreta, com esses acréscimos, feitos pelo
Dr, Getúlio Hanashíro, aproveitando, evidente
mente, o que foi sugerido aqui por tantas pessoas
e as próprias idéias do Dr. Arlindo VillaschiFilho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Para responder a pergunta, concedo a palavra
ao Dr. Getúlio Hanashiro.

O SR. GETÚUO HANASHIRO - No que tange
à participação dos municípios, nós não coloca
mos porque, na realidade, hoje há uma demanda
muito clara, em termos de maior participação na
fatia do bolo por parte dos municípios. Mas não
vejo empecilho, realmente. Acho que isso aumen
ta o grau de solidariedade dos municípios, em
termos da região metropolitana. Parece-me extre
mamente positivo. Quanto ao segundo aspecto
da questão de fato, poderão arrecadar, mas logo
em seguida colocamos a necessidade de se esta
belecer tarifas, porque, na realidade, a legislação
é estadual. Não é um órgão que tenha capacidade
de legislar autonomamente, De modo que isso
estaria configurado dentro da legislação do âm
bito estadual. Mas, ao estabelecer a capacidade
de arrecadar, em certa medida legalmente se esta
ria dando a competência para a elaboração de
leis a serem aprovadas pela Assembléia Legis
lativa.

Gostaria de resgatar uma questão que o nobre
constituinte Mauro Miranda colocou - e respon-

de de forma mais precisa a colocação que V.
Ex" fez, no tocante a alguns mecanismos que pre
servem o excesso de contingente populacional,
de concentração industrial na região metropo
litana, que é um pouco a nossa proposta de fazer
incidir em 1% do Imposto de Renda sobre pessoa
jurídica, que estejam instaladas na região metro
politana. Em certa medida, isso é um desincentivo
à implantação de estabelecimentos industriais ou
comerciais nessa região. O mecanismo mais ex
pedito para minorar esse problema, acho, seria
o estabelecimento de uma política de desconcen
tração industrial.

O SR. DIOGO LORDELLODE MELO- Quero
esclarecer a questão da participação dos muni
cípios com recursos.

O SR. GETÚUO HANASHIRO - Eu respondi.
Acho que não vejo inconveniente nessa partici
pação, pelo contrário; acho que aumenta o grau
de solidariedade dos municípios em relação à
região metropolitana. Não consignamos porque
a grande demanda hoje dos municípios é exata
mente aumentar a sua participação ao nível da
distribuição da fatia do bolo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-A Presidência registra a presença do Prof. Dio
go Lordello de Melo, Assessor Especial para As
suntos Internacionais do IBAM, do Dr. Roberto
Henry,Chefe de Gabinete do Secretário dos Negó
cios Metropolitanos de São Paulo, agradece a pre
sença aos expositores, Dr. Zaire Rezende, ao eco
nomista Arlindo Víllaschí, ao Dr. Marcelo Duarte
e ao Dr. Getúlio Hanashiro, que seguramente de
ram contribuição fundamental para os trabalhos
desta Subcomissão dos Municípios e Regiões.

Cumprido o objetivo da pauta, a Presidência
convoca os Srs. constituintes para a nossa região
da tarde, às 17h, lembrando que amanhã teremos
dois painéis, um pela manhã e outra à tarde.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. consti
tuinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, apenas para encaminhar à Mesa pro
posta que consiste em uma sessão inteira sobre
o problema município, que é produto das várias
propostas que recebi em meu gabinete, das várias
idéias que tenho coletado de especialistas nessa
área. Ela tem o objetivo de facilitar a discussão
desse problema, afeto à nossa subcomissão, para
que possamos tentar chegar àquilo que for de
melhor para o nosso País. Vale sublinhar que só
me atrevi a fazer essa proposta depois de alguns
painéis que tivemos nesse particular. Após esse
painel sobre regiões metropolitanas, também me
atreverei a oferecer uma contribuição que seja
o meio termo de tudo aquilo que foiexposto nesta
importante reunião realizada nesta subcomissão.

Passo às mãos de V.Ex', Sr. Presidente, e pediria
que fizesse distribuir aos demais membros da
nossa subcomissão, para reflexão, discussão e
debate.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência recebe a proposta do nobre
constituinte José Dutra e determina à Assessoria
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que distribua cópia a todos os membros efetivos
e suplentes desta subcomissão.

- Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência
encerra a mesma.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDÁRIA E

GARANTIAS DAS INSmmçÓES

Subcomissão do Sistema
Eleitoral E Partidos Políticos

ATADA6' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e quarenta e três minutos, na sala da Comissão
de Relações Exteriores do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão do Sistema
Eleitoral e Partidos Políticos, sob a Presidência
do Constituinte Israel Pinheiro Filho, com a pre
sença dos Senhores Constituintes Francisco Sa
les, Luiz Soyer, Rospide Netto, Waldyr Pugliesi,
José Agripino,LuizMarques, Saulo Queiroz,Fran
cisco Rossi, Paulo Delgado, Lídice da Mata, Moe
ma São Thiago, Paulo Ramos, Roberto Balestra,
Sotero Cunha, Paulo Roberto Cunha, Edmilson
Valentim, Eduardo Confim, Haroldo Lima, Aldo
Arantes e AbigailFeitosa. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos. A Senhora Constituinte Lídice da
Mata solicita que seja dispensada a leitura de ata
da reunião anterior que, colocada em votação,
é aprovada. Continuando os trabalhos, o Senhor
Presidente convida para fazer parte da Mesa os
Senhores expositores Dr, Hélio Bicudo, Dr. João
Amazonas, ConstituinteJamil Haddad e o Dr.Jor
ge Coelho de Sá. O Senhor Presidente comunica
ao Plenário que cada expositor terá vinte minutos
para fazer a sua exposição e que, logo após, fran
queará a palavra aos Senhores Constituintes; e,
pela ordem, o Senhor Presidente concede a pala
vra ao Dr, HelioBicudo, representante do PT; Dr.
João Amazonas, Presidente do PC do B; Consti
tuinte Jamil Haddad, Presidente do PSB, e o Dr.
Jorge Coelho de Sá, Presidente do PDC.Aotérmi
no das exposições sobre o sistema eleitorale parti
dos políticos proferidas pelos convidados, o Se
nhor Presidente concede a palavra aos Senhores
Constituintes Francisco Rossi e Waldyr Pugliesi.
Durante a interpelação do ConstituinteWaldyrPu
gliesi,o SenhorPresidente solicitaao SenhorRela
tor, Constituinte Francisco Rossi, que assuma a
presidência, em virtude da ausência do Vice. Con
tinuando os debates, o Senhor Presidente con
cede a palavra aos Senhores Constituintes Paulo
Delgado, HaroldoLima e José Agripino.Esgotada
a pauta dos trabalhos, o Senhor Presidente agra
dece a presença dos senhores convidados, enalte
cendo a brihante exposição de cada um e pelo
enriquecimento de inúmeros subsídios trazidos
a esta subcomissão para elaborar o anteprojeto
sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrados os traba
lhos, às treze horas e dez minutos, cujo teor será
publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Naclonal Constituinte, convocando os Senho
res Constituintes para a próxima reunião a ser
realizada dia trinta de abril, às nove horas e trinta
minutos, com a seguinte pauta: audiência com
os presidentes dos partidos políticos PDT, PFL

e PCD. E, para constar, eu, Sérgio da Fonseca
Braga, Secretário, lavreia presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

AfYEXO AATA DA 6' REUNIÃO DA SUB
COMISSÃO DO SISTEMA ELEITORAL E
PARTIDOS routtcos. REALIZADA EM 29
DEABRIL DE 198Z

PRESIDENTE: CONSTITUINTE ISRAEL
PINHEIRO FILHO

PRIMEIRO-VICE-PRESIDENTE: CONSTI
TUINTE JAYME SANTANA

SEaUNDO-VICE-PRESIDENTE: CONS
TITUINTE LÉliO SOUZA

RELATOR: CONSTITUINTE FRANCISCO
ROSSI

O SR. PRESIDENTE (IsraelPinheiro) - Decla
ro aberta a presente reunião.

A reunião de hoje tem como objetivo ouvir em
audiência pública os presidentes dos seguintes
partidos, ou seus representantes: PC do B, o ex
Constituinte, João Amazonas; PT, Dr. HélioBicu
do; PSB, Constituinte Jamil Haddad; e o Presí
dente do PDC,Dr. Jorge Coelho de Sá.

Com a palavra, pela ordem, a Constituinte Lídí
ce da Mata.

A SRA CONSTITUINTE ÚDlCE DA MATA 
Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura da
ata da reunião anterior desta Subcomissão. Creio
que todos estamos de acordo com isso.

O SR.PRESIDENTE(IsraelPinheiro)- Aques
tão de ordem de V. Ex:' será atendida.

Convido para participar da Mesa os seguintes
nomes já citados: o ex-ConstituinteJoão Amazo
nas, o Dr. HélioBicudo, o Constituinte Jamil Had
dad e o Dr. Jorge Coelho de Sá.

Conforme combinamos- e a Comissão Plená
ria aprovou - cada debatedor, cada presidente,
cada expositor, terá o prazo de 20 minutos para
fazera sua exosição sobre o tema da subcomissão
que trata de partidos políticos e legislação eleito
ral.Posteriormente, poderá haver um debate entre
os expositores e os Constituintes questionando
a respeito das suas dúvidas.

Com a palavra o Dr. HélioBicudo, do PT.

O SR. HÉUO BICUDO - Srs. Constituintes,
a minha presença aqui se deve a uma delegação
feita pelo Presidente Nacional do Partido dos Tra
balhadores para que eu externasse o pensamento
do Partido a propósito das questões que hoje es
tão em pauta nesta Subcomissão e que é matéria
que vai ser objeto de apreciação e de formulação
para a composição do projeto de Constituição.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos que
essa questão dos partidos políticos e a questão
do processo eleitoral,a maneira pela qual os parti
dos políticos avançam para a ocupação de posi
ções dentro da sociedade, implica que não pode
mos nos esquecer que tudo isso, que a Lei Elei
toral e a Lei dos Partidos Políticos objetivam a
representação do povo nos estágios decisórios
desta Nação. O partido político não é mais do
que um instrumento da representação. E não é
o que vem acontecendo em nosso País. Na verda
de, os partidos políticosnão representam os vários
segmentos da sociedade e a lei eleitoral não tem
permitido que haja a liberdade que deve existir
na organização de um partido político que não

deve ser instrumentalizado pelo Estado, mas que
deve ter a liberdade para se formular, a liberdade
para existire a liberdade até para se desconstituir,
independentemente de uma legislação eleitoral
que nós tivemos e que ainda temos e que amarra
os partidos políticos aos objetivosde um determi
nado sistema político. Então, nós temos que pro
curar - acredito eu e é o que pensa o Partido
dos Trabalhadores - um sistema de organização
partidária que seja impediente do bloqueio ideoló
gico programático pelo Estado. Nós tivemos, na
nossa História política exemplos que são muito
evidentes a partir do golpe militar de 1964, onde
os partidos políticos foram bloqueados no seu
florecímento. Tivemos um bipartidarismo que foi
inteiramente fora da realidade política brasileira;
tivemos leis como a Lei Falcão e a última lei
que presidiu as eleições de 86, a primeira nive
lando por baixo e a segunda insuflando o poder
econômico para o resultado das eleições, com
tudo isso desfigurando a representatividade que
o Legislativo ou o Executivo devem realmente
ter para que caminhemos para um Estado demo
crático. Evidentemente nós não podemos cair no
limite oposto, que não é o limite da liberdade
mas que é o limiteda licenciosidade. Mas,a verda
de é que num regime democrático nós temos
que conviver, no Brasil, ainda e talvez durante
muito tempo, com os partidos que não têm maior
representatividade. Por que, o que são partidos
grandes e o que são partidos fortes? Será que
só os Partidos grandes são os partidos fortes?
Ou os partidos pequenos, mas, ideologicamente
formulados, são, realmente, os mais representa
tivosdo conjunto da opinião pública e do conjunto
da sociedade civil?

Vejo que a essa questão da representação, foi
muito sensível a Assembléia Nacional Constituinte
quando, constatando que não tinha a representa
tividade necessária para a redação de um Consti
tuição que fosse realmente democrática e que
'permitisse a reconstrução de uma Estado onde
as liberdades públicas, onde os direitos das pes
soas fossem realmente respeitados, essa Assem
bléia Nacional Constituinte, percebendo e tendo
a consciência disso, tendo a sensibilidade para
a representatividade, permitiu que essa represen
tatividade fosse ampliada através da participação,
não apenas dos partidos políticos no processo,
mas do conjunto da sociedade cívíl, E o fezatravés
das audiências públicas, através das sugestões
que podem ser apresentadas às Comissões e atra
vés dos abaixo-assinados de, pelo menos, 30 mil
assinaturas. E, com isso, abriu um grande espec
tro para a participação do povo na representação
política, que não se faz só através dos partidos
políticos, mas que se faz também através dos
vários segmentos da sociedade civil. E, hoje, o
Brasil conta com uma sociedade civil que tem
consciência daquilo que ela realmente representa
no contexto político institucional do País.

Mas,o que o Partido dos Trabalhadores propõe
do ponto de vista do fortalecimento dos partidos
e do ponto de vista de condições para que essa
representação realmente se faça num País que
pretende ser democrático? Quais são os eleitores?
Para o Partido dos Trabalhadores, todos os brasí
leirosa partir de 16 anos de idade são os eleitores,
sejam eles civis,militares,analfabetos ou não. Nós
não podemos, por exemplo, permitir que a con
cessão do voto aos analfabetos, como se fez nas
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últimas eleições, na verdade, não concedesse na
da aos analfabetos, porque na medida em que
o Congresso decidiu pelo voto do analfabeto, a
legislação eleitoral,os Tribunais Eleitorais discipli
naram o voto do analfabeto de tal maneira que
o anularam nessas eleições, pelas dificuldades
e pela nivelação do processo eleitoral. Os analfa
betos se viram, na verdade, elididos do voto. O
Partido dos Trabalhadores propõe, também, o vo
to facultativo e está consciente do que implica
o voto facultativo na Constituição, nos corpos Le
gislativo e Executivo do País. Ele pretende, através
do voto facultativo, estimular o voto consciente,
estende o voto também aos militares e estende,
vamos dizer assim, a todos os brasileiros, a possi
bilidade de serem eleitos inclusive os próprios
militares, desde que eles se afastem das Forças
Armadas 4 meses antes da realização das eleições
- quer dizer, se desincompatibilizem como os
servidores civis e demais membros da sociedade
civil e devem-se desincompatibilizar nos casos
da lei. O Partido dos Trabalhadores, visando a
impedir essa excessiva intervenção do Estado na
vida interna e na extinção dos partidos, propõe
medidas a serem inseridas no texto da nova Cons
tituição, visando a garantir essa liberdade funda
mental que é a de se organizar livremente, a de
presidir a sua vida e a sua própria extinção.

Além disso, o Partido dos Trabalhadores pro
põe o acesso gratuito dos partidos políticos aos
órgãos de comunicação de massa, não só no
período eleitoral, mas também durante todo o
curso do exercício da legislatura ou do exercício
do poder de Estado, podendo divulgar os seus
programas, os seus objetivos de debater os im
passes surgidos no País.

E também o Partido dos Trabalhadores, cons
ciente de que o povo não pode ser apartado da
participação política, estende a participação no
processo legislativo dos cidadãos, através de pro
postas a serem encaminhadas ao Congresso Na
cional e que deverão ter uma tramitação especial
- determinado número de cidadãos, partidos po
líticos ou entidades da sociedade civil tendo a
possibilidade de apresentar projetos de lei que
sejam submetidos, dentro do processo legislativo,
à apreciação e votação pelo Congresso Nacional.

Também pretende o Partido dos Trabalhadores
que fique estabelecido o direito dos partidos políti
cos de receberem informações precisas sobre
atos do poder público em geral.

A liberdade, o segredo do voto estão dentro
das propostas do Partido dos Trabalhadores.
Além disso, diante dessa crise de representati
vidade que o País ainda vive hoje, o Partido dos
Trabalhadores propõe eleições diretas para a Pre
sidência e para a Vice-Presidência da República,
logo após a promulgação da Constituição em ela
boração. E propõe que essa eleição se faça em
dois turnos: primeiro turno, por maioria; desde
que não se atinja a maioria absoluta no primeiro
turno, se passe a um segundo turno, onde se
exija apenas a maioria simples, concorrendo os
dois candidatos mais votados. Estabelece o man
datopresidencial em 4 anos, proibida a reeleição.

Também pretende o restabelecimento, em to
dos os níveis, da representação polftica no Distrito
Federal, com realização das eleições diretas para
Governador do Distrito Federal e da sua Assem
bléia Legislativa, seis meses após a promulgação
da Constituição.

E como medidas que garantam, ainda, o forta
lecimento dos partidos, se propõe a obrigatorie
dade de indicação por partido politico de candi
dato à Presidência da República e proibição de
coligações partidárias em eleições proporcionais.

Um dos dispositivos que o Partido julga da
maior importância a ser inserido no contexto da
nova Constituição seria o de que o Congresso
Nacional se comporia de 500 deputados eleitos
diretamente pelo povo, com base em lista de can
didatos apresentada pelos partidos políticos e se
gundo o sistema de representação proporcional
partidária. Aseleições para o Congresso Nacional
teriam por circunscrição os Estados, Territórios
e Distrito Federal. Obedecido o limite máximo
previsto nesse artigo, o número de deputados por
Estado, Território e Distrito Federal seria estabe
lecido pela Justiça Eleitoral para cada legislatura,
proporcionalmente ao número de eleitores, com
reajustes necessários para que nenhuma unidade
fique sem representação. E se proibiam as coliga
ções partidárias nas eleições para o Congresso
Nacional, exatamente para evitar a dispersão que
desfigura o propósito do fortalecimento dos par
tidos.

O Partido dos Trabalhadores é pelo voto pro
porcional e é pela unicameralidade; extingue o
Senado mas atribui ao Congresso as funções que
legitimam o Estado Federativo.

Tenho a impressão que depois dessa breve ex
posição e' da exposição dos companheiros, as
dúvidas e os problemas que forem surgindo pode
rão ser debatidos e esclarecidos os pontos que
não tenham ficado muito claros na exposição so
bre as pretensões do partido dos Trabalhadores
nesta subcomissão. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Termi
nada a exposição, indago se algum dos Srs. Cons
tituintes deseja interpelar o expositor. (Pausa)

Não havendo quem deseje interpelá-lo agora,
convido o ex-constituinte Dr.JoãoAmazonas para
iniciar a sua exposição.

O SR. JOÃO AMAZONAS - Em primeiro lugar
quero agradecer a esta subcomissão por me con
vidar para expor a opinião do meu Partido a esta
subcomissão que vai elaborar muitos aspectos
importantes da Carta Magna. Parece-me que a
questão dos partidos políticos e do sistema eleito
ral não é um assunto que possa ser tratado isola
damente no contexto geral da Carta Magna. Seria
muito dificil de compatibilizar as proposições na
Subcomissão dos Partidos Políticos que tivessem
caráter efetivamente democrático se o conjunto
das comissões que elaboram a Carta Magna enve
redassem pelos caminhos de uma constituição
reacionária. Por isso os debates que se travam
aqui têm esse aspecto de considerar que nós luta
mos - e espero que assim aconteça - por uma
constituição efetivamente moderna, democrática
e progressista. Não é apenas uma formulação
geral dessa questão. Isso importa numa neces
sidade histórica. As instituições brasileiras estão
ultrapassadas no tempo. O Brasilprogrediu, avan
çou, a Nação brasileira adquiriu maturidade e,
na realidade, nós precisamos reajustar, pelo me
nos, essa defasagem que existe entre a realidade
mais avançada da sociedade brasileira, as con
quistas obtidas e, afinal, a formulação jurídico
constitucional retr6gada que vem de dezenas e
dezenas de anos. Espero que o problema dos

partidos políticos e do sistema eleitoral seja por
tanto examinado sob este ângulo.

Os partidos politicos são instrumentos da de
mocracia, os partidos políticos, na realidade, são
a forma organizada do ponto de vista político da
sociedade brasileira; são os canais de comuni
cação entre os diferentes segmentos da popula
ção, no conjunto das decisões que se devem to
mar no âmbito mais amplo das questões gerais
do País. E é importante que, ao formularmos o
problema dos partidos políticos como de outras
questões que se ora discutem não somente nos
referíssemos ao passado histórico, à experiência
histórica porque dá indicações importantes para
a avaliação da situação presente, como também
procurássemos examinar a realidade partidária e
eleitoral que existe hoje em nosso Pais.

Penso, meus amigos, que do ponto de vista
histórico, os partidos políticos no Brasil represen
taram instituições, representaram regimes políti
cos nem sempre adequados às realidades e às
necessidades brasileiras. Os partidos políticos de-:
pois da Constituição de 1891 aparecem, na reali
dade, como expressão do domínio das velhas oli
garquias em que se assentava a constituição dos
poderes políticos dos estados brasileiros. São par
tidos, na realidade, regionais, onde aparecem com
grande destaque o Partido Republicano Paulista
e o Partido Republicano mineiro, que eram as
duas grandes oligarquias que disputaram o poder
durante dezenas e dezenas de anos em nosso
Pais. E os demais partidos não conseguiam efeti
vamente campo de atuação para se consolidarem
e criar realmente um sistema politico baseado
nos partidos organizados normalmente na nossa
terra.

Penso, meus amigos, que esse passado histó
rico devemos levar em conta, ainda que nesse
processo os partidos viessem sofrendo mudan
ças, elas não foram de modo a efetivamente dar
a organização política da sociedade, aqueles ins
trumentos de que ela necessita para defender as
instituições democráticas. Hoje são as restrições
limitativas à existência de partidos; desde o fato
de que encaramos uma realidade em que existem
partidos com registros definitivos, e estes gozam
de determinadas vantagens do ponto de vista da
atuação eleitoral, e outros partidos que não são
considerados como partidos menores, partidos
que têm apenas registro provisório - e atual
mente muitos deles nem registro provisório pos
suem. Essa desigualdade entre os partidos é uma
forma injusta de apresentar as diferentes concep
ções que existem na sociedade brasileira; é discri
minar segmentos que expressam opiniões que
não estão de acordo com os interesses da situa
ção dominante.

Temos hoje os chamados partidos grandes e
partidos pequenos. E sabemos que esse proble
ma dos grandes e dos pequenos não pode de
forma alguma constituir priviJégios particulares,
o que é concedido hoje. Sabemos que os partidos
grandes no sistema eleitoral brasileiro gozam de
priviJégiosnos meios de comunicação e em mui
tos aspectos da disputa eleitoral. E so pequenos
partidos têm que se contentar com as dificuldades
até para o seu próprio surgimento, a sua manu
tenção e a divulgação das suas idéias. Penso que,
sob esse ponto de vista, na disputa eleitoral é
realmente um priviJégioabsurdo que haja os cha
mados "grandes partidos" - que hoje são gran- .
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des, mas amanhã são pequenos, porque esta é
a história dialética do desenvolvimento de todos
os partidos políticos que existem como organis
mos vivos.

Conhecemos partidos, e temos aqui um grande
exemplo, o PDS, que era o chamado maior partido
do continente e que, de grande, passou a um
partido relativamente pequeno.

Por isso, meus amigos, creio que esse procedi
mento da Justiça Eleitoral que dá aos grandes
partidos na transmissão das idéias, através dos
meios de comunicação, o direito de usufruir um
espaço muito maior do que o dos pequenos parti
dos, é indefensável porque o que o eleitor deseja,
quando liga a televisão, não é propriamente ouvir
o que diz o grande ou o pequeno partido; ele
quer se informar das idéias, das concepções, dos
programas de todas as entidades, de todas as
organizações que vão ao eleitorado disputar o
seu voto. E se uns têm o direito de expor seus
pontos de vista num tempo reduzidíssimo e outros
gozam de uma vantagem excepcional de fazê-lo
num tempo efetivamente largo, aqui já está criado
um critério absolutamente incorreto, frente ao
eleitorado, na questão da apuração do resultado
do voto consciente dos eleitores.

Penso, portanto, meus armgos que essa ques
tão da díscrímínção precisa terminar. Nós não
temos dúvida também de que os chamados Parti
dos pequenos encontram uma dificuldade enor
me para se legalizarem neste País, pois têm que
se submeter a exigência descabidas, enquanto
que os Partidos grandes - chamados grandes
- já surgem com outro critério, anterior, a certas
leis estabelecidas. E isso impede que certos seg
mentos da sociedade, que despertam para a vida
política e que querem levar suas idéias ao debate,
consigam efetivamente estruturar-se legalmente.

Penso ainda, meus amigos, que na nossa legis
lação eleitoral e na nossa conceituação de Parti
dos, ainda que se fale em pluralismo partidário,
é preciso considerar que se estabeleceu o prin
cípio do estatuto único; quer dizer que do ponto
de vista orgânico temos Partidos únicos no Brasil.
Esta é que é a realidade. Todos os Partidos do
Brasil se regiam pelo mesmo estatuto, um esta
tuto minucioso que vai desde o comportamento
da militância até a eleição de seus dirigentes, até
a forma de conquistar os aderentes ao Partido.
Quer dizer, não pode persistir essa forma absurda
de estatutos único. Na realidade os partidos são
estruturados à base de certas concepções políti
cas e ideológicas e essas concepções, que for
mam o conteúdo dos Partidos, têm que dar a
eles também a forma - e a forma não pode
deixar de ser a maneira de como eles se estrutu
ram, de como eles se organizam.

Por isso penso que esse processo de estatutos
únicos é realmente um sistema proibitivo, é um
sistema restritivo à existência e à consolidação
de Partidos na nossa terra.

Meus amigos, acho que ainda nessa questão
dos Partidos políticos, circulam idéias ainda mais
limitativasdo que as existentes. Ouço, em diferen
tes setores, a idéia de que existem muitos Partidos
políticos no Brasil, que é necessário estabelecer
mos um certo número, um teto para a existência
de Partidos no nosso País.

Começaríamos na elaboração dessa idéia a
partir de um pensamento abstrato. Queremos im
por o quê? Partidos não são algo que possamos

adredemente estabelecer quantos podem ser e
quantos não podem ser. Os Partidos surgem se
gundo as necessidades políticas da sociedade.
Por isso, devem estar abertas as condições para
que eles apareçam em número ilimitado. E esse
problema existe em muitos países. Ouvimos falar
que nos Estados Unidos surgem dois grandes
Partidos Republicanos e Democrático. Mas nos
Estados Unidos existem dezenas e dezenas de
Partidos, inclusivePartidos regionaís. Penso, meus
amigos, que esse comportamento aqui existente
é um comportamento em que queremos enqua
drar a sociedade segundo os critérios de segmen
tos e classes privilegiadas de nosso País. Não vejo
por que tenhamos que limitar o número de Parti
dos. Os Partidos nascem, existem e morrem se
efetivamente representam os interesses concretos
da realidade. Mas eles podem surgir e desapa
recer, como podem surgir, crescer, se consolidar
e se transformar em expressões muito represen
tativas da sociedade brasileira.

Ouço falar a respeito, da chamada legenda de
aluguel. Esse problema envolve duas questões:
a legenda de aluguel primeiro, é uma ficção por
que se procura atribuir a legenda de aluguel aos
pequenos Partidos. Mas vejo grandes Partidos 
Partidos que já foram registrados há muito tempo
- que não têm sido senão legenda de aluguel
em que candidatos à Presidência, a Govemadores
de Estado, a Deputados e a outros cargos se
fazem representar através de quaisquer Partidos.
Conhecemos, por exemplo, o caso de São Paulo,
em que o condidato Antônio Ermírio de Moraes
dizia: "Primeiro trato de organizar a minha candi
datura, meus problemas, etc." E o jornalista per
guntou: "e o Partido?" "Ahl Isso vem depois. É
uma questão secundária." Quer dizer, não há vin
culação com o partido. Contava com quê? Com
a legenda de aluguel, com a possibilidade de se
implantar num Partido onde pudesse disputar o
cargo durante o período eleitoral, e em seguida
dizer "até logo", e se retirar desse mesmo Partido.

Portanto, querer atribuir a legenda de aluguel
aos pequenos Partidos, não é uma forma correta
de encarar a questão.

Dentro de outro ponto de vista, outra falha seria
obrigarmos o militante partidário, o membro de
um Partido a ter que se comportar indefinida
mente dentro desse partido, sempre sujeito a ser
penalizado caso tome uma posição que não coin
cida com os interesses desse partido. E ficar esta
belecido que os membros de um partido devem
obrigatoriamente permanecer sempre num mes
mo Partido, sem poder trocar de legenda, não
corresponde aos ideais democráticos pelo qual
luta o nosso povo.

Ouço falar muito nos Partidos de um, de dois,
de três deputados. O que significa isto? Acho tam
bém que esse julgamento é absolutamente incor
reto. Fui Constituinte de 1946 e havia um partido,
o Partido do Libertador do Rio Grande do Sul,
que tinha um único elemento, que era Raul Pila.
Nem por isso ele deixava de dar uma grande
contribuição nos debates da Constituição. Assisti
mos ali, também, à esquerda democrática repre
sentada por um grande jurista, um homem de
excepcional valor político como Hermes Uma 
não esquecendo, também do Partido Socialista
no qual predominavaJoão Mangabeira, figura res
peitada e homem capaz, nos debates das ques
tões Constitucionais que se travavam. Havia, duo

rante o período da Constituinte, um partido muito
pequeno, o Partido Republicano, no qual se desta
cava a figura de Arthur Bernardes, um grande
nacionalista, em defesa de interesses nacionais.
Também devo dizer que a nossa Bancada não
era tão pequena: tínhamos 15 parlamentares na
Constituinte, mas sem dúvida alguma, dávamos
também a nossa contribuição no grande debate
constitucional, sempre voltado aos interesses e
ao progresso da nossa Pátria.

Portanto, penso que este problema dos Partidos
de um, de dois ou de tês Deputados, é um argu
mento absolutamente falso. Por isso, meus ami
gos, creio que nós devemos, nesta Constituição,
estabelecer o princípio da liberdade de organi
zação partidária. Uberdade de organização parti
dária, que não pode ser apenas uma expressão
vazia.E preciso dar-lhe conteúdo, é preciso esta
belecer alguns itens que dêm efetivamente sen
tido à expressão da liberdade de organização par
tidária. No caso, é preciso explicitar e não deixar
na generalidade ou a critério da lei ordinária. Pen
so, que deveríamos, entre outras questões expli
citar que os partidos políticos serão constitufdos
legalmente, segundo as tendências políticas ou
ideológicas de seus aderentes, afirmadas em de
claração programáticas; que a forma de organi
zação e funcionamento dos Partidos políticos con
tida em seus estatutos, é definida pelos órgãos
soberanos de cada Partido, porque isso é liber
dade de organização partidária.

Propomos, também, que seja vedada a interfe
rência de um Estado na vida interna dos partidos
políticos, porque o Estado, na realidade, depende,
em grande parte, dos partidos políticos. Ele não
pode se colocar de uma maneira superior a inter
virna vida politica de cada organização. Um Esta
do depende muito - e esses problemas do pluri
partidarismo e das idéias que surgem no campo
da luta democrática, têm que ser livres, e não
sofrerem agressões constantes por parte do Esta
do, no caso, com sua representação concreta que
é o Governo de cada momento.

Acho que os partidos políticos devem adquirir
personalidade jurídica de direito público, median
te registro de seus estatutos no Tribunal Superior
Eleitoral, porque a lei deve garantir o acesso gra
tuito dos partidos políticos aos órgãos de comuni
cação, para a divuJgação dos seus programas e
da campanha eleitoral.

Por isso, meus amigos, nessa questão dos parti
dos políticos defendemos que é necessário pen
sar em termos mais altos, que é necessário pensar
em termos democráticos, e isto significa que seja
assegurada, efetivamente, na Constituição que es
tamos elaborando, a liberdade de organização
partidária.

Quanto ao problema do sistema eleitoral, ele
envolve também questões constitucionais, ainda
que muitos aspectos sejam tratados no terreno
da lei ordinária. Penso, companheiros, que esse
sistema eleitoral tem que ver com os partidos
políticos, tem que ver com a democracia.

Vou expor aqui algumas idéias para o debate
sobre o que pensamos dessa questão. Primeira
questão: O voto deve ser obrigatório ou deve ser
facultativo? Naturalmente, os membros da subco
missão vão-se defrontar com esse problema, por
que há idéias a esse respeito. Penso, meus ami
gos, que o voto facultativo é um voto elitista e
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um voto antidemocrático. Penso que o voto facul
tativo é aquele que foge à educação cívica da
grande massa da população. Penso que o voto
deve ser obrigatório. O voto obrigatório é urna
conquista democrática, porque entra na questão
de que todos os eleitores têm compromissos com
a Nação, têm compromissos com a constituição
do poder político e que não se podem furtar ao
exercício desse direito.

Por isso, meus amigos, penso que o voto obri
gatório é uma grande conquista democrática, e
não é por acaso que na extensão desses direitos,
os partidos democráticos lutaram pelo voto ao
analfabeto, pelo voto aos soldados e marinheiros.
Tudo isso, meus amigos, não é senão a aspiração
democrática de trazer ao conjunto do eleitorado,
daqueles que decidem os destinos do Governo
e dos poderes públicos, um maior coeficiente de
eleitores. Nosso País apresenta já 70 milhões de
eleitores, um número significativo.O voto obriga
tório não significa, de forma alguma, que seja
um voto compulsório no sentido pejorativo, por
que o eleitor pode votar em branco, o eleitor pode
anular o seu voto - são formas de protesto que
ele tem, mas a obrigatoriedade de cumprir o seu
dever cívico nas eleições deve predominar sobre
a vontade de quem quer que seja.

Penso que a experiência do voto facultativo,
como acontece nos Estados Unidos, resulta nurna
abstenção demasiadamente grande. Os presiden
tes dos Estados Unidos acabam sendo eleitos
por trinta e poucos por cento do eleitorado. Abs
tenção nos Estados Unidos quer dizer o desinte
resse da nação pelo problema da constituição
do poder político que se expressa numa massa
de eleitores que se abstêm realmente grande. Por
isso, meus amigos, eu sou a favor do voto obriga
tório, que considero como uma grande conquista
democrática.

Em segundo lugar, meus amigos, nós temos
a questão do voto distrital ou o voto dentro do
sistema proporcional. Penso que a comissão vai
enfrentar questões dessa natureza. E o problema
está em debate do ponto de vista nacional. Peço
que se comece a levantar a idéia do voto distrital.
Na minha opinião, o voto distrital é profunda
mente reacionário. O voto distrital é uma limitação
imensa aos aspectos democráticos da vida do
povo, o voto distrital, em última estância, seria
a institucionalização dos currais eleitorais. Sem
dúvida nenhuma, quando pensamos em voto dis
trital - nós, que acabamos de assistir à eleição
de novembro de 86, onde o predomínio do poder
econômico se fez sentir tão pesadamente, tão
abertamente, inclusive protegido pela lei eleitoral
que, sob o pretexto de coibir a participação do
poder econômico, ajudou, na realidade, o poder
econômico e atingir os seus objetivos - somos
de opinião que o voto distrital é o fim da represen
tação popular, da representação democrática no
Brasil, é redução dela à expressão mais simples.
O poder econômico pode atuar fortemente em
cada distrito, já que ele não necessita enfrentar
o todo e atuar em todas as áreas onde se realizam
as eleições; ele particulariza a sua influência no
único distrito,e essa influência fazsentir que pode
mos ter uma representação muito mais no poder
econômico, nos órgãos deliberativos da Repú
blica do que, propriamente, no sistema ou repre
sentação efetiva da Nação brasileira. Nessa ques
tão, eu trouxe aqui trecho de um debate que se

fez aqui, em Brasília, em 1980, do qual participou
o Presidente Tancredo Neves, que dizia, e cito
urna opinião de Tancredo Neves com a qual estou
inteiramente de acordo:

"Nós vamos ver que, realmente, no Brasil,
se algum dia vier a ser implantado o distrito
não seriam mais eleitos para o Congresso
Nacional os grandes vultos que imprimem
diretrizes ou que apresentam uma contribui
ção nova para a solução dos problemas polí
ticos no Brasil.Mas seriam eleitos, em primei
ro lugar, os latifundiários,os grandes proprie
tários de terra; em segundo lugar, o vigário;
em terceiro lugar, o tabelião; em quarto lugar,
o prefeito:'

Ele não disse, mas eu acrescento, em quinto
lugar, o delegado de polícia. E aí por diante, meus
amigos. Esta opinião do ilustre brasileiro que foi
Tancredo Neves, deve ser considerada, porque
é de um homem de uma vivência política muito
grande na nossa terra. Mas eu acho que o seu
pensamento mais profundo sobre essa questão,
preside nesta passagem:

"Ameu ver, causa ainda um inconveniente
maior, o voto distrital. Ele tira da represen
tação a visão ampla dos problemas nacio
nais. A visão distrital apouca, amesquinha,
eis que um delegado de distrito fica preso
a seus eleitores, tem que guardar rigorosa
fidelidade a seus mandantes. E isto faz com
que o Congresso se transforme muito mais
em um somatário de reivindicações regionais
do que num orgão que deve ter a mais ampla
visão, o mais amplo domínio sobre os proble
mas nacionais:'

Considero de grande profundidade esses pen
samentos do Presidente Tancredo Neves. Na rea
lidade, a representação expressiva da sociedade
no Congresso não se deve fazer a partir de distritos
eleitorais. Nós precisamos trabalhar com visão
ampla de um País de 8 milhões e meio de quilô
metros quadrados, de quase 140milhões de habi
tantes; os problemas são nacionais, a visão que
se necessita deve ter essa dimensão - o que
seria contrariado, em grande parte, pelo sistema
do voto distrital.Não quero discutir esse problema
com relação a outros países, porque examino a
realidade do nosso País. E a nossa realidade mos
tra que o sistema proporcional é o mais demo
crático, é o que permite, em certa medida, a repre
sentatividade das chamadas minorias dentro do
País. Sem o voto proporcional, essas chamadas
minorias - que o são apenas tecnicamente, do
ponto de vista jurídico, porque na realidade são
maioria dentro do País - essas chamadas mino
rias não teriam possibilidades de representação
no Congresso Nacional.

Ainda quanto ao problema da eleição em um
ou dois turnos, penso que este é um problema
polêmico também, porque depende de muitas
circunstâncias. Em certas circunstâncias, para as
forças progressistas, seria melhor que a eleição
fosse num tumo só; noutras circunstâncias, que
fosse em dois turnos. É um problema, por isso,
polêmico; em todo o caso eu acho que nas condi
ções brasileiras o sistema mais democrático seria
o de dois turnos, a maneira de impedir que certas
minorias reacionárias mais atrasadas conquistem
o poder e possam dominar as maiorias que, na
realidade, votaram contra determinados candida
tos.

Por último, queria dizer alguma coisa sobre o
sistema da distribuição das vagas, no que se refere
ao sistema eleitoral. Temos que examinar esse
problema mais a fundo, ainda que ele se relacione,
em boa parte, com as leis ordinárias. Mas também
ele tem conotação constitucional. Hoje, este siste
ma implantado em nosso País é muito injusto.

Eu devo dizer aqui, sem recriminação, o nosso
Partido teve 100 mil votos nas eleições de 1987,
em São Paulo; não elegeu um Deputado estadual!
Mas nós encontramos muitos Deputados que se
elegeram com menos votos ainda na legenda de
outros Partidos. Evidentemente, no Brasil, apare
ce essa contradição: o eleitor vota no candidato
e, depois, a apuração é feita pela legenda. Isso
é uma contradição que tem que se levar em conta.
Se o candidato votasse na legenda, como acon
tece em países europeus, e a apuração fosse feita
pela legenda, pelo menos desapareceria essa con
tradição. Mas, quando o eleitor vota no candidato,
está querendo escolher este candidato como seu
representante. E, na realidade, ele vota neste can
didato para ser o seu representante que elege
um terceiro, um quarto, um quinto, com o que
não tem nenhuma vinculação e nem desejaria
muitas vezes que fosse eleito.

Eu acho que esse sistema de quociente eleitoral
é injusto e precisa sofrer modificações. Ainda
acresce uma circunstância, que a Justiça eleitoral
resolveu considerar - o voto em branco como
voto válido para efeito do quociente eleitoral, o
que facilita aos grandes Partidos a obtenção do
número maior de vagas, porque dá um quociente
eleitoral muito alto. Eu pergunto: por que é válido
o voto em branco e não o é o voto nulo? Os
dois eleitores votaram, os dois eleitores se pronun
ciaram nas eleições, de certa maneira, do mesmo
modo: um que anulou o seu voto, e o outro porque
não quis votar em ninguém. Na minha opinião,
os votos em brancos não podem fazer parte do
cálculo de quociente eleitoral

Temos injustiças também que eu quero men
cionar aqui como, tivemos em São Paulo, o candi
dato do PSB, o Regê Ferreira, com mais de 70
rrul votos e não conseguiu se eleger, tivemos um
candidato que se elegeu com seis mil e poucos
votos

Acredito que essa matemática, essa temática
do preenchimento das vagas, do sistema de distri
buição das vagas precisa ser corrigido no nosso
sistema eleitoral, precisa encontrar uma forma
talvez mista. Vamos apresentar uma proposta aos
Constituintes neste terreno, mas eu acho que esta
é uma questão que precisa ser considerada para
que tenhamos__~~.i3!mente expressões democrá
ticas, representações 'democrátícas no Congres
so. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Presidente
do Partido Socialista Brasileiro, Senador Jamil
Haddad.

O SR. CONSmUINTEJAMIL HADDAD - Srs.
Constituintes, minhas sr- meus Srs:

Ouvi a explanação do nosso querido Consti
tuinte João Amazonas e, em vários Itens, em vá
rios pontos a concordância é geral. Não vou voltar
a um passado muito distante, vou começar a fazer
uma retrospectiva dos Partidos políticos a partir
do fim da ditadura de Vargas, em 1945. Naquela
época, existia um Partido que foi considerado o



20 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAOONAL CONSTITUINlE (Suplemento) Julho de 1987

partido da resistência à ditadura, que era a União
Democrática Nacional, que reuniu várias tendên
cias políticas na luta contra a ditadura. E nós está
vamos vindo de uma vitóriasobre o nazi-fascismo,
aquela euforia da vitória - e a vitória também
com a participação da União Soviética fez com
que grande parte da intelectualidade e da juven
tude brasileiras se ligassem ao Partido Comunista
Brasileiro. Chegamos a ter, posteriormente, sain
do da UDN, a esquerda democrática, de onde
se originou o Partido que ora tenho a honra de
presidir, o Partido Socialista Brasileiro, Partido
que, sob a inspiração do grande brasileiro que
foi João Mangabeira, como bem disse o querido
João Amazonas, teve na Constituinte de 46 um
único representante. Representante que, no en
tanto, prestou uma grande colaboração para a
Constituição de 46, que foi o Dr. Hermes Lima,
posteriormente cassado. Naquela época, Getúlio
Vargas, com a sua visão política, procurou fazer
um partido rural e um partido urbano. Então,
constitui-se o PSD e, para contrabalançar, na sua
visão política, com um partido que teria que ser
de cunho trabalhista, fundou também o PTB.Ape
sar do modus facíendida organização desses Par
tidos, eram Partidos que tinham uma certa cono
tação ideológica, cada um dentro da sua fllosofía
política. Mas tínhamos também o Partido Comu
nista, tínhamos o Partido Socialista, tínhamos um
Partido que representava o latifúndio, o rural, que
era o PSD, e tínhamos um Partido que repre
sentava a elite urbana, que era a UDN;tínhamos
o PTB que representava aparentemente a massa
trabalhista brasileira.O que ocorreu? Pela tendên
cia natural, se não houvesse de saída uma falta
de compromisso com o processo democrático,
por parte do Presidente Dutra, que extinguiu o
Partido Comunista, colocou-o na ilegalidade,uma
série de medidas antidemocráticas forma toma
das, nós poderíamos, a partir daquele momento,
com a prevalência daquele quadro, chegar a um
processo partidário altamente democrático em
nosso País.

Mas era o acordo das elites,que sempre a mino
ria representava o contexto político contrariando
os interesses da maioria da população mais sofri
da, da massa trabalhadora. O processo foi evo
luindo e em 1960 elegeu-se Presidente da Repú
blica o Sr. Jânio Quadros e o Vice-Presidente era
o Sr. João Goulart. E o que se verificou? Mais
uma vez, a fragilidade, porque com a renúncia
do Presidente Jânio Quadros houve necessidade
de mudança da estrutura política para que não
fosse dado um golpe, naquele momento, pelas
Forças Armadas, mudando-se a forma de Gover
no do regime presidencialista para o parlamen
tarista. Num acordo das elites, novamente. E ai
entra um aspecto pelo qual sou parlamentarista,
porque diz-se que o parlamentarismo fracassou
quando foi implantado na época do Sr. João Gou
lart. Eu discordo em gênero, número e grau: ele
foiimplantado numa época de crise e o Presidente
João Goulart só foi demitido, exonerado, retirado
do seu cargo conferido pela população, quando
houve a volta ao regime presidencialista. Caiu o
primeiro Gabinete, presidido por Tancredo Neves;
caiu o segundo Gabinete, presidido por Brochado
da Rocha: caiu o terceiro Gabinete, presidido por
Nunes Lima. Mas a Presidência da República, a
estrutura do poder não era de nenhum. Coinci
dentemente, a campanha para repor o regime

presidencialista foipatrocinada pelo Banco Nacio
nal, pelo Sr. Magalhães Pinto, que foi quem co
mandou o Movimento de 64, que partiu de Minas.
Em razão dessa visão histórica, e numa análise
mais profunda, em 100 anos de República 
que dentro de dois anos estaríamos completando
- muito pouco tempo de democracia tivemos
em que a prevalência era presidencialista.

Nosso Partido tem a visão do palamentarismo
moderno com a eleição do Presidente pelo voto
popular, em dois turnos, em regime parlamen
tarista.

Esta é uma posição particular e eu, pessoal
mente, ainda tenho uma outra visão, que talvez
fique superada em razão da crise econômica, fi
nanceira e social que o País atravessa, pois talvez
haja uma precipitação no processo eleitoral: sou
favorávela que o último ano do mandato do Presi
dente Sarney, de 4 anos, fosse sob o regime parla
mentarista.

É uma visão pessoal, não a nível partidário,
votação direta em dois turnos e regime parla
mentar.

Nós sabemos que, a partir de 64, os casuísmos
foram sendo feitos para preservar a estrutura de
poder. Então, nós tivemos alguns aspectos que
têm que ser analisados. Os Estados que tinham
possibilidade de dar mais votos ao Governo, os
Estados mais pobres, os Estados do Norte e Nor
deste e os Territórios, passaram a ter uma repre
sentação superior à proporcionalidade em termos
de número de eleitores. E os Estados onde havia
a maior consciência política, os maiores Estados,
como Minas,São Paulo, Riode Janeiro, RioGran
de do Sul, Pernambuco, tiveram uma diminuição
do número de representantes nas Casas do Con
gresso. Com isso, o Governo conseguia manter
uma maioria dentro do Congresso, o que talvez
não conseguisse se a proporcionalidade dos re
presentantes em relação ao número de eleitores
fosse preservada, trazendo maior número de ele
mentos já politizados das grandes capitais, dos
grandes Estados para dentro do Congresso.

O nosso partido é pelo sistema bicameral, e
vou dizer por que motivo. É porque nós achamos
que a representação dos deputados deve ser mu
dada, deve ser mantida de acordo com a propor
cionalidade do número de eleitores, e o equilíbrio
dos Estados se dá, na realidade, na Câmara Alta,
que é o Senado, onde, independentemente do
tamanho e do número de eleitores de cada Esta
do, há uma representação eqüitativa, cada Estado
com três representantes.

Além do mais, com o Senado em funciona
mento, as duas Casas servem como Casas reviso
ras, quer dizer, o Senado revisa a Câmara e a
Câmara revisa o Senado. Parece-me, na realidade,
um sistema muito mais lógico, o funcionamento
bicameral, do que o sistema unicameral. Apre
sentei uma emenda à Constituição que vem ao
encontro do ponto de vista do PC do B, esposado
por seu Presidente, João Amazonas.

Ela diz o seguinte:

"Mediante registro na Justiça Eleitoral, é
livre a organização partidária, limitando-se a
lei a regular o processo eleitoral."

Não é possível, na realidade, a ingerência do
Estado na organização dos partidos. E o que nós
verificamos é que, dependendo da força e do co
nhecimento dos políticos de determinados parti-

dos, são permitidos certos casuísmos, facilitando
a organização de partidos com elementos de
grande prestígio junto às autoridades, junto à elite
dirigente, quando os partidos que representam
a grande gama da população, em termos ideoló
gicos, têm dificuldades nos tribunais para conse
guir o seu registro, diante de uma lei orgânica
que é discriminatória, que dificulta, na realidade,
a organização dos partidos políticos.

Os partidos devem se organizar, na realidade,
livremente e de acordo com os seus estatutos.
O que regula um partido, a lei magna de um
partido, são os seus estatutos. E concordo, tam
bém, com a tese levantada, e inclusive agradeço
a citação do companheiro Regê Ferreira, porque
quando se fala que o Congresso representa a
vontade popular, não é uma verdade; porque,
quando vemos Marcelo Cerqueíra, no Rio de Ja
neiro, ter 60 mil votos, ser o 15° deputado mais
votado do Estado, não se eleger, porque o partido
por menos 6 mil legendas não conseguiu o coefi
ciente eleitoral;quando nós vemos Regê Ferreira,
em São Paulo, chegar a quase 80 mil votos, ser
o 13°mais votado do Estado e não estar represen
tando a população dentro do Congresso Nacional,
a conclusão lógica, cristalina, é a de que não há
uma representação autêntica da vontade popular.
Se a vontade popular prevalecesse, os 46 mais
votados do Estado do Rio de Janeiro teriam as
sento na Casa Legislativa. E, como disse João
Amazonas, nós temos um deputado do Estado
do Rio que assumiu o mandato com 6 mil e pou
cos votos.

Não há uma expressão da vontade popular,
nesse tipo de voto proporcional partidário. Há que
ser reformulado para que a população coloque
nas Casas do Congresso, coloque nas Assem
bléias Legislativas aqueles que têm a sua prefe
rência e lhe dão o voto conscientes de que os
estão colocando para representá-Ia nas Casas Le
gislativas.

Somos inteiramente favoráveis ao voto obriga
tório. Achamos que o voto facultativo só pode
ser imaginado em regimes democráticos plena
mente estáveis. O que ocorre é que em nosso
País muito poucas eleições se realizaram. Nós
vemos que um jovem nascido em 1964 até hoje
não votou diretamente num presidente da Repú
blica.

Então, como podemos politizar, dar consciên
cia política à população brasileira? Com proces
sos eleitorais repetitivos:a pessoa aprende a votar
com a repetição do voto. Pode até errar na sua
análise política na primeira vez,errar na segunda,
mas na terceira geralmente ela não erra. E essa
consciência, essa politização cçm o voto, só se
dará com o voto obrígatôrío. I,

Nós somos também favoráveisao voto dos mili
tares em todas as instâncias, como também so
mos favoráveis a que os militares possam ser
candidatos a qualquer cargo eletivo.

Um problema é o voto dos analfabetos, tam
bém, porque são eles os mais sofridos, os que
mais necessitam do amparo dos partidos e do
apoio da Nação e, no entanto, não lhes era dado
o direito de poder opinar sobre o seu futuro 
e como disse também João Amazonas, foi lhes
permitido, mas com uma legislação que pratica
mente os incapacitou para o exercício do voto.
Há necessidade de facilitarmais o voto do analfa
beto, porque e/e.,é uma das forças motrizes, apesar
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de analfabeto, para que este País possa dar um
salto em termos de um desenvolvimento pleno.

Temos uma visão de que deve ser, e é pensa
mento nosso colocar, dentro da Constituição, o
projeto popular. Tantas mil assinaturas, estipula
remos, e a população pode apresentar projetos
que serão debatidos dentro das Casas do Con
gresso, como se fossem proposições apresen
tadas também pelos Srs. Deputados.

E analisamos também a figura do veto popular,
o veto popular a determinados projetos oriundos
das Casas do Congresso: desde que um determi
nado número de ações populares se adentrem
na Justiça, aquele projeto é vetado e submetido
ao referendum popular. É uma maneira de pro
curar democratizar, na realidade, mais o processo
eleitoral, com a participação plena da população
nos destinos políticos do País. E dizemos o moti
vo: sabemos que, infelizmente, muitos compa
nheiros vão para as ruas, apresentam projetos
que representam o sentimento da população,
mas, na prática, ao assumir o mandato, defendem
justamente o inverso do que propagaram nas
ruas. E a maneira de o povo cobrar, será, na
realidade, através do repúdio a determinadas pro
posições apresentadas por aqueles que estão
traindo a consciência política.

Outro problema que tem que ser enfocado 
e por isso somos também contra o voto distrital
- é o problema do poder econômico: apesar
da legislação que proibia, na última eleição, a
propaganda paga nos veículos da imprensa escri
ta, vimos páginas inteiras de propaganda que fo
ram colocadas nos jornais e a Justiça Eleitoral,
pura e simplesmente, não tomou medida alguma
contra aquele tipo de abuso do poder econômico.
E os casuísmos: sempre à época das eleições
são feitas as legislações para aquele período elei
toral. E OS partidos majoritários, àquela época,
procuraram pegar o horário gratuito de rádio e
televisão e fazer com que eles ficassem com a
chamada "parte do leão", não dando tempo aos
outros partidos de poder exprimir os seus pontos
de vista políticos, levar as suas idéias para que
o povo analisasse qual o melhor programa, quais
as melhores idéias a serem tomadas no processo
eleitoral - se o partido tem condições de poder
participar de um pleito eleitoral, a distribuição de
ve ser equânime: democracia plena é esta, não
democracia de casuísmos.

E eu me recordo da luta de vários dias obstruin
do no Senado da República a votação daquela
matéria, e eu até dizía que, para os chamados
pequenos partidos, a Lei Falcão era melhor, por
que igualava por baixo - todos teriam que ter
apenas o seu boneco, o número e mais nada.
Mas, no entanto, houve a pressão dos grandes
partidos do momento, principalmente do célebre
PDS, que foi o maior partido, hoje esfacelado; ,
partido que não tem conteúdo ideológico, um
dos chamados partidos-ônibus - é o nome que
lá dentro do nosso partido nós damos, "partido
ônibus" porque nele entra de tudo, a tendência
com o passar do tempo, com a evolução do pro
cesso democrático é que esses partidos acabem
e nós possamos chegar ao que não é uma utopia:
aos partidos ideológicos que devem existirdentro
de um regime democrático pleno, cada um tendo
a coragem de se colocar dentro do seu posiciona
mento político no partido que representar as suas
idéias,

E, também, naquela sugestão em que digo que
é vedado legislar sobre eleições no período de
um ano anterior a sua realização, é justamente
para evitar esse tipo de casuísmos pré-eleitorais.
E no § 2°,quando proponho seja assegurado aos
partidos políticos que tenham obtido registro um
ano antes das eleições a participação das mes
mas, faço-o apenas para dar, dentro do tribunal,
com a livre organização partidária, o prazo de
um ano de legalização para que ele possa con
correr ao pleito eleitoral.

Eram estas as considerações que queria trazer
ao plenário, na hora que se debate o problema
dos partidos políticos, (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(IsraelPinheiro) - E, final
mente, concedo a palavra ao Dr, Jorge Coelho
de Sá, Presidente do Partido Democrata Cristão.

O SR. CONSmUINTE JORGE COELHO DE
SÁ- Constituinte Israel Pinheiro, Presidente dos
trabalhos de hoje, componentes da Mesa, Consti
tuintes, minhas Sr'" e meus Srs.;

O Partido Democrata Cristão agradece a opor
tunidade de estar aqui, lado a lado, dando a sua
opinião sobre o problema do sistema eleitoral e
dos partidos políticos. Sabemos nós que demo
cracia cristã existe no Brasil desde 1945. Infeliz
mente, nos idos anos de 1964, foi criado um
sistema anômalo de um bipartidarismo e nós esti
vemos extintos. Voltamos, estamos procurando
ganhar espaço, e somos, no momento, um da
queles partidos que, pejorativamente, é um par
tido nanico, é um partido pequeno - mas já
tivemos uma grande representatividade no cená
rio nacional, e fizemos até um presidente da Repú
blica, que militava no Estado de São Paulo, mas
injunções da época tomaram evidente um fato
de uma renúncia. Mas participamos de várias ativi
dades, inclusive da criação do Parlamentarismo,
por ocasião do Governo de João Goulart, em que
nós tínhamos um ministro parlamentarista que
era, no Estado de São Paulo, nosso representante
Franco Montoro, na época do PDC. Se formos
revivendo as grandes figuras do nosso PDC de
antigamente, eu vou falar aqui bem uns 20 minu
tos do que eles fizeram, do que eles represen
taram, mas acredito que os parlamentares já te
nham uma noção do que representou e o que
pretende representar a democracia cristã no Bra
sil,na era atual; porque, como método de governo
ela é realmente um sucesso, senão grande parte
dos países do mundo não seriam da democracia
cristã.

Nós sabemos que, na Europa, grande número
de países adotam a democracia cristã e ela está
no poder, e por que no Brasil a democracia cristã
não há de crescer de tal maneira a chegar próximo
ao poder ou ao poder?

Evidentemente que o sistema eleitoralbrasileiro
vigente tem bastante falhas. O sistema da propor
cionalidade me parece um pouco obscuro e pro
tecionista. Ele, no meu entender, protege o poder
econômico. Não se pode admitir que um candi
dato que nunca foi ao município seja o mais vota
do desse município. Não existem razões normais
para se admitir que uma pessoa que não tenha
vivência na área, que nunca esteve na área, seja
a mais votada dela, em detrimento de candidatos
locais. Os candidatos locais precisam crescer,
precisam aparecer.

Então, nesse emaranhado de coisas, vemos
que grande parte, nem todos, dos parlamentares
eleitos derivam do poder econômico, e é preciso
dar uma chance àqueles que representam nor
malmente o seu distrito, a sua área, para que
ela tenha representatividade e que o poder econô
mico não corte a sua possibilidade. Assim, nós
somos, francamente, a favor do voto distrital. O
voto distrital dá oportunidade de o elemento local
poder crescer e representar a sua área, em termos
federais, e mesmo em termos do seu Estado.

Seria um mecanismo de autodefesa da sua
área, referente ao poder econômico, que também
pode-se instalar no voto distrital.Seria uma segun
da etapa no desdobramento de um sistema eleito
ral. Teríamos, com isso, alguma salvaguarda dos
interesses da população local.

Quanto ao problema da sublegenda, que ainda
existe, no nosso entender, ela é maléfica. Em al
guns Estados, foram eleitos Senadores sem terem
sido os mais votados. Isso choca a população.
Eles não tiveram o apoio da população de um
modo geral. Representaram um grupo e não po
deriam, em termos normais, assumir esse cargo.
Somos, portanto, em princípio, contra a suble
genda.

Somos, também, contra a permanência de três
senadores em cada Estado. É inadmissível que
o Estado do Rio,de Minas e de São Paulo tenham
três senadores, da mesma maneira que o Estado
de Rondônia e o do Acre.Está certo que Rondônia
e Acre tenham três senadores. Mas estes Estados
têm uma média de 10 a 20 municípios, enquanto
que Minas Gerais tem em tomo de 160 muni
cípios. Esse sistema deve ser, portanto, o de pro
poclonalídade, como é o dos deputados, ou seja,
de acordo com a população votante. Se o Estado
de Rondônia tem oito deputados federais e o Rio
de Janeiro, 46, deveremos ter, no Rio de Janeiro,
muitos mais senadores, para que ele ten,ha uma
maior representatividade.

Quanto ao problema do quociente eleitoral, so
mos frontalmente contra. Um motivo gritante foi
citado aqui pelo Constituinte Jamil Haddad: no
Rio de Janeiro, tivemos um candidato do Partido
de S. Ex' com 60 mil votos e que não foi eleito,
ao passo que um candidato com 6 mil e poucos
votos foi eleito, por causa do quociente eleitoral.
A meu ver, isso é uma aberração, que deve ser
corrigida também.

Outra aberração é o que se faz com os partidos
pequenos no horário da TV.Isso é uma maldade
Houve Estados em que candidatos a governador
não puderam aparecer no vídeo para dar a sua
mensagem. Eles tinham que fazer sua campanha
nas ruas, enquanto candidatos a governador de
outros Estados ocupavam o horário gratuito da
televisão durante 20, até 30 minutos. É uma in
coerência, uma injunção que deve terminar.

Quanto ao problema dos partidos políticos,
existem três tipos de partidos atualmente no Bra
sil:os partidos de registro defmitivo, os de registro
provisório e os partidos chamados em formação.
Necessitamos não de partidos regionais; no meu
entender, eles devem ser proscritos. Não se pode
admitir que, no Brasil, um partido tenha só uma
área de atuação no Estado de Minas, de Amazo
nas. Ele deve caminhar para Brasília, deve cami
nhar para a representatividade múltipla. Para se
requerer o registro de um partido, seu pedido
inicial deve ser acompanhado de uma comissão
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provisória em cinco Estados, e não em nove Esta
dos, como é atualmente. Como temos cinco re
giões no Brasil,cinco Estados dariam um apanha
do geral das possibilidades de o partido se implan
tar nacionalmente. É necessário, portanto, que,
além da implantação das cinco comissões regio
nais em cinco Estados, quer dizer, uma em cada
Estado, que se dê a ele um tempo de 6 meses
a um ano para organizar pelo menos 5% dos
municípios desses cinco Estados, e que ele tenha
liberdade para concorrer na eleição seguinte.

O partido vai caminhando. Dali,para obter seu
registro definitivo, ele necessita, no nosso enten
der, eleger pelo menos três deputados federais
para ter uma legitimidade grande. O partido con
segue, então, seu registro definitivo,mas que será
revisto.Sempre que tivermenos do que três depu
tados federais, ele passa à situação de partido
que vai ter que se reestruturar novamente.

O registro defmitivo, portanto, sofre uma san
ção. Não se pode admitir que partidos que tenham
o registro definitivoe que venham desaparecendo
naturalmente sejam mantidos no seu registro defi
nitivo.Pode acontecer que, numa próxima eleição,
partidos que já têm registro definitivo não consi
gam eleger nem três deputados federais. Esse
seria um meio de coibir a permanência de parti
dos que não têm representatividade.

Voltamos, agora, ao problema do voto dos ca
bos e soldados. No nosso entender, os militares
devem e podem votar. Se um analfabeto vota,
por que um cabo e um soldado de uma policia
militar não podem votar? No Rio de Janeiro, onde
milito,há soldados da PolíciaMilitar que são enge
nheiros, advogados, médicos até. Por quê? O mer
cado de trabalho está muito difícil. Será que esses
homens não têm condições de votar? Somos,
então, a favor do voto dos cabos e soldados.

Somos a favor de que se registre eleitoralmente
a pessoa ao completar 16 anos. A partir de então,
ela poderá votar. No nosso entender, na época
atual, a idade de 16 anos já representa uma matu
ridade suficiente do jovem brasileiro para externar
o que pensa do problema político. Quanto mais
cedo lançarmos o jovem na participação politica,
melhores líderes poderemos ter no futuro. Nós
sofremos um problema de liderança, sofremos
um problema de castração durante 21 anos. Há
pessoas, com idade em tomo de 40 anos, que
nunca votaram para presidente da República. Para
nós, isso é capital. Entendemos, portanto, que,
aos 16 anos, todos os brasileiros podem tirar seu
título de eleitor. Estão capacitados para isso.

O voto é um direito, não é um dever. Todos
devem usar o seu direito. Seria motivo de alegria
para nós se, no Brasil, em torno de 80% dos
votantes fossem às urnas, mas não como uma
obrigação: "Se você é funcionário público e não
votar, perde o seu ordenado, vai ser multado."
Deve ser um voto consciente, é um direito. É
necessário aumentar a participação política do
brasileiro, mas o voto deve ser facultativo.

As eleições para presidente e vice-presidente
da República devem acontecer o mais rápido pos
sível, e devem ser eleições diretas e em dois tur
nos, para que haja uma maior participação do
povo. Se fracionarmos em dez, não teremos uma
massa consciente votando. A nosso ver, deverá
ser, então, em dois turnos e direta.

Na época do Jango, houve uma situação de
parlamentares emergente. Foi chamado um par-

lamentarismo criado para solucionar um proble
ma da época. Eu diria que estamos na mesma
situação. O parlamentarismo se impõe e já. Que
seja criado um mecanismo para implantá-lo ime
diatamente! O sistema de governo ideal para o
Brasil é o parlamentarismo misto, e a duração
desse governo seria de 4 anos, cabendo ao Presi
dente da República nomear não os ministros mili
tares, mas o Ministro da Defesa. Há muita redistri
buição de ministérios nas áreas militares. A cen
tralização facilita o trabalho. Seria criado, então,
um Ministérioda Defesa, ocupado em rodízio pe
los três ministros militares e em períodos.

Já foram abordados, aqui, os pontos básicos
sobre o que deveríamos falar. E essa a nossa
mensagem aos Srs. constituintes. Aguardamos
uma segunda etapa, para debatermos amplamen
te nossas idéias com os Srs. constituintes.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Encer
rada a parte das exposições, passamos agora à
parte interpelatória. Como é de praxe, tem prefe
rência o Relator, Constituinte Francisco Rossi. V.
Ex' está com a palavra.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Em pri
meiro lugar, quero agradecer a presença dos ilus
tres brasileiros que aqui estão e dos políticos de
expressão nacional que trazem uma contribuição
muito importante para a nossa subcomissão.

Gostaria de, em rápidas pinceladas, ouvir a opi
nião dos ilustres convidados acerca da questão
da fidelidade partidária: seria ou não o pressu
posto à existência ou ao fortalecimento dos parti
dos políticos?

Nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Le
gislativas e aqui no Congresso Nacional, verea
dores, deputados estaduais, federais e senadores
são os donos de suas cadeiras. Com muita fre
quência, deparamo-nos com algumas situações
em que, publicamente, o deputado afronta o seu
partido, sem que nada lhe aconteça. Hoje, se um
deputado ou um vereador quiser mudar de parti
do, como já aconteceu aqui dentro desta própria
Casa, quando, após as eleições, mal tendo toma
do posse, deputados mudaram de partido, sem
que nada lhes tivesse acontecido.

Gostaria de ouvir a opinião dos ilustres convi
dados a respeito desse tema.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Para
dar essa resposta, vamos adotar a mesma se
qüência. Com a palavra o Sr. Hélio Bicudo.

O SR.HÉUO BICUDO-Afidelidade partidária,
da maneira pela qual foi posta pelo regime que
se iniciou em 1964, na verdade, não atendia aos
reclamos de liberdade de organização partidária.
Estamos, ainda, nos primeiros passos para o esta
belecimento de uma democracia no Brasil. Há
necessidade de um ajustamento dos partidos e
das pessoas que participam deles. Se punirmos
a infidelidade partidária da maneira pela qual
ocorria no passado, ou seja, com a própria cassa
ção do mandato, estaremos fugindo do princípio
de representação. Afinal,esse parlamentar foi elei
to dentro de uma determinada proposta, e se ele
foge dessa proposta, cumpre ao partido evidente
mente tomar as medidas para que esse represen
tante do povo não mais participe do próprio parti
do. Mas ele continua participando do processo
legislativo, até que venham as próximas eleições,

quando os erros políticos que ele tenha cometido
serão objeto de apreciação popular, e ele será
penalizado com a perda do mandato, não por
uma cassação, mas pela não-eleição.

A questão da infidelidade partidária deve, por
tanto, ser examinada dentro do partido e pelo
partido. Cada um paga o preço político do seu
posicionamento durante determinado mandato
legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Sr. João Amazonas.

O SR. JOÃO AMAZONAS - O problema da
infidelidade partidária é um tema muito complexo.
Temos que levar em conta a realidade política
de cada momento. Se, no período de ditadura,
em dias críticos, os políticos tinham que ingressar,
muitas vezes, em outros partidos para poder en
contrar representatividade nos parlamentos legis
lativos, esse era um defeito não propriamente da
fidelidade partidária em si,mas do próprio sistema
partidário e eleitoral existente no País.

Ademais, temos uma outra questão relacionada
com essa: é o problema do quociente eleitoral
que discutimos aqui. Muitos candidatos, que mui
tas vezes estavam dentro de outros partidos, vi
nham num processo difícil e tiveram que enfrentar
as eleições dentro de outras legendas, mesmo
defendendo outras idéias. Nem sempre o candi
dato partidário defendeu, em princípio, um pro
grama propriamente do partido. Conheço muitos
candidatos que fizeram propaganda em partidos,
defendendo idéias diferentes desse partido.

Penso, no entanto, que esse é um processo
que deve ser corrigido, mas que deve ser corrigido
pela própria vivência política. É preciso criar as
condições para que haja igual?ade de represen
tação entre todos os partidos. E preciso criar, ain
da mais, a mística, digamos assim, dos programas
partidários, dos princípios partidários, porque nós
sabemos que em muitos partidos as afirmações
partidárias mudam mais depressa do que as nu
vens levadas pelo vento no céu. De modo que,
fidelidade partidária existe? Só sobre a legenda?
Ou sobre o princípio que esse partido defende?

No nosso País, essa questão da falta de consoli
dação de Partidos efetivamente representativos,
de Partidos que tenham uma afirmação de con
cepção determinada, explícita,ainda é um proble
ma a resolver; por isso é que o problema da fideli
dade partidária assume essa complexidade. Se,
em princípio, nós excluímos esses fatores conjun
turais a que me refiro, eu sou a favor da fidelidade,
no sentido de que o parlamentar que foi eleito
por uma determinada legenda que recebeu o
apoio do eleitorado pelo programa que ele defen
deu, tem compromisso com essa legenda e com
esse Partido. Por isso, eu digo assim, que essa
questão eu vejo num plano mais amplo, num
plano de continuidade política, de consolidação
dos Partidos, e vejo também, na época em que
nós vivemos, nesse turnultuamento que existe na
ordenação dos Partidos políticos, na falta de pro
gramas definidos, e defendidos, através do tempo
- e acho que essa questão influi no problema
da fídelldade partidária.

E o que tinha a dízer.
O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com

a palavra o Sr. Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSmUINTEJAMIL HADDAD -Co
mo eu coloquei na minha explanação, os Partidos
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políticos, a partir de 1964, inclusive com AI-2,
dois editados em 1965, e que aqueles Partidos
que tinham algum contéudo político foram, pura
e simplesmente, cassados, e instalou-se, no Páís,
o blpartídarísmo, criando um problema sério em
termos eleitorais; porque, principalmente, no inte
rior, um determinado candidato era do PMDB;
aí, não encontrava espaço para poder concorrer
ao pleito, e era solicitado, porque tinha uma certa
liderança política, então, ele corria para a Arena.
Quer dizer, o contéudo ideológico que deve firmar
qualquer Partido político deixou de existir a partir
de 1964.Então, os Partidos foram Partidosapenas
para fins eleitorais, momentâneo. A pessoa esco
lhia a legenda, estava fechada uma porta, e ele
procurava entrar em outra porta. E, infelizmente,
o processo político, até hoje, continua ainda muito
casuístico. Nós vimos, muito recentemente, estru
turas que eram consideradas de política inadmis
sível de participar do PMDB, se elegerem dentro
do PMDB. Então, é o que eu digo: nós temos
ainda muitos "Partidos ônibus"; entra de tudo,
todas composições, todas as idéias políticas en
tram naquele Partido. Então, o mandato, no mo
mento, ele não é um mandato, na realidade, com
contéudo político ideológico; é um mandato mui
to mais pessoal do que propriamente partidário.

Eu sou contra qualquer cassação. Eu só admi
to, na política, um tipo de cassação, que é a cassa
ção do povo; quer dizer, se o parlamentar não
cumpre, na realidade, o seu mandato, com digni
dade, dentro dos princípios que se propõs na rua,
no próximo pleito ele seja cassado, - cassado
pelo povo.

Existem os Partidos ideológicos, aí é outro pro
blema, o componente passa a ser outro, pode
até ser revisto, na minha opinião: mas !ambém
ai entra o problema da direção partidária. As vezes,
a direção partidária, por motivos pessoais, com
certo centralismo, pode ter atritos com determi
nados parlamentares. E, se nós fossemos usar
o poder de cassação do mandato, através de uma
estrutura partidária, graves injustiças poderiam ser
cometidas. Eu, pessoalmente, sou contra o que
o parlamentar perca o mandato por infidelidade
partidária. Ele pode até ser expulso do Partido,
dentro de uma comissão de ética partidária, mas
não perde o seu mandato. E ele, expulso do Parti
do, amanhã ele vá procurar outra legenda, e povo
vai julgar se ele merece ou não voltar às Casas
do Congresso, às Casas representativas.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Sr. Jorge Coelho de Sá.

O SR.JORGE COELHO DE SÁ-Sobre infide
lidade partidária, realmente fica difícil darmos
uma posição já. Nós sabemos que tivemos um
período em que foi criado um falso partidarismo:
um bipartidarismo, em que dois Partidos foram
criados visando acomodar correntes. Então, tí
nhamos, dentro desses grupos, elementos de di
reita, de esquerda e de centro. Isso sofreu uma
evolução. Hoje em dia, já se vê, com os olhos
mais amplos, caminhos diferentes na esfera polí
tica brasileira. O futuro da política brasileira é o
futuro ideológico - não há condição de ser dife
rente. Os Partidos chamados frentes, que têm pes
soas de centro, de esquerda, de direita tendem
a perder a sua substância, com o correr do tempo,
devido ao crescimento dos Partidos ideológicos;
e, evidentemente, se um político, um parlamentar

procurar um Partido ideológico, ele já vai imbúido
da sua formação ideológica, dificilmente, ele fugi
rá da sua rotina. Então, seria o caso de infidelidade
partidária, no nosso entender, cassando o man
dato do parlamentar, com danos irreparáveis.

No nosso entender, a infelidade partidária não
deve existir, porque, se o parlamentar, dentro das
suas hostes, dentro do Estatuto, dentro do seu
conselho de ética partidária, tem algum problema,
ele poderá até vir a ser expulso do Partido e procu
rar outra sigla. Evidentemente, o mecanismo de
infidelidade partidária eu acho que deve ser pros
crito.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Retor
no a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Eu
me dou por satisfeito pelas respostas. Apenas,
queria fazer uma ressalva que, pelas duas últimas
respostas, poderia ficar implícito que eu estaria
aqui esposando essa possiblidade de cassação
de mandato. Faço, essa ressalva, apenas.

Percebe-se, pelas respostas dada, que nós esta
mos ainda sob o impacto desse bipartidarismo
que vivemos, nesses últimos 21 anos, e que, de
certa forma, inibiu até uma visão que nós podería
mos ter a respeito desse estatuto, e desse princípio
da fidelidade partidária.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Constituinte Waldyr Pugliesi.

O SR. CONSTITUINTE WALDYR paGUESI 
Bom, eu gostaria de dizer alguma coisa em rela
ção a esse problema da fidelidade. Lembro-me
que, em determinada época, quando nós do
PMDB estávamos todos empenhados na elimina
ção do AI-S, vozes se levantavam dentro do PMDB,
dentro do nosso Partido, para defender o AI-S.
Eu fico inteiramente de acordo com a posição
esposada pelo companheiro João Amazonas. Eu
que, nesse período, que nós vivemos sob a ditadu
ra militar, até é possível ter tolerância com coisas
que aconteceram em relação à fidelidade, porque
muitos democratas, impossibilitados de disputa
rem eleições nos seus Partidos, se abrigaram den
tro de outras legendas. Isso foi bom para o Brasil
e parao povobrasileiro. Mas acho que é intolerável
aquilo que está acontecendo na vida política brasi
leira: o cidadão se inscreve dentro de determinada
organização partidária, não conhece nem o Esta
tuto, nem o programa do Partido, fazem da sua
presença dentro desse Partido, uma prática de
traição àquilo que está colocado, volto a repetir,
no programa e no Estatuto-quesãoverdadeiros
organismos podres que impossibilitam a forma
ção de Partidos reais, profundos, ideológicos. En
tão, eu sou favorável a que realmente o mandato
pertença ao Partido, para se eliminar, de uma
vez por todas, que verdadeiros assaltantes de si
glas partidárias se apropriem eleitoralmente, às
vésperas das eleições, muitas vezes até do pres
tígio político que essa organização tem, para vir,
ali dentro, depois, esposar pontos de vista que
não fazem parte dessa agremiação. E isso é muito
comum hoje dentro do meu Partido. O Partido
está inchado, apodrecido, verdadeiras fascinaras,
assaltantes, ladrões estão homiziados sob a sigla
do meu Partido. E eu não posso me conformar
com isso.

Eu gostaria de colocar, porque aqui não foi
discutido, é uma idéia que eu estou pretendendo

colocar à discussão da Assembléia Nacional
Constituinte, e gostaria de saber a opinião dos
ilustres debatedores que estão aqui. Como V.Ex'"
vêem, por exemplo, a realização de elições? Supo
nhamos, no ano de 88, 90 - não é o ano propria
mente - eleições para Presidente da República,
para Senadores, para Deputados Federais e, dois
anos após, a eleição de Govemadores de Estado,
Prefeitos, Deputados Estaduais e Vereadores. In
dago com a finalidade de colocar em discussão
quando vamos fazer essas eleições para Presi
dente, Senadores e Deputados Federais, os pro
blemas maiores que interessam à toda a Nação.
E, depois, no outro turno, vamos dizer, dois anos
após, a realização daquelas eleições para Gover
nadores, Prefeitos, Deputados Estaduais e Verea
dores. O que nós vimos nesse último ano, foi
a Constituinte ficar em último lugar, porque se
discutiram propriamente os interesses paroquiais,
menores e nós, na realidade, demos uma descida
na qualidade da discussão daquilo que seria inte
ressante para o povo brasileiro.

E gostaria de dizer mais especificamente ao
companheiro, permita-me chamá-lo assim, do
Pr, o meu espanto pela posição do Pf em relação
à defesa que faz do voto facultativo. No meu en
tendimento, o voto facultativo vai fazer com que
a classe dominante tenha nas suas mãos todo
o instrumental, o arsenal, para fazer com que os
seus privilégios sejam mantidos dentro da 'socie
dade brasileira. Parece-me que é uma obrigação,
um dever cívico. Eu acho que a legislação não
deveria ser modificada nesse sentido, não. Há ne
cessidade de se fazer com que o voto seja obriga
tório, e o eleitor que vá lá, sob a orientação do
seu Partido, tomar uma decisão se deve votar
em branco, se deve anular o seu voto. Parece-me
que, na realidade, nós vamos fazer com que aque
les que defendem os legítimos interesses do povo
brasileiro sejam eliminados da vida política, atra
vés dessa prática, somada à pratica do voto distri
tal, que é outra implantação que me causa arre
pios. Àqueles que dizem que o poder econômico
será eliminado se nós implantarmos o distrital,
eu tenho a visão exatamente ao contrário; porque
aquilo que é da maior dificuldade para os deten
tores do poder econômico, que é o Estado, fazer
no "distritão," eles teriam todas as facilidades para
agirem nos pequenos distritos, e a isso se somaria
o interesse das organizações de comunicação so
cial que, na rotina, praticamente, sempre estão
a serviço da classe dominante e far-se-ia um es
magamento dessas figuras notáveis, dessas figu
ras que têm a dimensão do mundo, que teriam
que ser guetizadas, seriam confinadas bovina
mente e, aí sim, surgiriam as oligarquias muni
cipais, com a carga toda que ainda existe de uma
visão religiosa, reacionária, muitas vezes, mesmo
dentro da Igreja, que hoje tem outra dimensão,
mas que se toma majoritária. Então, vejam bem
o que nós estamos podendo colocar dentro dessa
Constituição: o distrital, e vamos eliminar a pre
sença daqueles que têm uma posição política
muito clara em cima de uma proposta ideológica.

E volto a repetir que eu gostaria de ouvir uma
discussão mais aprofundada em relação ao voto
facultativo ou obrigatório. A prática é que vai ensi
nar a encontrarmos o caminho correto. Num País
de 30, 40 milhões de analfabetos, com quase
outro tanto de interessados em que as coisas não
caminhem para frente, interessados em manter
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o status quo - que é nada mais do que o retrato
dessa história brasileira de repressão, de explo
ração do povo brasileiro - colocar na sua Carta
Magna o voto facultativo, é correr um grande risco
nesta Constituinte, que deveria estar atenta àquilo
que ficou decidido em praça pública, principal
mente através da campanha das eleições diretas
já.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Os
companheiros debatedores já responderam. Eu
faria um apelo ao nobres Constituintes que limi
tassem a pergunta a um tempo muito restrito,
porque já há dois inscritos, e não entrassem no
mérito ou na discussão do problema, porque nós
teremos oportunidade de sessões especiais para
tratar dos assuntos polêmicos.

Com a palavra o Dr. Hélio Bicudo.
O SR. HÉuo BICUDO - Não acredito e não

creio que o voto facultativo seja, como já se disse
aqui, o voto reacionário, o voto antidemocrático
e o voto elitista. Não acho que a liberdade de
voto seja incompatível com o voto facultativo. Não
é pelo voto obrigatório que nós vamos politizar
o eleitorado brasileiro. Essa politização compete
aos Partidos políticos. Os Partidos políticos que
tenham o poder de mobilização e de organização
do povo. Não acredito que foi pelo voto obriga
tório que nós saímos, em 1984, às ruas, e às
praças públicas do Brasil, clamando pelas elei
ções diretas. Não é pelo voto obrigatório que o
povo sai às praças públicas e às ruas e pretende
a modificação das nossas instituições. Então, a
questão da educação política não tem nada a
ver com o voto obrigatório. Muito pelo contrário,
ela tem a ver com o voto de consciência, e o
voto de consciência é o voto que o militante do
Partido dá ao seu Partido, na medida em que
esse Partido corresponde aos reclamos desse mi
litante, ou desse simpatizante do Partido, desse
eleitor, enfim. Então, essa questão eu não a ponho
como voto reacionário, ou como voto antidemo
crático; muito pelo contrário, eu acho que a politi
zação tem muito que dizer com as eleições, e
as eleições têm que dizer com a organização que
os Partidos políticos tiverem e com a força que
esses Partidos tiverem, para fazer passar as suas
mensagens e recolhê-Ias nos momentos eleito
rais.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Dr. Hé
lio Bicudo a pergunta do nobre Constituinte não
foisobre o voto obrigatório ou não. Foi a distinção
entre as eleições federais e eleições estaduais;
se V. S' é a favor de que haja eleições federais
num ano e, no outro ano, eleições estaduais e
municipais. Esse é o questionamento dos Srs.
debatedores.

O SR. HÉuo BICUDO - O Brasil, hoje, atra
vessa um determinado cenário político, em que
não podemos resolver se é melhor fazermos as
eleições no ano que vem, para Presidente da Re
pública, e, dali a dois anos, fazermos as eleições
para Governadores de Estado e Assembléias Le
gislativas; porque acho que muito mais vai dizer
a conjuntura, que vai inspirar os bonstituintes bra
sileiros e o povo brasileiro, nesse ou naquele cami
nho. Eu, pessoalmente, não falo pelo meu partido;
acho que a questão da elaboração de uma nova
Carta Constitucional brasileira foi posta de uma
forma equivocada pela Aliança Democrática,
quando estabeleceu que um Congresso Consti-

tuinte é que iria elaborar essa Carta. O que está
acontecendo hoje é exatamente que nós partimos
para um jogo democrático, sem realmente abrir
mos o processo democrático. Nós todos estamos
cansados de saber como é que correu o processo
eleitoral do ano passado, como é que aconte
ceram as propagandas eleitorais - em que al
guns candidatos tinham alguns segundos, outros
não tinham nenhum, para fazer passar as suas
mensagens, e outros tinham o tempo sobejo para
até falar dos seus netos, dos seus filhos e das
suas pretensões políticas em paralelo. De sorte
que, se passarmos por um processo equivocado,
a Constituinte teria e deveria ter todo o poder
de estabelecer, após a elaboração da Carta Consti
tucional, a dissolução do Congresso Constituinte,
as eleições diretas para Presidente da República,
para Governadores de Estado, para as Assem
bléias Legislativas, para as Prefeituras, fazendo
com que realmente pudéssemos abrir os cami
nhos para o estabelecimento de um Estado de
mocrático no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Passo
a palavra ao Dr,João Amazonas.

O SR. JOÂO AMAZONAS - Em certas ques
tões, eu me esforço sempre para fugir ao pensa
mento abstrato, particularmente quando se trata
de questões muito concretas, porque, às vezes,
a gente otimiza uma situação num plano irreal
e não leva em conta aquilo que está diante dos
nossos olhos, diante da realidade. Para mim, pare
ce que eleições no Brasil ainda é um aconteci
mento excepcional. Quando se fala em eleições,
todo mundo diz: "oh, vai ter eleições? Outra vez
eleições?" Acho que eleição deve ser um processo
normal, um proceso que pode-se efetuar muitas
e muitas vezes, porque é assim que o povo pode,
de uma ou de outra forma, participar na condução
dos negócios públicos, na direção da adminis
tração do País.

Vendo essa questão do ponto de vista com
pleto, acho que o nobre Constituinte teve toda
razão, quando disse que as eleições de 86 padece
ram de um grande defeito, que foi ter a simulta
neidade de eleições de Governadores estaduais
com a da Assembléia Constituinte. Não há duvida
alguma de que o grande acontecimento, o ele
mento essencial, no código da situação, era a
Assemnléia Constituinte; nisso se resolvia uma
série de decisões da maior importãncia para o
futuro do País.

Penso, também, que o debate da Assembléia
Constituinte foi relegado a segundo, terceiro,
quarto ou quinto plano nessa campanha eleitoral,
em que assumiu a proeminência da disputa a
questão menor no caso, a eleição dos governa
dores estaduais. Foi o mal. E quando se fala na
simultaneidade, pensa-se logo que uma eleição
tem que ser'em 88, outra tem que ser em 89,
outra tem que ser 92. Acho que se podem realizar
eleições dentro de dois meses. Por que não se
fazer uma eleição para a Assembléia Constituinte
em setembro e não se pode fazer, em novembro,
uma eleição para governadores de estado? Acho
que essa simultaneidade, no caso concreto brasi
leiro, traz um prejuízo: acaba desfocando o proble
ma principal, dando margem a que se tratem
as questões paroquiais, as questões secundárias,
que assumem, então, a proeminência do debate.
Por isso, sou a favor de que é melhor não misturar
as coisas. Cada assunto importante no seu lugar.

Eleição não é nenhum problema complicado,
não. Devíamos realizar muitas eleições no Brasil.
O referendum é um desses problemas eleitorais.
Quantos referendos seriam necessários realizar?
É isso que se chama participação do povo e é
isso que obriga aqueles que foram eleitos a terem
os olhos voltados para os eleitores; é aquilo que
os obriga a se lembrarem, uma e muitas vezes,
às vezes durante o dia todo, de que eles são sim
ples mandatários, não são dignitários, eles não
foram impostos, são representantes do povo e
que é preciso, portanto, governar, orientar, dirigir,
segundo os sentimentos e as aspirações das gran
des massas de eleitores que os elevaram aos pos
tos de direção do Estado.

O SR PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o nobre constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTEJAMILHADDAD - Na
realidade, o que verificamos foi que houve um
entendimento das classes conservadoras no sen
tido de que não se debatesse a Constituinte neste
País. Marcaram-se as eleições para as prefeituras
das capitais, em 1985, na hora inclusive em que
vários partidos estavam-se organizando. o debate
político passou, pura e simplesmente, pelos can
didatos às prefeituras das capitais. Em 1986, no
vamente houve um debate sobre os candidatos
aos governos dos estados e os cadidatos à depu
tados federal e estadual. Não houve a possibi
lidade, com a radicalização dos programas dos
governos estaduais, de se debater C1 problema
porrticoda Constituinte, dentro dos partidos políti
cos. O que se viu na prática foram organismos
paralelos, como a ABI, ABB, CNBB, discutirem
o problema da Constituinte, quando essa discus
são deveria passar por dentro dos pPartidos políti
cos. Foi um acordo da elite política dirigente, con
servadora, para que a população não se conscien
tizasse dos problemas que deveriam ser debatidos
na Constituição.

Sou favorável ao maior número possível de elei
ções. Como eu já disse, vamos completar 100
anos de República, tivemos muito poucas elei
ções, porque tivemos fases longas de ditaduras
civis e militares o povo votou muito pouco e é
muito pouco politizado. O movimento de 64, tec
nicamente, teoricamente, foi muito bem articu
lado pela direita. Acabou com as lideranças emer
gentes - políticas, sindicais, estudantis. Até que
façam novas lideranças, há necessidade de um
longo curso de anos. A população só terá cons
ciência política com eleições repetidas, para ter
a consciência política dos erros cometidos em
eleiões anteriores. Acredito que deve haver sem
pre uma coincidência de mandatos de Presidente
da República com os cargos congressuais, por
que, aí, o debate é justamente a Presidência da
República; o Presidente da República, mesmo no
regime parlamentarista que se está propondo, vai
ter as forças políticas que o apoiaram dentro do
Congresso. coincidentemente. O mesmo deve
ocorrer com os prefeitos e vereadores, que serão
a sustentação política dos prefeitos.

Apresentei uma emenda em que as eleições
não se realizem mais em novembro, realizem-se
em setembro, com a posse em outubro. Explico
o motivo: fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro
- outros compailieiros foram também prefeitos
- e assumimos o mandato em março, com o
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orçamento que nos é imposto pelo governo ante
rior, filosoficamente até contra o nosso ponto de
vista político, com outra aplicação de recursos.
A eleição seria em setembro, com a posse em
outubro, para que, ao tomar posse, a equipe do
eleito pudesse fazer sua proposta orçamentária.
Passei um ano, com o orçamento deficitário de
50 bilhões, que me vinha do governo anterior
e larguei, para o futuro prefeito, um orçamento
de 660 bilhões, já abatendo coincidentemente a
arrecadação e jogando de 2% na área de saúde,
que eu tinha no meu orçamento, para 8% e jogan
do de 18% da educação para 34%. Deveríamos
ter a responsabilidade de poder administrar com
um orçamento políticofeitopor quem vaiassumir
o governo.

Penso que é capital que haja eleições repeti
tivas, sempre coincidentes, dos prefeitos com os
vereadores e a coíncrdêncla dos mandatos dos
Srs. deputados e senadores com o de presidente
da República.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pmheiro) - Com
a palavra o Dr.Jorge Coelho de Sá.

O SR.JORGE COELHODE SÁ- Eu gostaria,
em princípio, de ressaltar duas coisas que foram
citadas. O Constituinte Waldyr Pugliesi falou no
problema do voto obrigatório. Volto a reafirmar
a nossa posição refrente ao voto facultativo. Nada
mais antidemocrático que exigir ou obrigar al
guém a fazer alguma coisa e sancioná-lo por não
ter feito. Para o exercício democrático, torna-se
importante a implantação do voto facultativo no
Brasil.Sem isso, vamos continuar com uma série
de problemas de currais eleitorais ou do inverso
que foi dito. Creio que o voto facultativoé impor
tante.

Vamos ao segundo item: o problema da distan
ciação em 2 anos para eleições federais e esta
duais. Essa foi a proposta. Nada mais democrá
tico que ter eleição de mês em mês, de dois em
dois meses. Tudo aquilo que pode ser feito em
termos de eleição é válido. Pensamos, sim, que,
em 1986, realmente houve uma superposição,
houve uma diminuição do valor da Constituinte,
porque a imprensa, de modo geral, se localizou
num trabalho de pesquisa referente ao cargo de
governador. Nada mais injusto. Até o cargo de
prefeito, um ano antes, tirou o brilhantismo da
eleição dos constituintes. Era muito importante
essa eleição e ela foi,por si só, destruída, afastada,
tomada em segundo ou terceiro plano. Não há
dúvida, e eu concordo com o nosso constituinte,
que devemos ter eleições. Penso até que, por uma
questão de orientação, as eleições federais não
devem coincidir com as estaduais e deve-se fazer
o prazo de um ou de dois anos entre uma e
outra. Estou de pleno acordo com a proposta
feita.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Constituinte Paulo Delgado.

O SR. CONSmUlNTE PAULO DELGADO 
Eu gostaria de fazer duas questões aos nossos
convidados. Uma delas, baseada nas pesquisas
de opinião pública. É certo que a instituição me
nos respeitada no Brasil são os partidos políticos
- da mesma maneira que os políticos ocupam
hoje, perante a opinião pública, a posição de
maior acúmulo de desprestígio, a ponto de não
s~ acreditar nos políticos e isso fatalmente se refle-

- tir, hoje, no ânimo da opinião pública, em relação
às mudanças necessánas, urgentes, substanciais,
que o Brasil está a requerer. Penso que uma das
razões para isso é a constante fraude à vontade
do eleitor, provocada pelo sistema de funciona
mento dos partidos, das eleições e dos meca
nismos de fucionamento do Congresso Nacional,
das Assembléias Legislativas, das Câmaras de Ve
readores.

A concepção de voto que temos no Braisl é
uma concepção onde a maioria dos eleitos não
se sente com delegação de poder. Mas imaginam
- e o sistema eleitoral e os partidos políticos
permitem isso -, que, nas eleições, o voto signi
fica, na verdade, outorga de poder. É como se
o eleitor transferisse o poder que lhe pertence,
originário, para aquele que ele elege. Essa é a
razão, segundo eu penso, que faz com que os
mandatos sejam considerados patrimônio pes
soal e que se permita a existência de candidaturas
natas nos partidos políticos e outras aberrações
da prática partidária brasileira.

Pergunto aos nossos convidados que meca
nismos são possíveis de se íntroduzir, na legisla
ção partidária,para se afirmar a soberania da von
tade do eleitor? Que mecanismos há - alguns
já foram mostrados - que possam assegurar
que o deputado federal, o deputado estadual ou
o vereador, os prefeitos, os governadores e o pre
sidente da República representem interesses deri
vados da vontade do eleitor e que não podem
descumprir com aquilo que foi fixado durante os
períodos de campanha eleitoral? A necessidade
de se regrstrarern plataformas políticas é uma das
questões.

Outro ponto é em relação aos defensores do
sistema parlamentarista. Se os que defendem o
sistema parlamentarista para o Brasil admitem
a derrubada do gabinete e, ao mesmo tempo,
a queda do parlamento que indicou o Gabinete,
ou seja, se o deputado ou senador derrubarão
o primeiro-ministro e cairão junto com ele, ou
se os deputados e senadores somente derrubarão
o ministro mas continuarão a manter o poder,
indicando novos Mimstros, sem que sejam convo
cadas eleições gerais?

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Dr. HélioBicudo.

O SR. HÉUO BICUDO - Em primeiro lugar,
a questão de desprestígio do Poder Legislativo
do Brasil, do Congresso Nacional, das Assem
bléias Legislativase das Câmaras municipais, está
muito ligada à maneira pela qual têm atuado os
meios de comunicação no Brasil. Há menos de
dois meses, os jornais, a rádio e a televisão desen
cadearam campanha para desprestigiar este Con
gresso Nacional, quando, na verdade, esta Consti
tuinte congressual estava fazendo aquilo que tinha
que fazer, e o fez muito bem, que foi a votação
do seu Regimento Interno, que era o primeiro
degrau da escada, na elaboração de um texto
constitucional. Esse trabalho que foi feíto com
grande sabedoria pela Constituinte, inclusive,
quando procurou aparar as arestas da não repre
sentatividade, introduzindo formas de participa
ção popular no processo constituinte. Esse traba
lho não passou à opinião pública. E não passou
porque encontrou-se uma barreira formada pelos
meios de comunicação - a televisão, os jornais,
a rádio, que não transmitiram ao povo o trabalho

sério que se estava fazendo nesta Casa, no sentido
de armá-la para a redação do texto constitucional.
A impressão que tenho do desprestígio do Legis
lativo é de que ele vai pelas falhas da própria
organização do Poder Legislativo, mas ele vaitam
bém, em grande parte, no sentido de se manter
um determinado estado de animosidade entre po
vo e suas representações, para que não haja a
interação necessária para a elaboração, ou seja
do texto constitucional, ou seja do texto ordinário.

Existem evidentemente, processos para evitar
que a representação popular se esgote no mo
mento do voto. Acho que os Srs, Constituintes
devem estar procurando alargar o espectro da
representatividade - porque, sem representati
vidade, não existe democracia - e fazer com
que aquilo que foidebatido nas campanhas eleito
rais, realmente, seja transmitido, dentro do Con
gresso, para que se transforme não apenas em
idéias, mas em normas de convivência da própria
sociedade.

Existe a questão, por exemplo, do voto impera
tivo,o voto dado pelo eleitorao seu representante,
desde que esse candidato tenha-se comprome
tido com determinados parâmetros, dentro de sua
atuação coletiva.

Existe a questão da devolução do mandato a
ser discutida pelos próprios eleitores. Determi
nado número de eleitores vai à Justiça Eleitoral
e pede a destituição daquele candidato que não
satisfez aos interesses populares e que se desgar
rou dos compromissos assumidos na companha
eleitoral.

Existem processos e maneiras com que o pró
prio povo possa ser o juiz da representação que
eleoutorgou aos seus representantes, e esses pro
cessos, naturalmente, vão ser debatidos na Cons
tituinte, tendo em vista exatamente a represen
tação que lhes deram nas eleições de 1986.

Vamos examinar a questão do parlamentaris
mo e do presidencialismo. O Partido dos Traba
lhadores não está adotando o sistema parlamen
tarista em suas discussões e na sistematização
de um projeto que pretende apresentar ao exame
dos Srs. Constituintes.

Pessoalmente, acho que essa questão de se
falar em presidencialismo e parlamentarismo, se
somos presidencialistas ou parlamentaristas, po
larizaa discussão, e não resolve o problema insti
tucional brasileiro.

A verdade é que precisamos, no meu ponto
de vista, perseguir um sistema político onde o
Presidente não seja imperador do País e também
onde o Legislativo não exerça ditatorialmente o
seu Poder. Deve haver pesos e contrapesos nas
atribuições do Presidente da República, dos seus
Ministros e do Legislativo, no sentido de que a
representatividade necessária ao exercício demo
crático realmente prevaleça.

Penso que essa questão de derrubada de gabi
netes e derrubada de Ministérios se põe dentro
de um regime parlamentarista, mas podem-se
inserir dentro do regime onde o Parlamento exer
ça o controle sobre a nomeação e a atuação do
Ministro, que não pode, pura e simplesmente, sair
do bolso do colete, ou do Presidente da República
ou dos partidos políticos,mas que deve ser objeto
de uma discussão entre os Partidos políticos,atra
vés de uma proposta apresentada por aqueles
ministros que sejam nomeados pelo Presidente
da República e que se submetem ao Parlamento,
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para que o seu plano de ação, a nívelde Ministério,
seja apreciado e aprovado pelo Parlamento, pelo
Congresso Nacional. A partir daí, ficaria investido
em suas funções ministeriais, segundo as propos
tas que foram aprovadas pelo Parlamento, e que
não devem partir apenas do Poder Executivo,
mas, sim, de um consenso entre o Poder Execu
tivo e o Poder Legislativo.

Se nomearmos parlamentarismo ou presiden
cialismo, estamos apenas polarizando a discus
são, e não vamos resolver o problema institucional
do Brasil, que é o de atribuição de poderes que
sejam democraticamente monitorados, digamos
assim, pelo Presidente da República, seus Minis
tros e pelo Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem
a palavra o Dr. João Amazonas.

O SR. JOÃO AMAZONAS (Início da fala fora
do microfone. Inaudível).

Naturalmente, como disse o Prof. HélioBicudo,
não há mandato imperativo. Mandato imperativo
obrigaria o eleito a isso ou àquilo. Acho que esta
mos numa sociedade muito mais desenvolvida
democraticamente; estamos num processo espe
cial muito mais avançado, porque pode-se chegar
a uma posição em que o eleitor tenha possibi
lidade de controlar diretamente o eleito e substi
tuí-lo, assim que considerar necessário, se ele in
fringe os compromissos assumidos com o eleito
rado.

Numa sociedade como a nossa, não é um pro
cesso tão simples. Em todo caso, parece-me que,
em certa medida, a vinculação deve-se dar. O
sujeito foi eleito pelo partido e tem que respeitar
suas diretrizes na medida em que o partido seja
fiel a seu programa, a suas idéias, etc.

Fez-se um estudo muito interessante sobre is
so. De fato, encontram-se partidos que têm de
tudo; partidos em que havia membros que pe
diam o AI-5 e ao mesmo tempo outros que luta
vam pela democracia. Então, esse elenco está
vinculado a que facção, a que idéias, esse partido?
Quer dizer, há uma multiplicidade muito grande
de idéias, dentro de um mesmo partido político,
no Brasil, por falta de consolidação.

Nessa questão de partidos políticos, vem-me
a impressão de que é muito provável que chegue
mos não muito distante de uma reformulação
partidária no Brasil; e acabe que as forças bus
quem a maneira democrática de encontrar o seu
próprio instrumento de ação política. Penso que,
com efeito, se chegue a isso, para modificar esse
sistema criado em 21 anos de arbítrio.

Quanto à segunda questão, fui convidado para
participar amanhã, com o Dr. Seabra Fagundes,
de um debate numa das Subcomissões da Co
missão de Organização dos Poderes e Sistema
de Governo. De maneira que se deve tratar desse
assunto, mais aprofundadamente, naquela Sub
comissão. E o problema de opção entre os regi
mes parlamentarista ou presidencialista, parece
me que se prende à pergunta se "a queda de
um Primeiro-Ministro leva à dissolução do Con
gresso?" Há, no parlamentarismo, uma variedade
grande de proposições sobre a adoção desse sis
tema, como há, também, com referência à manu
tenção do presidencialismo - que já tinha sido
motivo de debate anterior, porque quando se fala
vajustamente na fidelidade partidária, esse assun
to chegou a ser enfocado: a pessoa não cumpre,

na prática, o que prometeu durante a campanha
e não há dispositivo legal nenhum que faça com
que o parlamentar perca o mandato, se não cum
prir com as promessas eleitorais. Já tenho prepa
radas algumas emendas no sentido de que, de
pendendo de um posicionamento popular, um
determinado número de assinaturas, a população
possa requerer, por exemplo, um plebiscito ou
um referendum. Por exemplo, a respeito de uma
determinada matéria que está sendo discutida
da Casa: o segmento da sociedade civil se reúne
com determinado número de assinaturas e soltei
tam que, antes da aprovação daquela matéria,
ela seja submetida ao plebiscito ou a um referen
dum popular. O referendum, no caso da sua
aprovação, para que o povo diga "sim" ou "não",
ou então um plebiscito para que diga: vote-se
tal matéria ou não se vote tal matéria."

Isso, na minha opmíão, é uma maneira de se
democratizar, por assim dizer, a atividade dos re
presentantes do povo.

Quanto ao problema do parlamentarismo, da
queda do gabinete, existem várias modalidades,
em vários países. Em alguns, só depois da 3'
moção de desconfiança é que na realidade há
dissolução de Congresso.

Eu, pessoalmente, na minha visão, no estágio
político,sócio-econômico em que nós nos encon
tramos, sou contra a dissolução do Congresso,
porque no regime parlamentarista, se vamos dis
solver o Congresso e fazer eleições repetidas, a
grande vantagem será do grupo conservador, do
poder econômico, que pode enfrentar vários pro
cessos eleitorais consecutivos. Já nós, represen
tantes da ala mais progressista da população, não
temos condições fmanceiras de enfrentar proces
sos eleitorais repetitivos. Então, sou favorável à
queda do gabinete, que propiciará, com isso, uma
reformulação e um entendimento partidário, in
clusive para a constituição do novo gabinete, mas
sem a dissolução do Congresso.

E aqui estou de acordo com o ponto de vista
do Professor Hélio Bicudo, da desmoralização do
Poder Executivo - Poder que faz parte do jogo
das classes conservadoras, porque o Poder Legis
lativo é transparente. Tudo o que fizermos aqui
todo mundo sabe, é publicado nos jornais, detur
pado, mas é publicado. Então, nós somos trans
parentes. O que ocorre no Poder Executivo, nin
guém sabe e, dai, a razão dos motivos pelos quais
sou parlamentarista: porque, aí, o gabinete funcio
nará dentro do Congresso e será, também, crista
lino, quer dizer, as atitudes do gabinete serão,
na realidade, vistas e acompanhadas pela popula
ção. Não ficarão enclausuradas dentro do regime
presidencialista, fechado, em que não se sabe
o que fazem os Ministros de Estado.

Esse é um dos motivos pelo qual, na realidade,
eu sou parlamentarista: a população tem que estar
com os olhos abertos e vendo tudo o que se
passa, mesmo que seja deturpado pela imprensa,
como ocorre. No estágio atual, sócio-econômico,
dentro da realidade política brasileira, sou a favor
do regime parlamentarista, sem dissolução do
Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Dr,Jorge Coelho de Sá.

O SR. JORGE COELHO DE SÃ- Eu gostaria
de responder por itens.

O primeiro item é o parlamentar, que não cum
pre o que realmente disse na sua campanha, não
está satisfazendo. Para isto, quando nós fizemos
a nossa exposição anterior, falávamos nos meca
nismos que poderiam haver no processo dIstntaI.
E, realmente, depois de algum tempo, temos que
criar um mecanismo de cassação, porque quando
o parlamentar que chega à sua condição, durante
algum tempo, não cumpre nada, não aparece,
não diz para que veio, seria interessante o seu
distrito fazer um plebiscito, qualquer coisa para
fazer um novo julgamento deste parlamentar. En
tão, o mecanismo seria em termos de que a área
que votou neste parlamentar seja novamente ou
vida, para realmente reafirmar ou não o seu voto.

Quanto ao segundo item, seriam os mecanis
mos antifraudes: falou-se que, no processo de
apuração das eleições, supostamente existem
fraudes. O mecanismo mais simples, no nosso
entender, é o sistema da computação, não o título
eleitoral, e sim o cartão eleitoral, em que o seu
voto seria computado diretamente e, às 5 horas
da tarde já se saberia exatamente, naquela zona
eleitoral,qual o número de votos que teve o candi
dato x ou o y. Isso evitaria qualquer tipo de burla,
todos sabem disso.

Quanto ao problema do parlamentarismo, real
mente, existem várias formas de parlamentaris
mo. O Brasil, por seus problemas graves, por ser
um Pais ainda em vias de desenvolvimento, um
País do Terceiro Mundo, se tivermos que fazer
eleições gerais continuadamente, vai ser um caos.
Então, nós teríamos que respeitar ao máximo vá
rias rejeições, vários gabinetes, e esta eleição não
seria interessante. Então, somos pela não diSSO
lução do Congresso.

O SR.PRESIDENTE(IsraelPinheiro)- Eu pas
saria a palavra ao último inscrito para formular
questões à Mesa, que é o Constituinte Haroldo
Uma.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr.
Presidente, Srs. convidados, Srs. Constituintes,
observando atentamente o debate, que me pare
ceu muito fecundo, com a exposição de diversos
pontos de interesse democrático - e, natural
mente, eu esposo todos aqueles pontos que fo
ram aqui apresentados pelo Presidente do meu
Partido,João Amazonas, sem embargo de apoiar,
também, os pontos democráticos aqui defendi
dos pelo Constituinte Jamil Haddad e pejo Prof.
Hélio Bicudo e pelo Dr. Jorge Coelho de Sá.

A mim pareceu que quatro questões estão en
trelaçadas e que poderiam encerrar certos proble
mas de divergências e até certos riscos para o
avanço democrático em nossa terra: o voto distri
tal, o voto facultativo, o estatuto único dos parti
dos, e uma concepção sobre questão que eu gos
taria de enunciar, uma pergunta aos debatedores,
que é uma compreensão que se vai divulgando
de que seria um direito do cidadão pleitear o in
gresso em qualquer partido.

A respeito da questão do voto distrital e faculta
tivo,parece-me que existe uma certa relação entre
um e outro. Eu dou um testemunho, que nem
sei se todos têm, que é o testemunho do político
do Nordeste e que trabalha, também, no interior
nordestino. No interior nordestino, em certas re
giões mais atrasadas, a prevalecer o voto faculta
tivo, só será eleito quem o coronel quiser, porque
só vota quem, naquele dia, primeiro, tiver a audá-
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cia de ir votar contra o coronel. Ninguém, que
for contra o coronel, vai-se deslocar da sua mora
dia, pegar um transporte e ir à cidade votar, saben
do que o coronel observará que ele estará votando
contra o coronel. Segundo, só vai votar quem
tem transporte para votar ou alimentação para
votar. Parece-me que o voto facultativo é uma
forma prática de estabelecer o voto distrital. Na
quele distrito, o voto facultativo amarra o voto
distrital, ou seja, é eleito, como disse o Dr. João
Amazonas, citando Tancredo Neves, o delegado
de Polícia, o prefeito, o tabelião, etc. Acredito que
a expressão "voto obrigatório" carrega uma certa
idéia de algo, como o Dr. Coelho de Sá se referiu,
que seria coibidor, meio opressivo. A mim me
parece que o erro é da terminologia, não da essên
cia, da questão. Na verdade, o que se quer com
o voto obrigatório não é obrigar as pessoas a
votar; é obrigar o Estado a criar as condições
para que todos tenham o mesmo direito de votar.
Na verdade, o voto facultativo retira do Estado
o direito do cidadão pobre de poder votar, direito
esse que só será daí por diante assegurado por
quem tem condições de irvotar. O voto facultativo
diferencia o que tem possibilidades de exercer
o direito de voto, ainda que seja sob pressão do
coronel, e aquele que não terá mais condições.
Percebe-se que, especialmente no vasto interior
do Brasil, o voto obrigatório é que garante uma
entrada da democracia. Ele permite, na medida
em que obriga o Estado a dar transporte, a estabe
lecer franquias, a fazer com que a pessoa fique
guarnecida de que vai votar não porque é contra
o coronel, mas porque é obrigado votar. E lá,
em votando, ele pode até votar contra o coronel.
Mas se não existe essa possibilidade, através do
chamado voto obrigatório, o eleitor pobre não
tem o direito de votar, porque é discriminado eco
nomicamente.

Estou de inteiro acordo com a opinião expressa
pelo Dr. João Amazonas e também por outros,
sobretudo o Constituinte Jamil Haddad, de que
o voto distrital, por esse mecanismo de facultativo,
seria a redução ao nível mais baixo da represen
tação popular e progressista.

Creio, entretanto, que uma questão se coloca,
que a mim não me pareceu suficientemente bem
discutida pelos nobres debatedores. É o problema
do direito de cada cidadão pleitear o ingresso
no partido político. Por quê? O Sr. João Amazonas
expôs o seu ponto de vista de que um dos proble
mas mais sérios da atualidade, que precisava a
Constituinte superar, é o problema de que os parti
dos estão sujeitos a uma espécie de estatuto úni
co: todos têm que se organizar dentro dos moldes
estabelecidos pelo Estado.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Consti
tuinte Haroldo Lima, a Presidência lembra a V.
Ex> a possibIlidade de ser formulada o mais rápido
possível a questão - porque aí V. Ex' já está
analisando o mérito das questões.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA 
Agradeço a V.Ex' e já formulo a questão.

Posto que a temática do estatuto único foi aqui
colocada como um dos problemas, uma das
ameaças mais sérias à liberdade de organização
partidária, a minha pergunta é: Primeiro, como
os debatedores vêem a questão de que todos
os Partidos deveriam ter obrigatoriedade de indi
car aos cargos eletivos, particularmente aos car-

gos majoritários não poderiam fazer coligação?
Segundo, como vêem esse suposto, na minha
opinião, direito de que cada cidadão pode pleitear
ingressar em qualquer Partido político?

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte de 46, Dr, João
Amazonas.

O SR. JOÃO AMAZONAS - Esta pergunta do
Constituinte Haroldo Lima, de que todos os Parti
dos seriam obrigados a apresentar candidatos aos
cargos majoritários, não creio que seria uma boa
proposição; porque quando se trata de voto majo
ritário dos cargos de Presidente da República, Go
vernadores, Prefeitos, etc. não podemos excluir
as questões da aliança, aliança com o sistema
democrático. Ela é sempre uma forma de coor
denar forças que defendem determinados pontos
de vista sob o mandato em questão, e esses Parti
dos têm o direito se de coligarem para defen
derem um candidato comum. Se houvesse a obri
gatoriedade de todos os partidos apresentarem
candidatos a todos os cargos majoritários, acre
dito que essa possibilidade de aliança estaria ex
cluída, o que é um mal. A democracia implica
em alianças. Elas são indispensáveis no processo
político. São indispensáveis justamente porque os
diferentes segmentos da população têm opiniões
distintas, mas que muitas vezes coincidem em
determinados pontos. É necessário estabelecer
uma correlação de forças que tome viável a vitória
do candidato que melhor expressa a opinião con
junta dessas forças. Por isso acredito que não
seria razoável assentar a obrigatoriedade de todos
os Partidos terem que apresentar candidatos a
todos os cargos majoritários.

Quanto à segunda pergunta, que se refere ao
direito de qualquer cidadão ingressar em qualquer
Partido, penso que é um pouco forçado. O cida
dão tem que ingressar voluntariamente nos parti
dos. Se ele é admitido, se ele é aceito... Por exem
plo, no meu Partido, suponhamos que um desses
mais odientos inimigos da democracia e da liber
dade, às vezes um torturador, tivesse o direito
de ingressar no partido. "Eu quero ingressar no
Partido Comunista e vou ingressar nesse Partido."
Penso que isso seria um mal. Acredito que os
Partidos têm o direito de vetar. Não pode entrar
todo mundo no Partido, a não ser aqueles que
defendem as mesmas idéias, o mesmo programa,
a mesma forma de estrutura do Partido, etc. Creio
que as portas do Partido devem estar abertas aos
elementos que têm pontos de vista comum. Estão
fechadas, sem dúvida nenhuma, a todos aqueles
que se constituem como adversários abertos ou
encobertos da organização partidária, porque o
seu propósito já não seria o de comungar solida
riamente com os que participam desse Partido,
senão que miná-lo por dentro para defender opi
niões estranhas que levassem à dissolução e à
desagregação do Partido.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra o Dr. Hélio Bicudo.

O SR. HÉLIO BICUDO - A respeito do voto
facultativo e do voto obrigatório, gostaria de assi
nalar que, evidentemente, cabe ao Estado dar to
das as garantias para o exercício do voto, seja
no sistema obrigatório, seja no sistemafacultativo.
Não vejo que o sístema facultativo possa produzir
tão maus resultados a propôsíto das pressões que

podem ser feitas, e são feitas, nas pequenas co
munidades do nosso interior. Elas existem num
e noutro caso. É um defeito da estrutura da nossa
sociedade. Há aqueles que estão mais sujeitos
e há os menos sujeitos. O voto facultativo não
seria efetivado, na afirmativa do ilustre Consti
tuinte, porque o Coronel da área não permite que
os eleitores vão votar. Na verdade, os eleitores,
no voto obrigatório, levam a cola do voto para
que façam sobre ela a sua manifestação. Essa
questão do voto facultativo e do voto obrigatório
não pega por aí, mesmo porque o Estado deve
evidentemente tomar possível o exercício do voto
em qualquer caso, seja no voto facultativo, seja,
no voto obrigatório.

Com relação à questão do ingresso no Partido,
de que uma pessoa tem o direito de entrar num
determinado Partido político, compartilho da posi
ção assumida pelo ilustre Constituinte João Ama
zonas. É evidente que é preciso haver uma coinci
dência de vontades, a vontade do candidato e
a vontade do Partido - para isso o Partido tem
instâncias para que possa examinar se aquele
candidato deve ou não deve pertencer aos seus
quadros partidários.

Não acho que todos os Partidos - e também
aqui estou com o Dr. João Amazonas - deva
ser obrigado a apresentar candidatos aos cargos
majoritários - aos cargos proporcionais, sim 
porque a obrigatoriedade nos cargos majoritários
implica na negação das coligações partidárias.
Mas a obrigatoriedade da apresentação de candi
datos para os cargos proporcionais evita exata
mente a desfiguração da representação, e forta
lece o Partido e pede essa mistura de posições
ideológicas ou fisiológicas diante do eleitorado.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jamil Hád
dado

O SR. CONSTITUINTEJAMILHADDAD -,Sou
contra o estatuto único para todos os Partidos.
Acho que é livre a organização partidária e cada
Partido tem que ter o seu estatuto, o seu progra
ma. Esse problema de filiação partidária, se a
pessoa pode entrar em determinado Partido é
fruto dessa, vamos dizer, legislação cartorial. O
que ocorre às vezes é que pessoas que nada têm
a haver com o nosso pensamento político se ins
crevem no Partido, e às vezes são admitidas den
tro dos Partidos porque estes necessitam ter um
determinado número de filíaçôes num município.
Então, há este problema cartorial, e essa Lei Orgâ
nica dos Partidos foi feita para dificultar justa
mente a formação dos Partidos ideológicos. Essa
é que é a realidade. Os partidos ideológicos cres
cem, não incham. No entanto, os Partidos que
não têm o conteúdo ideológico, querem botar
mesinhas na rua e sair fIliando. Quer dizer, querem
cada vez ter o maior número de fílíados é isso
que interessa a eles.

Então, acho que deve existir dentro dos Partidos
uma comissão de ética - é como se fosse uma
proposta: vem a ficha, a pessoa se fiUa e é feita
uma análise da pessoa, um levantamento. Se no
toriamente tiver posições políticas radicalmente
contrárias ao programa e ao estatuto do Partido,
é claro que não deve ser aceita dentro do Partido.
Se é um liberal, se é uma pessoa que tem um
pensamento fIlosófico que não chega a ser 100%
dentro do pensamento - vamos dizer, estatu-
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tários, ou pensamento programático, mas que
não seja na realidade contrário aos princípios do
Partido - acho que essa pessoa pode ser admi
tida dentro do Partido.

E a última parte, das coligações - acho que
dentro do processo democrático é natural as coli
gações e fazem parte e devem existir para que
os govemos eleitos já tenham na realidade a sua
base parlamentar e política. Caso contrário, se
eleqe às vezes determinado govemador com 30%
dos votos, sem componente político de apoio ele
terá que fazer negociações políticas às vezes, que
lhe custarão muito caro em termos políticos,fisio
lógicos para conseguir ter uma maioria parlamen
tar. No entanto, se já houver de saída uma coliga
ção de forças lhe dando respaldo popular, ele
terá, na realidade, um apoio dentro das casas
legislativas, um apoio político já predeterminado
- sem que tenha que custar caro ao Govemador
e à população do Estado, à população de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Dr. Jorge Coelho de Sá.

O SR. JORGE COELHO DE SÁ - Como foi
novamente referido o problema do voto faculta
tivo e do voto obrigatório, quero dizer que cabe
ao Estado o apoio no dia da eleição. Com o voto
facultativo o Coronel pode também continuar
agindo na mesma situação. O termo obrigatóno
me fala em qualquer coisa de autoritário e me
dá mal-estar ouvir isso; acho que o facultativo
dá maior liberdade; talvez uma melhor situação
numa eleição com voto facultativo.

Quanto ao problema de na disputa de cargos
majoritários os partidos não se coligarem, acho
que é importante para o sistema eleitoralbrasileiro
serem formadas essas uniões. Os Partidos de
vem-se coligar; acredito que isso é importante,
principalmente nos cargos majoritários, mas não
podemos tomar como exemplo os cargos propor
cionais em que foifeitoum arranjo, em que alguns
partidos saíram prejudicados na última eleição,
em que pensavam em lançar um certo número
de candidatos, e a Justiça Eleitoralceifou as possi
bilidades desses candidatos já comprometidos
com o seu eleitorado meses antes, que pensaram
em ter uma legenda em certos Partidos e à última
hora houve cerceamento devido à coligação. Ela,
a coligação, deve ser em termos de disputa de
cargos majoritários.Aseleições proporcionais de
vem ser reestudadas para que haja um maior
acesso dos candidatos, para que maior número
de pessoas sejam contempladas com a condição
de serem candidatos.

Quanto ao problema de ingresso de qualquer
pessoa, é democrático. Num partido ideológico,
de um modo geral, as pessoas que não acreditam
naquela ideologia não o procuram. E se o procu
rarem, naquele campo pastoral vamos ver logo
a ovelha negra. Neste caso o participante será
encaminhado à nossa Comissão de Ética, por
uma participação indevida, por um posiciona
mento diferente dentro da ideologia; aí sim, seria
afastado o elemento. Se ele não seguir a ideologia
nossa, vai-se sentir mal no ambiente. Ele pode
entrar até para ver se cria um ambiente diferente,
cria situações esdrúxulas dentro do partido, mas
os outros companheiros que são todas ovelhinhas
brancas, vão notar a ovelha negra no meio deles.
Portanto, não vejo nenhum mal em se admitir,
qualquer pessoa porque é democrático. E todo

ser humano tem o direito de recuperação perante
a sociedade e perante os Partidos políticos.Todos
aqueles que fizeram alguma coisa hoje em dia
tida como má, mais tarde poderão se recuperar
O direito de defesa, o direito de recuperação é
dado a qualquer cidadão. Portanto, achamos que
qualquer pessoa pode ingressar em Partidos polí
ticos - mesmo aqueles que não acreditam na
ideologia do Partido, porque com o tempo eles
mesmos se afastarão.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Agri
pino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ AGRIPINO - O
Brasil é um país capitalista e dentro desse capita
lismo adota um modelo concentrador de renda.
Concentração de renda inclusive que está nesse
momento acrescentada pelo modelo exportador
que promove ainda mais concentração de renda.
Evidentemente que essa questão está sendo dis
cutida por outra Subcomissão desta Constituinte,
e se espera que se encontre uma nova ordem
econômica, quebre esta cadeia que é nociva à
sociedade como um todo

Dentro desta questão, do modelo capitalista
concentrador de renda, exportador, e mesmo
considerando que a nova Constituição haverá de
encontrar caminhos novos que mudem a ordem
econômica, há de se convir que o processo de
ajuste até aqui, no Congresso Nacional,vai demo
rar um pouco. E a proeminência do poder econô
mico no processo eleitoral pode significar, pela
própria legislação ordinária, a proeminência de
setores reacionários, conservadores, que podem
dizer respeito ao interesse maior do povo brasi
leiro. O que não é correto, como aqui foi dito,
é candidatos ricos, que nunca foram ao muni
cípio, numa eleição serem os mais votados na
quele município. Penso que a questão do poder
econômico nas eleições, no processo eleitoral,
é fundamental, porque significa um vício de ori
gem na democracia brasileira.Acreditoque temos
a rara oportunidade de criar caminhos para evitar
esse fato.

Gostaria, se possível,que os Srs. dirigentes par
tidários deixassem suas sugestões ou suas colo
cações, até para reflexão desta Subcomissão, so
bre o que se poderia inserir na nova Constituição
brasileira para evitar ou minimizar a presença do
poder econômico, a eleição de candidatos ricos
ou que não digam respeito à sanidade da compo
sição do Congresso Nacional, que precisa legislar,
evidentemente, em favor da sociedade brasileira,
que é pobre, que está desprotegida e que espera
muito da nova Constituição.

O que eu gostaria, portanto, é de ouviras suges
tões, que poderiam ser deixadas pelos Srs., relati
vas ao que se escrever na Constituição brasileira,
para se evitar a proeminência do poder econô
mico no processo eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Dr.João Amazonas.

O SR.JOÃO AMAZONAS - Penso que a preo
cupação é das mais corretas, das mais justas.
Defato, a Constituinte tem que pensar numa for
ma de coibir essa interferência do poder econô
mico. Atualmente não há dísposítívo que impeça
de todo a presença do poder econômico no resul
tado eleitoral,pois vivemos numa sociedade capí- .

talista em que a presença do poder econômico
se manifesta em toda parte e consegue resultados
que contrariam os princípios democráticos. De
um lado, a falta de educação ainda das grandes
massas populares, da educação política, da edu
cação cívicas; do outro lado, a própria miséria,
a carência de recursos, que encontramos em mui
tos setores, em que o eleitor é levado, muitas
vezes, por necessidade materiais, a utilizar o di
nheiro prometido e dado pelos candidatos. Tudo
isso toma tão simples esse processo. Sabe-se que
nessas últimas eleições a Justiça Eleitoral tomou
algumas medidas que dizianecessárias para coi
bir o poder econômico. Na realidade ela proibiu
a propaganda dos Partidos pobres, enquanto que
abria o caminho para a propaganda dos Partidos
ricos. Quando se diz que só se pode usar out
door - e o out door dos pobres que às vezes
é um muro, ou outras coisas, não pode ser usado
na realidade, está-se abrindo caminho para in
fluência do poder econômico, que se fez sentir
pesadamente em todos os terrenos, desde a com
pra de consciências, até na força maciça da pro
paganda. Sabemos que os pequenos Partidos lu
tam com grande dificuldades financeiras. Diz-se,
por exemplo, que haviao espaço gratuito na televi
são para propaganda eleitoral, mas esse gratuito
é uma ironia, porque para fazer programas eleito
rais na televisão, mesmo sendo pobre, é um dis
pêndio de verbas enorme que esses Partidos não
possuíam. Aí a influência do poder econômico
se fazsentir, porque os Partidos que têm recursos
ou os candidatos que têm capacidade financeira
podem fazeruma propaganda de nívelmuito mais
elevado do que podem fazer os Partidos pobres.

Penso que a questão é muito complexa. Mas
a preocupação do Constituinteparece-me absolu
tamente correta. Não quero aqui formular uma
questão de imediato, mas vou pensar no assunto
também, junto com meus companheiros e na
medida que possamos, mandaremos alguma su
gestão que possa servir de lastro para formulação
desse problema. Pelo menos esse compromisso
eu assumo aqui com o nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Dr. Hélio Bicudo.

O SR. HÉUO BICUDO - Como o ilustre Cons
tituinte acabou de afirmar, a presença do poder
econômico é uma das características nos mo
mentos eleitorais de um Estado capitalista. ,Não
vamos fugir das pressões do poder econômico.
Podemos evidentemente estabelecer alguns prin
cípios, alguns parâmetros, para que esse poder
econômico não se avolume e, ao lado dele, tam
bém não atue, com o desembaraço com que
vem atuando no Brasil, o uso da máquina admi
nistrativa para fins eleitorais. Acredito que esses
dois fatores caminham mais ou menos lado a
lado o uso do poder econômico e o uso da má
quina administrativa.

Tenho a impressão, examinando a matéria sem
maior profundidade; que se deveriam fixar tetos
para os gastos dos partidos políticos e dos candi
datos nas campanhas. Não se pode ir além e
pedir tantos cruzados por candidato ou por parti
do, e uma fiscalizaçãomais atuante e mais rápida
da Justiça Eleitoral.

Tivemos em São Paulo, nessas últimas eleí
ções, episódios que são até visíveis, de proibição
de out door, mas esses out doora permane-
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ceram até às eleições, e muito depois delas conti
nuavam à vista de todos. AJustiça Eleitoral proi
biu, mas não teve a força suficiente perante o
organismo policial para que esses out doors fos
sem retirados.

A par de limitações dos gastos dos Partidos
e dos candidatos nos pleitos eleitorais, dever-se
iam abrir maiores espaços nos meios de comuni
cação, porque o que o Dr.João Amazonas acabou
de afirmar é uma verdade, sentimos isso no Par
tido dos Trabalhadores; o que se dispendeu para
a realização dos programas de televisão foram
quantias tais que hoje ainda o Partido sofre para
o pagamento das dívidas que fez - e que os
outros Partidos fizeram com a maior tranqüili
dade, porque obtiveram não só a ajuda financeira
do mundo capitalista, como também das próprias
máquinas administrativas. Precisaríamos dar à
Justiça Eleitoral um instrumental mais rápido para
que o uso do poder econômico fosse coibido,
limitado os gastos dos candidatos e dos Partidos
nas propagandas eleitorais, permitindo maior
igualdade na propaganda política pelos meios de
comunicação de massa.

Eu me comprometeria com o ilustre Senador
Constituinte que o Partido dos Trabalhadores
mandaria propostas mais aprofundadas a respeito
da meneira pela qual se poderia tentar coibir o
uso do poder econômico.

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD -Meu
querido Constituinte José Agripino, há uma reali
dade incontente, há necessidade de se fazerem
novas leis para se combater em maior profun
didade o poder econômico. Mas há uma realidade
patente, flagrante o abuso do poder funcionou
de norte a sul neste País e há determinados dispo
sitivosdentro da legislação eleitoral punitivos para
o abuso do poder econômico mas a Justiça Elei
toral, pura e simplesmente, não tomou conheci
mento desses dispositivos.

Quando da minha explanação, eu citava, por
exemplo, que foi mantido dispositivo da Lei Etel
vino Lins, permitindo propaganda paga em jor
nais: "um bonequinho, 9 centímetros, com os
dizeres", padronizado. O que vimos foram páginas
inteiras de propaganda de determinados candí
datas, diariamente, em todos os jornais. No entan
to, não houve providência alguma da Justiça Elei
toral no sentido de repudiar essas atitudes que
contrariavam a legislação. São coisas que dóem
a nós, democratas.

Quando do debate da legislação eleitoral, o ar
gumento usado pelos Partidos majoritários nesta
Casa era de que "Vamos permitir a propaganda
paga nos jornais, porque todos terão o mesmo
direito" - como se pudéssemos acompanhar,
na realidade, os gastos dos grandes Partidos e
do poder econômico. No entanto, na hora da dis
tribuição gratuita - aí não, a parte do leão era
dosgrandes Partidos, e os pequenos Partidos pra
ticamente sem tempo para poder levantar as suas
idéias.

Há um fator que me parece capital: primeiro,
o cumprimento da lei. N6s sabemos que infeliz
mente estamos numa fase, no nosso País, em
que o grande criminoso, o colarinho branco, cola
rinho verde, colarinho cor-de-rosa, nada ocorre
com eles, nada ocorre. Estamos sabendo do es-

cândalo de arroz pobre importado da Tailândia,
estamos sabendo do escândalo do café robusta
e nada acontece, porque a lei não é cumprida.
Existe a lei delegada, e não foi aplicada. Há uma
série de coisas que infelizmente a nossa cons
ciência democrática nos revolta, porque as leis
existem e não são cumpridas.

Agora, há de se reformular a legislação num
sentido: o tempo gratuito será distribuído equitati
vamente por todos os Partidos políticos;Segundo,
não será permitido em hipótese nenhuma - o
que se verifica aí é que grandes empresas, gran
des empreiteiras patrocinam publicidades, em ho
rários que não são os gratuitos, de obras de deter
minados Governos, e a legislação não o permite:
fuiautor inclusive de uma emenda nesse sentido,
proibindo esse tipo de propaganda, e no entanto
são empresas, empreiteiras aí que nós conhece
mos, são por demais conhecidas, a patrocinarem
determinados grupos do poder econômico para
amanhã ter as benesses daqueles elementos elei
tos para as suas obras.

Há necessidade de uma legislação, e o nosso
Partido está estudando esse problema, quanto a
essa aplicação do poder econômico no processo
eleitoral. Mas, vemos isso com muito receio, por
que por mais forte que seja essa legislação temos
quase que a certeza que a mentalidade do capita
lismo selvagem, que se coloca no momento no
País, fará com que essa legislação só seja cum
prida quando houver um pequeno descumpri
mento por parte dos pequenos Partidos; por parte
das grandes estruturas partidárias nada ocorrerá
em termos de abuso do poder econômico. Isso
é uma realidade flagrante do dia-a-dia que obser
vamos. Esperamos que haja uma mudança de
mentalidade. E que a Justiça Eleitoral puna, mes
mo, aqueles que abusarem do poder econômico.
No Rio de Janeiro, apenas uma pessoa teve a
sua candidatura impugnada, e veio para cá, o
Superior Tribunal Eleitoral revogou aquela im
pugnação. No entanto, vimos, na realidade, o que
houve de dispêndio de dinheiro no Estado do
Rio de Janeiro para esse processo eleitoral. Isso
ocorreu em todos Estados da Federação, e, no
entanto, a Justiça Eleitoral passou por cima e
nada ocorreu.

V.Ex' tem toda razão quando levanta esse pro
blema, que é capital em termos de justiça do
processo eleitoral, quer dizer, que a população
tenha o direito de eleger seu candidato, após uma
análise mais profunda, com colocações equita
tivas, com distribuição equânime de tempos, e
com os mesmos meios fmanceiros usados em
todas campanhas. Mas me parece que no mo
mento isso ainda é utópico no nosso País, apesar
de todos esforços que nós venhamos tentar fazer
para minimizar essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Dr, Jorge Coelho de Sá.

O SR. CONSTITUINTE JORGE COELHO DE
SÁ - Constituinte José Agripino, é preocupação
do Partido Democrata Cristão a diminuição da
presença do poder econômico. Infelizmente, o
Brasil é um país capitalista, e a nossa realidade
é um raciocínio capitalista. Acho eu que, na pre
sente data, podemos criar uma série de mecaríís
mos, mas toma-se dificil um sucesso de 100%.
Em realidade, quando se nota a legislação eleito-

ral, em que se proibem os candidatos de fazerem
a sua propaganda livremente, visando a proteger
o candidato pobre, eles são obrigados a usar o
outdoor. Está na lei, está na legislação. Mas, can
didato pobre não tem condições para isso. Então,
não existe o outdoor de pobre. O outdoor de
pobre tem que ser uma faixa, tem que ser galhar
dete, tem que ser um muro, tem que ser um
chão, porque ele nãotem condições de usar aque
las áreas, chamadas sagradas, dos candidatos ri
cos. Tem-se que dar um basta nisso.

Outra irregularidade grave que se encontra é
o problema de que os pr6prios Partidos devem
dar o dinheiro para as campanhas eleitorais. Sabe
mos muito bem que os Partidos, principalmente
os pequenos, mal têm para sua sustentação. Co
mo eles vão, em certos Estados onde lançam,
às vezes, cento e tantos candidatos, financiar a
campanha dos candidatos? Isto é utopia. Cada
um vai criar o seu poder de imaginação, os seus
recursos próprios para fazer um trabalho. Então,
esse sistema de que os Partidos dão o dinheiro
aos candidatos, isto está falho, isso aí é tapar
o sol com uma peneira.

Evidentemente que uma das coisas que dimi
nuiriam um pouquinho a presença do poder eco
nômico seria o horário da TV,porque se houvesse
igualdade, o pobre, o que não tem dinheiro pode
ria expor a sua plataforma, os seus motivos, as
suas idéias para que o povo ouvisse e sentisse
que aquele candidato, para ele seria o melhor.
Isso não foi feito. Pareceu-me, em certos Estados,
certos Partidos não puderam, os candidatos não
puderam aparecer, não tinham horário para apa
recer. Então, como não aparece na televisão o
candidato do Partido A? E o do Partido B tem
10 minutos para dizer o que quiser. Evidente que
leva uma grande vantagem o candidato do Partido
B. De um modo geral, o elemento do grande
poder econômico está ligado ao grande Partido,
e isso leva ele a ter, também, uma maior penetra
ção no horário de televisão. Os pequenos Partidos,
de um modo geral, não têm pessoas de grande
poder econômico.

Uma das coisas que achamos que o poder eco
nômico pode influenciar é no sistema de apura
ção, mediante compra, burla. Não vou dizer que
exista, mas comenta-se que existe a compra e
a burla dos votos, a modificação dos mapas, dos
mapeadores. Tudo isso preocupa, por que não
pensar num sistema de computação? Por que
que a pessoa usando o seu cartãozinho eleitoral
não resolve o problema na hora? Evita que após
a eleição venham inquéritos e mais inquéritos,
candidatos sendo presos, membros de zona elei
toral sendo apanhados em flagrante, recebendo
cheques e dinheiros, que isso coloca a política
brasileira numa situação muito desagradável. Isto
é uma demonstração de poder econômico, que
podemos terminar.

Outra coisa, como bem salientou o nosso
Constituinte, e que eu falei aqui que em certos
municípios a pessoa nunca apareceu e é o mais
votado. Onde está a lógica nisso? Onde está a
realidade? Será que foi no dia 16 de novembro
isso? Então, é a famosa eleição de 16 de novem
bro? Ou foi antes, através da compra do voto?
Por isso que a minha idéia sobre o voto distrital
é válida, com o mecanismo de defesa, porque
senão ele entra no sistema também de burla.
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o voto distritaltambém não é santo, mas pelo
menos dá uma oportunidade a certas pessoas
que nunca a tiveram.Há certas pessoas de peque
nas comunidades que poderão alcançar o seu
ideal de ser um parlamentar, de dizeralguma coi
sa em benefício daquela pequena comunidade
- coisa que nunca acontecerá. Em certos muni
cípios, devido à porcentagem de eleitores existen
tes no município, eles nunca na vida deles conse
guirão eleger um Deputado Federal.

Então, sei que isso tudo que estou expondo
não vai chegar a terminar com a presença do
poder econômico; num país capitalistaele existirá.
Mas essas medidas são apenas um subsídio ini
ciai, para tentarmos de toda maneira vencermos
a presença do poder econômico.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Não
havendo mais Constituintes inscritos para ende
reçar questões à Mesa, esta Presidência consulta
os nobres e ilustres convidados sobre se teriam
alguma coisa a mais a dizerem acréscimo a tudo
aquilo que já foi dito aqui. (Pausa.)

Não havendo essa disposição dos ilustres con
vidados em acrescentar algo mais ao que foi dito;
quero aqui agradecer a presença dos ilustres con
vidados que, com suas presenças, as suas exposi
ções, as suas respostas, emprestaram um brilho
muito grande aos trabalhos de nossa Subcomis
são.

Sem dúvida alguma, nós nos debruçaremos
sobre as sugestões de tudo aquilo que aqui foi
dito, e serão subsídios preciosos que teremos
quando da elaboração do nosso anteprojeto. E
como três dos convidados se prontificaram em
enviar sugestões a esta Subcomissão, lembrando
que o nosso prazo é exíguo, encareceria aos no
bres convidados que o fizessem o mais tardar
até o dia 6, pelo que desde já agradecemos.

E marcamos para amanhã às 9 horas e 30
minutos uma audiência, quando então estaremos
ouvindo o representante do PDT, do PFL, PCB
e possívelmente do PV.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião, às 13 horas e 10 mi
nutos.)

Subcomissão de Defesa do
Estado, da Sociedade
e de sua Segurança

ATA DA7' REUNIÃO, REAUZADA
EM23 DE ABRIL DE 1987

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e cinqüenta e três minutos, na Sala da Comissão
de Agricultura - Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão de Defesa do Estado,
da Sociedade e de sua Segurança, sob a presi
dência do Senhor ConstituinteJosé Tavares, com
a presença dos Constituintes Raimundo lira, Da
so Coimbra, Ricardo Fiuza, Arnaldo Martins,As
drubal Bentes, Ezio Ferreira, Hélio Rosas, Iram
Saraiva, José Genoino, Nivaldo Machado, 0tto
mar Pinto, Sadie Hauache, Roberto Brant, Ralph
Biasi, Ricardo Izar, Telmo Kirst e Prisco Viana.
Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e passou à leitura

da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos,
o Senhor Presidente, informa o recebimento pela
secretaria da subcomissão de Correspondências
e sugestões e determina sua publicação na ínte
gra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Logo após, o Senhor Presidente, concede
a palavraao conferencista convidado, Doutor Már
cio Thomas Bastos, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil,que iniciasua palestra, agra
decendo a honra com que foi distinguido para
ser ouvido e em sua explanação, expôs sobre
Ideologia de Segurança Nacional, Política de Se
gurança Interna e Pública e, faz comparações do
Anteprojeto Afonso Arinos com as Constituições
anteriores e vigente.Nafase interpelatória,usaram
da palavra pela ordem, os Senhores Constituintes
Iram Saraiva, Arnaldo Martins, Asdrubal Bentes,
Prisco Viana, Ottomar Pinto, José Genoino, Rai
mundo lira, Hélio Rosas, o Senhor Presidente
José Tavares e o Senhor Relator, Constituinte Ri
cardo Fiuza, para as considerações finais. Após
o término dos debates, o Senhor Presidente agra
dece ao conferencista convidado pelo pronto
atendimento à solicitação da subcomissão. O in
teiro teor dos debates será publicado, após a tra
dução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico,no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às trezehoras e quarenta e oito minu
tos, convocando os Senhores Constituintes para
a próxima reunião a ser realizada hoje, às dezoito
horas. E, para constar eu, José Augusto Panisset
Santana, Secretário, lavreia presente Ata que, de
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.

ANEXO À PRESENTE ATA DA 7' REU
NIÃO ORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DE
DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E
DE SUA SEOURAI'lÇA, REALIZADA EM 23
DEABRILDE 1987, ÀS 10:53 HORAS, QUE
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZA
pio DO SENHOR PRESIDENTE DA SaB
COMISSÃO: PRESIDENTE: CONSTI
TUINTE JOSÉ TA\l,4RES;PRlMEIRD-VlCE
PRESIDENTE: CONST!T(JJNTERAIMUNDO
LIRA; SEGUNDO- VICE-PRESIDENTE:
CONSTITUINTE DASO COIMBRA; RELA
TOR: CONST!T(JJNTE RICARDO FIUZA.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da Subcomissão de Defesa do Estado, da
Sociedade e de sua Segurança.

A finalidadeda reunião é no sentido de colher
mos o depoimento, a experiência e as palavras
do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Dr. Márcio Thomas Bastos, oriundo do Estado
de São Paulo, onde milita como advogado.

Inicialmente, gostaria de agradecer a atenção
que o Dr. Márcio dispensou a esta subcomissão,
acatando de imediato o convite que a ele formula
mos, apesar também, como eu disse ontem, do
exíguo espaço de tempo que concedemos a S.
Ex'

Procurei na terça-feira, quando a comissão de
cidiu que a sua presença deveria ocorrer aqui
nesta subcomissão em razão da sua alta represen
tatividade e S. S', com muita dificuldade, conse
guiu encaixar na sua agenda a data de hoje. Então,

somos muito gratos à sua compreensão, ao seu
atendimento e ao seu alto espírito público e tam
bém a consciência com que S. S' trata, encara
este momento de grande importância para a vida
do Pais.

Antes de passar a palavra ao Dr.MárcioBastos,
gostaria de tomar algumas medidas de caráter
administrativo e rápidas, sendo a primeira delas
a leitura da Ata da reunião anterior, pedindo ao
secretário que proceda à leitura da mesma.

(É lida e aprovada a Ata da reunião ante
rior.)

Solicito ao Sr. Secretário proceda também à
leitura da correspondência que a Secretaria tem
em seu poder, recebida de pessoas e entidades,
através do correio, e que começa a chegar a nossa
subcomissão.

Pediria que lesse apenas o nome da pessoa
e, se possível, uma ementa muito sintética a res
peito do assunto.

É lida a seguinte

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Esta
primeira correspondência que acaba de ser lida
é sugestão de um cidadão do Rio de Janeiro,
que propõe, especificamente, a unificação das Po
lícias Civil e Militar.

Peço ao Sr. Secretário proceda à leitura da cor
respondência.

E lida a seguinte

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Estas
duas SI"'" que nos honram com as suas presenças
na platéia, dirigem o MovimentoAntidrogas, aqui
em Brasília, entregando também um documento
a esta subcomissão, em que já fizchegar às mãos
de cada constituinte.

Era só a correspondência.
Antes de passar a palavra ao nosso conferen

cista, quero agradecer a participação de todos
os nobres constituintes, do nosso Vice-Presidente,
Senador Raimundo Lira,do nosso Relator, Depu
tado Ricardo Fiuza e também das autoridades
que nos honram com as suas presenças.

Gostaria de encarecer aos meus colegas que
temos assuntos de ordem prática da Subcomis
são, para ser tratado ainda hoje. Evidentemente,
não gostaria de tratá-los agora. Seria até uma
questão de indelicadezapara com o nosso confe
rencista. Mas são assuntos que não terei condi
ções de decidir sem a presença dos nobres cole
gas.Gostaria que todos tivessem essa compreen
são. Inclusive assuntos como uma sugestão do
Constituinte HélioCordeiro, que não quero colo
car em discussão agora, de reunião duas vezes
por dia, a exemplo do que as demais Subco
missões estão fazendo, de manhã e às 17:00 ho
ras, para termos mais condições de ouvir mais
entidades ou mais pessoas, porque o volume, a
cada momento aumenta e o nosso tempo é o
mesmo.

Dr.Márcio,V.S' terá o tempo que julgar neces
sário para discorrer sobre o tema "Natureza,finali
dade e característica do Estado", sob a óptica
da nossa Subcomissão. Após a sua fala, abrire
mos um espaço para perguntas e debates.

Então, concedo a palavra a V. S' que V.S' se
sinta absolutamente à vontade.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Sr. Presi
dente desta Subcomissão, eminente Sr. Vice-Pre-
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sidente, ilustre Sr. Relator, eminente Presidente
da Comissão, Constituinte Prisco Vianna, SI"'" e
Srs. Constituintes, minhas SI"'" e meus Srs.:
. É grande a honra do Conselho Federal da OAB
de comparecer perante esta egrégia Subcomis
são onde se discute a Segurança do Estado, a
Defesa do Estado, temas de extrema importância
e da maior gravidade, principalmente neste mo
mento constituinte, quando se tem a oportuni
dade única, na nossa geração, de efetivamente
reescrever a História do Brasil, fazer o reencontro
do Estado com a Nação, oportunidade que, se
perdida, que se mal aproveitada ou desperdiçada,
talvez não se repita neste século.

O emitente Presidentejá fezpor mim as escusas
de não ter trazido um trabalho escritoA exigui
dade do tempo que mediou o convite até a data
de hoje me impediu de fazer isso. De modo que,
dentro de uma posição que já foi fixada pela OAB
em relação aos trabalhos constituintes, de que
o nosso papel é um papel de colaboração, de
que o nosso papel é o de procurar trazer às Subco-'
missões, às Comissões' e até ao Plenário todo
um processo de reflexão que se vem fazendo den
tro da nossa corporação ao longo desses últimos
anos. Dentro desse princípio e dessa fílosofia é
que eu venho aqui, hoje, dizer às SI"'" e aos Srs.
Constituintes - em relação a esses temas que
dizem respeito ao Estado, à Defesa do Estado
e à Segurança Nacional, que a OAB pode trazer
uma reflexão muito antiga. E eu pretendo oferecer
à V. Ex"', no despretensioso e no descosido da
minha exposição, que não foi preparada como
devia ter sido, eu pretendo trazer à V.Ex'"as nos
sas posições, algumas até com pequenas varia
ções de enfoque tomadas em conferências nacio
nais da Ordem. Assim é que eu trago à conside
rações de V.Ex"', e pretendo depois, fazer chegar
às mãos de cada um dos ilustres membros da
Subcomissão algumas teses apresentadas e apro
vadas em conferências nacionais. Portanto, repre
sentando ao longo do tempo e com as alterações
que o tempo vai produzindo no pensamento e
na reflexão, na medida em que a realidade se
vai transformando, o pensamento do Conselho
Federal da OAB,trago à meditação de V. Ex"'uma
tese que foi apresentada em .1980, em Manaus,
pelo Professor Miguel Reale Júnior, ilustre jurista
de São Paulo, que nos dá a honra de sua presença
aqui, e que tem por título "Liberdade e Segurança
Nacional", onde faz um exame abrangente, minu
cioso e até hoje insuperado do que seja a ideologia
da segurança nacional, de como a ideologia da
segurança nacional se infiltrouna construção do
Estado brasileiro e como se encontra até hoje,
como um sistema de poder, não apenas situado
nas leis de repressão penal como a Lei de Segu
rança Nacional mas, sim, dentro do coração da
Constituição de 1969.

Trago, além disso, outra tese que tem por nome
"Democratização e Segurança" e que fOI apro
vada na nossa Conferência Nacional do Recife,
em 1984, de autoria do Professor Fábio Konder
Comparato.
Finalmente, outra reflexão a respeito do tema,
do nosso ex-Presidente, Raimundo Faoro, tam
bém em 1984, no Recife, a respeito de um tema
que ele sintetizou como "Democratização e as
Forças Armadas".

Essas três posições parecem, a meu ver, que
resumem a posição da OAB a respeito do proble-

ma. Elas - sem a pretensão de se tomarem,
assim, formas definitivas de pensamento a res
peito desses temas - são aquilo que a OABvem
pensando ao longo desses últimos anos. E vem
pensando em situação - vem pensando não abs
tratamente, não ausente das circunstâncias, mas
dentro da vida concreta política brasileira destes
últimos anos! Vem pensando à luz de tudo aquilo
que vem sendo vivenciado pela sociedade brasi
leira, pelo Estado brasileiro, pelos Advogados bra
sileiros e pela sua organização de classe. E evi
dente que não se pode - como diz o Professor
MiguelReale Júnior - discutir o assunto Estado,
Nação, Segurança Nacional, Defesa do Estado,
sem pensar que nesses últimos anos tudo isso
no Brasil foi fundamentado e sustentado naquilo
que se chama Ideologia da segurança nacional,
um corpo concreto de doutrinas, um corpo de
princípios fechados, um sistema quase religioso
de definições em petição de princípios, de con
ceitos reducionistas, onde o mundo se simplifica
e se tranqúiliza, de modo que as pessoas ou são
do nosso lado ou são contra nós; de modo que
o inimigo ou é externo ou é interno; de modo
que a Nação se toma alguma coisa de absoluta
mente homogênea; a Nação, ao invés de ser a
soma das contradições, das disputas, dos jogos
de interesses entre as classes, passa a ser alguma
coisa assim parecida com um grande coral onde
não há divergências, onde não há possibilidade
de se ter uma opinião diferente e onde não se
respeita a opinião diferente! De modo que a opi
nião diferente passa a ser a opinião do inimigo,
do inimigo interno, do inimigo que merece e que
precisa ser punido e punido com toda a dureza,
como aconteceu tristemente na nossa história po
lítica nos últimos anos. E essa ideologia da segu
rança nacional que na sua simplicidade e no seu
maniqueísmo, se baseia, originalmente, numa
concepção bipolarizada do mundo, uma concep
ção dos anos 50, de que o mundo é dividido
entre duas potências e que é impossível uma posi
ção de neutralidade e de diferença, de austeri
dade, que ou se está almhado com uma das po
tências ou se está alinhado com a outra potência,
de modo a que se crie esse maniqueísmo e esse
sistema forte de branco e preto. Essa ideologia
da segurança nacional que veio sendo trabalhada
não apenas no Brasil,mas em muitos países, com
conceitos e com um tratamento extremamente
semelhante, no Brasil encontra a sua cristalização
nos conceitos da Escola Superior de Guerra, que
na Emenda Constitucional de 1969, entraram e
fortemente na Constituição da República que ora
nos rege.

Cria-se então - eu volto ainda a citar o Profes
sor MiguelReale Júnior, uma nação abstrata, sem
conexeção com a realidade, homogênea, simpli
ficada, onde as pessoas todas têm um só objetivo,
onde as pessoas são cordiais, onde as pessoas
são boas e onde as pessoas têm certos objetivos
e esses objetivos têm que serem operados pelo
Estado e pelo sistema de poder. De modo que
tudo que é divergência, tudo que é desacerto,
tudo que é conflito de interesses deixa de existir
nesta fórmula mágica, porque a Nação tem um
projeto, o projeto da Nação é um só e esse projeto
se espalha em subconceítos, que são os objetivos
nacionais permanentes, e isto tudo é colocado
dentro da Constituição da República de modo
a privilegiar um organismo - que é o Conselho

de Segurança Nacional - estritamente colado,
vinculado ao Poder Executivo e, mais do que isto,
privilegiando,por via de uma lei ordinária, a Secre
taria do Conselho de Segurança Nacional que
é exercida pela Chefia da Casa Militar do Presi
dente da República. De modo que o que nós
temos, hoje, em termos de Direito Positivo, no
Brasil, é que os objetivos nacionais permanentes
do País são coisas que podem ser perfeitamente
identificadas e que são identificadas não pelo
Congresso Nacional, nem pelas entidades da so
ciedade civile nem pela divergência ou pela dis
cordância, mas são identificadas monoliticamen
te, pelo maníqueístamente., monisticamente Con
selho de Segurança Nacional.

O art. 86 da Constituição atual, que nos rege,
é extremamente claro a esse respeito quando ele
diz, tratando da segurança nacional:

"Art. 86. Toda pessoa, natural ou jurídi
ca, é responsável pela segurança nacional,
nos limites definidos em lei.

Art. 87. O Conselho de Segurança Na
cional é o órgão de mais alto nível na asses
soria direta ao Presidente da República, para
formulação e execução da política de segu
rança nacional."

E que:

"Art. 89. Ao Conselho de Segurança Na
cional compete:
1-estabelecer os objetivos nacionais per

manentes e as bases para a política nacío-
ai "n .

Então, isto colocado dentro da Constituição,
dentro da Lei Maior da República, é o marco,
é o travo, é o sinal daquele regime fortemente
totalitário que se ordena através dessa Constí
tuição porque, afinal de contas, não é o povo,
através da cidadania, da sociedade civil, afinal de
contas não é o Congresso Nacional, nem é o
Poder Judiciário, nem é o Poder Executivo, mas
é o Conselho de Segurança Nacional, à luz das
suas doutrinas dogmatizadas, das suas doutrinas
fechadas, das suas doutrinas para as quais o mun
do é uma coisa extremamente simples e bípola
rízada entre o branco e o preto, é o Conselho
de Segurança Nacional e, mais precisamente, a
sua Secretaria quem determina quais são os obje
tivos nacionais permanentes no Brasil.

Eu imagino, dessa maneira que trata-se da
questão da Defesa do Estado, neste momento
constituinte, significa, fundamentalmente, repelir
a doutrina da segurança nacional, repeli-Ia por
critérios científicos, repeli-Ia filosoficamente, pela
constatação de que ela não capta o mundo, pela
constatação de que ela está errada na medida
em que ela fazum processo reducionista do muno
do, e retirar da Constituição e afastar da futura
Constituição a possibilidade de se ter o Conselho
de Segurança Nacional; um Conselho de Segu
rança Nacional fortemente apoiado no Gabinete
Militar da Presidência da República, com esses
poderes de determinar quais são os objetivos na
cionais permanentes. Os homogêneos, os confor
mes, os semelhantes objetivos nacionais perma
nentes, como se fosse possível a um organismo
assim desprovido de legitimidade, assim despro
vido de conexões com a realidade da Nação, dizer
quais são os objetivos nacionais permanentes de
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todo o povo e de toda a Nação. Este me parece
o primeiro ponto fundamental.

Nós devemos se queremos construir, se quere
mos escrever uma Constituição que seja demo
crática e que, mais do que democrática, seja a
possibilidade de lançarmos as bases efetivas de
um regime democrático no Brasil, se queremos
construir uma Constituição capaz de ser provida
de conteúdo econômico e social, uma Consti
tuição que tenha dentro do seu interior os instru
mentos suficientes para a realização de certas re
formas sem as quais nós não acreditamos que
se possa construir uma democracia no Brasil,se
queremos isto, a primeira providência que temos
que tomar é a repulsa à doutrina e à ideologia
da segurança nacional que provocaram no Brasil,
que provocaram na história recente do Brasil,uma
série de conseqüências funestas em todos os pla
nos - no plano político,no plano da perseguição
ideológica, no plano econômico e no plano social
-, porque nós não podemos esquecer de que
o Conselho de Segurança Nacional, muitas vezes
é chamado a opinar dentro do amplo espectro
dos objetivos, nacionais permanentes, ele é cha
mado a opinar frequentemente, sobre questões
econômicas, sobre questões sociais, sobre ques
tões, inclusive, que envolvem uma classe inteira,
como a classe trabalhadora, como aconteceu há
alguns anos atrás no arrocho salarialque foianun
ciado, solenemente, pelo Secretário do Conselho
de Segurança Nacional do Senhor Presidente da
República. E, agora, ainda se pretende criar,além
de todas as medidas e de todos os Estados de
Emergência, mais um Estado de Emergência que
seria o Estado de Recessão, ou seja, ao contrário
de se afastar da Constituição democrática que
se pretende escrever a ideologia da segurança
nacional como uma coisa caduca, superada, pe
rempta e que não tem lugar numa Nação que
está chegando ao pórtico da possibilidade de
construir uma democracia, o que se quer fazer
é fortificar a doutrina da segurança nacional. En
tão, não bastaria ao Conselho de Segurança Na
cional o Estado de Sítio,o Estado de Emergência,
as medidas de emergência mas se queria, tam
bém, como forte conteúdo econômico que isto
representa - econômico e social - em termos
de possibilidade de manipulação da Nação, se
teria, também, mais um instrumento; o Estado
de Recessão. De modo Sr. Presidente e Sr. Relator
e Srs. Constituintes, que é preciso encontrar fór
mulas de defesa do Estado. É evidente que não
se pode jogar fora a doutrina da segurança nacio
nal e o Conselho de Segurança Nacional sem
que se ponha nada no lugar.

O nosso pensamento, nesse aspecto e nesse
ponto, coincide muito com aquilo que veio da
Comissão Afonso Arinos,no anteprojeto, embora
nós tenhamos alguns pontos de divergência e
de divergência séria com o anteprojeto. Enten
demos que, efetivamente, o Anteprojeto Afonso
Arinosconseguiu expungir da Constituição a dou
trina da segurança nacional, na medida em que
ele faz desaparecer esses tais objetivos nacionais
permanentes, na medida em que o Conselho de
Segurança Nacional desaparece e é substituído
por um Conselho de Defesa Nacional, Conselho
de Defesa Nacionalque tem dentro dele, o Conse
lho de Estado, Conselho de Estado que é, na
medida do que seja possível, na minha opinião,
um amplo especto da sociedde brasileira, onde

os parlamentares têm lugar, onde a cidadania tem
lugar e não apenas o Poder Executivo e Gabinete
Militar da Presidência da República.

Cria-se,na medida em que se repele a doutrina
da segurança nacional, uma nova doutrina da se
gurança nacional, entendida esta como a garantia
da defesa das liberdades públicas ou, como no
títulofeliz do anteprojeto, se cria a Defesa do Esta
do, da Sociedade Civil e das InstituiçõesDemocrá
ticas, sem aquele maniqueísmo, sem aquela visão
fechada, religiosa, de que a segurança nacional
é de responsabilidade de todo mundo, e de que
ao Conselho de Segurança Nacional cabe a fixa
ção dos objetivos nacionais permanentes da Na
ção.

O que é preciso é reconhecer que a Consti
tuição não é outra coisa senão um pacto de convi
vência da Nação e da sociedade, e que a Nação
e a sociedade, ao contrário de serem entidades
homogêneas que vivem de mãos dadas, vivem
sob o signo do conflito da contradição, do jogo
de interesses e do conflito entre o capital e o
trabalho, entre o professor e o aluno, entre o ho
mem da livre iniciativa e o homem do trabalho
público, como diz MarUena Chaui, o signo mais
profundo da democracia é a contradição. De mo
do que quando nós queremos escrever uma
Constituição,e nesta Constituiçãotratar da Defesa
do Estado, da sociedade Civil, das Instituições
Democráticas, e não apenas da segurança nacio
nal, nós temos apenas que mudar de posição
filosófica, ao invés daquela posição de cosmo
visão fechada, daquela posição, em que se vê
a Nação definida, o Estado definido, a Nação
simplificada e o Estado simplificado, em que se
vê é que todas as divergências são tratadas como
inimizades, como irredutíveis antagonismos, ao
invés disso, é preciso passar para outra visão do
mundo, de que o mundo é cheio de deversidades,
de que o mundo é relativo, de que é preciso um
certo ceticismo para tratar as coisas, e, em cima
disso, a Constituição deve construir e escrever
os seus mecanismos de defesa do Estado, da
Sociedade Civil e das Instituições Democráticas.
Penso que neste ponto, com algumas divergên
cias que anoto, o projeto AfonsoArinosé extrema
mente feliz, inclusiveno ponto que é preciso que
o interesse de todos aqueles que têm os olhos
voltados para V.Exa, que têm depositado nas suas
mãos o dever de escrever, de novo, o pacto social
brasileiro, que é o papel das Forças Armadas.
Cria-se, em relação a isto, toda uma celeuma,
e se procura simplificartambém esse debate, den
tro do velho vezo de simplificar tudo, de tomar
tudo inteligível ao limitemais simples, e se procura
construir um dilema entre duas posições; a posi
ção de que as Forças Armadas devem intervir
para manter a ordem interna, contra a posição
daqueles que entendem que as Forças Armadas
não devem intervirpara manter a ordem interna
e devem ser reservadas para a defesa da ordem
quando ameaçada externamente.

Eu penso que esta questão, colocada assim
de uma maneira tão importante, tão séria, tão
mobilizadora das opiniões, das paixões e até das
emoções das pessoas, se resolvida de maneira
tranqüila, de maneira realista pelo Projeto Afonso
Arinos, na medida em que seu artigo 414 diz
que:

"AsForças Armadas destinam-se a asse
gurar a independência e a soberania do País,

a integridade de seu território, os poderes
constitucionais e, por iniciativa expressa des
tes, nos casos estritos da lei,a ordem consti
tucional."

Não penso que aqui se esteja nem dizendo
demais nem dizendo de menos. O que aconteceu
foique as questões referentes à defesa do Estado,
do Brasil sofreram, em função da existência e
da impregnação da ideologia da segurança nacio
nal, um processo muito grande de militarização
que precisa, agora, ser tratado de uma maneira
a que se não se coloque as Forças Armadas dos
papéis constitucionais que elas têm, mas que sim
plesmente se definam esses papéis de uma ma
neira clara, de uma maneira calma e de uma
maneira que seja a mais operacional, em termos
constitucionais.

Nós temos dentro dessa questão, é a segurança
do Estado relacionada às Forças Armadas, uma
história recente no Brasil que tem que ser levada
em conta: a partir do que se faça, em termos
de segurança nacional, ou de defesa do Estado,
da Sociedade Civil e das Instituições Democrá
ticas é que nós vamos definir, depois, em termos
de lei ordinária, como é que se tratará o problema
dessa defesa do estado democrático, que se cha
mava defesa da segurança nacional.

Quanto à Lei de Segurança Nacional, esta é
uma posição que eu quero deixar claro, que é
uma posição pessoal, não é uma posição que
exprime a opinião da Ordem e, ao contrário, ela
é sujeita a muitas críticas. Na história recente do
Brasil, a história dos últimos 20 anos do Brasil,
é uma história tão fortemente marcada pela Lei
de Segurança Nacional, tão duramente marcada
pela Lei de Segurança Nacional, que é preferível
que neste momento de democratização, neste
momento de reconstitucionalização do País nós
não tenhamos mais uma Leide Segurança Nacio
nal, até pelos aspectos simbólicos que isso carre
ga. Nem adianta mudar o nome da Lei de Segu
rança Nacional e chamá-Ia de Lei de Defesa do
Estado Democrático, porque, na verdade, o que
é fundamentalmente repressivo e antidemocrá
tico na Lei de Segurança Nacional, em todas as
suas versões desde o Movimento de 64 até hoje,
não é o aspecto material apenas, é o processual,
é o aspecto do foro de Justiça Militar, é o aspecto
das restrições á liberdade que se fazem durante
os inquéritos policiaismilitares.

De modo que o que eu penso, é que quando,
depois de promulgada a Constituição, se for pro
ver esse estado democrático que nós todos quere
mos construir de uma legislação de defesa dos
seus legítimos interesses, não se faça uma Lei
de Defesa do Estado, nem se faça uma Lei de
Segurança Nacional, mas simplesmente se in
cluam no código Penal, na sua parte geral, os
dispositivos tipificadores dos crimes que se pos
sam cometer contra o estado democrático.

A Lei de Segurança Nacional é algo que tem
um entranhamento e uma mistura muito grande
como o lado pior da nossa história recente, da
Históriado Brasil com que ela teve de repressão,
da Históriado Brasil do que ela teve de violência.
Ela, com altos e baixos, tem sido sempre uma
lei processualmente cruel. De modo que a nossà
posição, neste sentido, é de que a defesa das
instituições do estado democrático e da socie
dade civil se faça na legislação comum e perante
ajurisdição comum, e não perante aJustiça Militar
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como indefensavelmente isso vem sendo feitoaté
hoje.

Penso mais, neste primeiro momento em que
tenho a honra de falar perante esta Subcomissão,
que o importante é que a política de segurança,
na medida em que se desmonte o arcabouço
constitucional da ideologia da segurança nacional
é alguma coisa que tem que ficar sob a responsa
bilidade e a execução, não apenas do Executivo,
mas de todos os poderes, acredito que uma ques
tão polêmica, como é a questão da manutenção
ou não das Polícias Militares deva ser resolvidas
afirmativamente, no sentido que a Policia Militar
é um organismo que merece sobrevivência, nas
cricunstâncias concretas do Brasil, desde que se
lhe dêem os instrumentos para que não seja mani
pulada e usada. Ela deve perder a vinculação que
tem com o Exército de modo que, efetivamente,
possa ter condições de ser uma Polícia que não
seja uma força auxiliar nem dos governadores,
nem do Ministrodo Exército,mas que seja efetiva
mente aquela políciaque funciona modelarmente
na maioria dos Estados.

Por outro lado, acredito que em termos das
garantias dos estados de exceção, do estado de
sítio, estado de emergência, a solução do projeto
é muito boa, a solução do Projeto AffonsoArinos
que modifica tudo isso e cria o estado de sítio
e o de alarme, um deles, o estado de sítio, a
ser decretado pelo Congresso Nacional, como
está redigido aqui no art. 426:

Congresso Nacional poderá decretar o es
tado de sítiopor iniciativa própria ou do Presi
dente da República..."

cria toda uma plataforma de sustentação da legali
dade possível durante o estado de sítio, durante
o estado de alarme. Acho que esta é muito mais
feliz do que a solução das salvaguardas constitu
cionais.

Acredito enfim, Srs. Constituintes, que esta
Subcomissão vai tratar talvez do assunto mais
sensível, em termos de história política recente
que existe no Brasil, que é a questão da Defesa
do Estado, que, em termos práticos e concretos
da nossa História, foi deturpada, foi deformada,
foi descontrolada na medida em que se levou
ao limite a crença mágica nos pressupostos da
segurança nacional.

Tudo aquilo que aconteceu no Brasil, toda a
violênciarecíproca que aconteceu tem por motivo
isto: a crença religiosa nos postulados da segu
rança nacional, de que realmente existiam objeti
vos que eram nacionais e que eram permanentes
e que na defesa desses objetivos fixados,não pela
Nação brasileira, fixados não pelo Congresso Na
cional, mas pelo Conselho de Segurança Nacio
nal, um órgão ligado ao Executivo,a crença nisso
é que ajudou a escrever essas páginas mais tristes
da recente Históriado Brasil.

Antes de terminar, penso que depois de colocar
à disposição de V.Exf5 essas teses que mencionei
e que pretendo fazerchegar à Presidência da Sub
comissão, ainda hoje, senão amanhã, penso que
seria razoável encerrar esta exposição lendo as
conclusões finais dessas teses.

Aprimeira, de 1980, do Professor MiguelReale
Júnior:

"Só se alcançará uma democracia partící
patívamediante o fortalecimento davidapar
tidária,possuindo os Partidos programas, es-

tudos etc. Doutra parte, é essencial a admis
são, sem preconceitos para com os antago
nismos e grupos de pressão constituídos por
associações voluntárias, sindicatos, entida
des de classe, dotados de iniciativa legislativa.

Aparticipação política,o debate, a consulta
compensarão o nívelde desintegração social,
constituindo-se um poder legítimo revestido
de autoridade.

Viver o conflito é de certa forma, ameni
zá-lo, pois os membros do Executivo e do
Congresso decidirão, devidamente informa
dos dos desejos, interesses e valores que
compõem a questão.

Apenas a atuação política, atuação dos e
nos Partidos, o vigor de associações, entida
des de classe e sindicatos, constituirão uma
barreira viva contra o abuso do poder que
se pratica em nome da defesa do Estado.
Igualmente, deste modo, ter-se-á condições
de impor controles e fronteiras ao aubso do
poder econômico das multinacionais, em de
fesa de um desenvolvimento independente.

Uma democracia constituída de cima para
baixo, sem representação real e efetivaparti
cipação, estará a cada instante sujeita a su
cumbir diante dos dissonantes alarmes e
desmoronamento da Nação, escusa íncan
sável de que lança mão o autoritarismo, hoje
respaldado por uma ideologia.

Só a liberdade ativa constitui uma segu
rança para todos e, logo, uma segurança na
cional."

As conclusões do Professor Fábio Konder
Compararato dizem respeito ao tema aqui enfo
cado, estão assim redigidas e não mantém uma
posição de harmonia com tudo aquilo que aqui
foi sustentado aqui:

"Asegurança como tranqüila preservação
dos direitosfundamentais da pessoa humana
realiza-se harmonicamente no plano indivi
dual, grupal e nacional.

Ela não só é um dos objetivosda democra
tização, entendida como processo de instau
ração do regime democrático, como repre
senta também um dos requisitos da livreevo
lução desse processo.

A segurança, enquanto resultado da de
mocratização, só pode ser obtida nas atuais
condições históricas brasileiras, com a sensí
vel diminuição das desigualdades sociais, o
que supõe a instauração de um processo
de desenvolvimento nacional autêntico.

As Forças Armadas, órgão exclusivamente
encarregado da defesa externa do País, não
teriam competência constitucional para em
penhar-se em tarefa de segurança interna
devem, em conseqüência, ser dissolvidas as
PolíciasMilitares Estaduais, bem como o Ser
viço Nacional de Informações. Quanto aos
Chefes de Polícia, tanto na esfera federal,
quanto na estadual, sua nomeação depen
derá da prévia aprovação pelo órgão legisla
tivo competente.

Os Ministrosmilitares deveriam ter sua no
meação aprovada pelo Congresso Nacional."

E a conclusão da última tese do Presidente
Raimundo Faoro, que se encontra lavrada nos
seguintes termos - e, ao lê-la,permito-me encer
rar esta primeira parte da minha intervenção nos
trabalhos:

"O longo percurso que mergulha na histó
ria e nas Constituições republicanas leva a
um só ponto: à Instauração da soberania po
pular. Não será abolida a tutela estamental
das Forças Armadas com seu retraimento
aos quartéis; elas só permanecerão dentro
da lei, se democrático for o regime, um regi
me que solva as reivindicações da sociedade
e suas perplexidades e inquietudes, no con
fronto das umas e da opinião pública.

Não basta a conduta pessoal e corajosa,
que não receia a malquerência dos militares,
nem coteje seus favores, para que elas sejam
dispensadas da função de sustentar - Cons
tituição de 1891, garantir - Constituição de
1934, obedecer fielmente ao Presidente da
República, ao seu império, aos seus capri
chos, defender e garantir os poderes consti
tucionais - Constituição de 1946; ou garan
tir e defender os poderes constituídos 
Constituição de 1967. É necessário que o
povo não conte com ninguém acima dele
nas disputas dos Partidos, que só ele, por
si mesmo, e por seus legítimos represen
tantes nos Parlamentos e nos Tribunais, deli
bere e atue. A ideologia que lhe impede a
maioridade, lhe tolhe as liberdades e os direi
tos, se evaporará como nevoeiro na manhã
desolo

Ademocracia não temerá a liberdade nem
fará dela unicamente um instrumento des
cartável e oportuno das transformações s0

clais, nem a liberdade servirá para esmagar
os homens num mundo de senhores e domi
nados.

Haverá sempre, por maiores e mais largas
que sejam as maiorias, lugar para as oposl
ções, nunca desamparadas da esperança de
serem um dia, com única legitimidade do
voto, a maioria.

As Forças Armadas, nesse tempo' novo e
próximo, não vestirão a pele dos lobos da
segurança nacional, nem a espada de árbi
tros carentes ou defensores da Constituição.
Para elas há espaço mais alto, mais demo
crático, sem a mácula das facções. Asubmis
são à lei,a lei autorizada consentida e delibe
rada pelo povo brasileiro. Elas serão o espe
lho e o orgulho de todos, não dos Partidos,
não dos interesses, não dos ambiciosos, não
dos manipulares, não da violência - elas
participarão da legitimidade da democracia.
" (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Passa
mos à segunda parte de nossos trabalhos, que
está relacionada com as perguntas por parte dos
Srs. Constituintes.

Pela nossa lista de inscrição, o primeiro Consti
tuinte a formular questões no momento ao Presi
dende da OAB,é o Constituinte lram Saraíva, do
Estado de Goiás, a quem concedo a palavra neste
instante.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, Dr. Thomaz Marcio
Bastos, eu diria que se V.S' trouxesse a sua bri
lhante conferência por escrito, tirariao brilho,por
que quando V. S', tranquila e serenamente, fazia
suas colocações, sentimos que saíram da alma
e de uma forma muito especial, porque quando
o Brasil se reúne para fazer, como V. S' mesmo
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colocou, uma Carta e que talvez na virada do
século seja a última oportunidade que tenhamos
de ouvir sua conferência, ela vem de encontro
a uma série de anseios, sendo o principal e maior
o de ver extirpado, não só da lei, mas até mesmo
de uma filosofia que se arraigou durante estes
últimos anos, no Brasil, que é o da ideologia da
segurança nacional, e que nos aterrorizou muito.
Tanto é verdade, que nesse maniqueísmo, confor
me coloca bem o Professor Miguel Reale Júnior,
em tese, que também não pode ser contestada,
porque é uma tese que, na prática, comprovou
que o que se aplicou até hoje, em matéria de
segurança nacional, foi tudo contra a própria so
berania nacional. Por esta razão é que hoje me
sentiria - não só como Membro da OAB- Sec
ção de Goiás - mas também como discípulo
nesse sentido, porque duramente sofri na came
não ter logrado êxito a minha preocupação, que
é a preocupação da própria cidadania brasileira,
de ver extirpado das leis e do conteúdo constitu
cionais e mesmo a Lei de Segurança Nacional,
agora recentemente apresentei, por três vezes, no
plenário do Senado, a revogação simples e total
da Lei de Segurança Nacional. Portanto, saio da
qui hoje, eu diria, quase que com a alma lavada,
porque vejo que a OABcontinua com os mesmos
propósitos e nos traz hoje, mais uma vez uma
espada para uma luta importante.

O meu pedido a V. S', Dr, Márcio, seria que,
embora, na sua brilhante conferência, tenha en
tendido que as propostas feitas pela Comissão
Afonso Arinos, quase que no todo, já atingem
o ideário que todos pretendemos, que a OAB
juntasse esses subsídios, como forma, principal
mente, na tese brilhantemente esposada, que se
ria a da criação do Conselho de Estado, e bem
delineado o Conselho de Estado, não como a
figura que ontem, tristemente, fora aqui pregado
pela Escola Superior de Guerra, onde os três po
deres do País formassem esse Conselho que,logi
camente dirigiria a teoria de Defesa do Estado,
e não ideologia que se impregnou no Brasil, de
segurança nacional, que foi maléfica, que invadiu
seara que não lhe cabia. Porque, se há um ordena
mento jurídico-penal brasileiro, observamos que
isso escapou durante, pelo menos, longos 20
anos, quando se aplicava- e disse isso ontem
aos debatedores - subisidiariamente contra civis,
portando, que nada tinham a ver com o problema
da segurança nacional, porque se crimes eram
cometidos, eram crimes comuns, o Código Penal
Militar, que foi outra excrescência jurídica que se
aplicou em nome da segurança nacional. Portan
to, a minha proposta é para que a OAB encami
nhasse, formalmente, para nos auxiliar,no sentido
de ampliar as idéias, estas propostas e também,
numa forma técnica para que não )los perdês
semos muito em razão das muitas Comissões
e em razão da exiguidade de tempo que temos,
que tecnicamente juristas, como o Dr.MiguelRea
le Júnior, como V. Ex', Professor Fábio Conder
Comparato, Dr. Raimundo Faoro, que providen
ciassem subsídios nesse sentido para corrigir es
tas proposituras já apresentadas e apoiadas tam
bém por V. S', que os vicios que possam haver
acontecido, possam ser sanados, porque a OAB
só nos auxiliará como guardiã que sempre foi
do próprio Diretor e do Estado como Eestado,
e da Nação como Nação.

Era o que desejava dizer, Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao ilustre conferencista Dr.Thomaz
Marcio Bastos.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
ao ilustre representante de Goiás as palavras e
as suas sugestões.

A esse respeito devo informar que a OAB, os
Advogados, têm um respeito supersticioso, quase,
pela soberania da Constituinte. De modo que,
mesmo assim, estamos tentando colocar aquelas
propostas que reúnem o consenso dentro da clas
se, através de duas Comissões que já se encon
tram em funcionamento. Estamos tentando tra
duzir isso e já em conferências, como a do Recife
e Belém do Pará. Isso foi feito em articulados
constitucionais para oferecer, simplesmente, co
mo uma contribuição, dentro do prazo que as
entendidas têm, e parece que agora vai até 10

de junho. De modo que antes do dia 10 de junho,
pretendemos trazer essa colaboração, na medida
da nossa possibilidade.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao segundo Constituinte inscrito,
Deputado Arnaldo Martins, representante de Ron
dônia.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
-Inicialmente, gostaria de parabenizar o Sr. Con
ferencista pelo conceito aqui emitido e achamos,
nós, que serão bastante utéis para todos nós.

Parece-nos que muita coisa levada, e alguns
conceitos trazidos, e que se baseiam no antepro
jeto da Comissão Afonso Arinos, também se ba
seiam numa forma de governo, ou seja, num regi
me parlamentarista e hoje, as Subcomissões co
mo as diversas Comissões estão interligadas em
que alguns conceitos, de algumas coisas depen
dem de decisões outras. Como também seria o
caso - porque a nós parece que tratamos da
Segurança da Sociedade e do Estado - que tal
vez o ponto principal, para que tirássemos esse
autoritarismo da Constituição atual, seria que ti
véssemos um Judiciário forte e bastante confiável.
Hoje, inclusive, lemos nos jornais, quase que sem
pre, vários linchamentos, inclusive na Bahia, e
que consultada a população numa pesquisa, che
garam à conclusão de que isso estava sendo feito
pela falta de confiança no Judiciário. Apesar de
não ser um assunto da Subcomissão, mas como
falamos, estão interligados, como a OAB faz essa
interligação de Poder Judiciário com Segurança
Nacional?

É só isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao Presidente da OAB.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Agra
deço ao Constituinte Arnaldo Martins a interven
ção e devo dizer o seguinte: a primeira questão
formulada - presidencialismo e parlamentaris
mo, não tem uma resposta acabada dentro da
nossa história de reflexão. Lembro-me que aqui
em Brasília, em 1985, houve um Congresso de
Advogados Pró-Constituinte em que foi apresen
tado um projeto inteiro, articulado, de reforma
constitucional instaurando o regime parlamenta
rista no Brasil e ele foi rejeitado pelo plenário
do nosso Congresso. Em substituição a esse pro
jeto, por proposta do Ministro Miguel Seabra Fa
gundes foi feito, não um articulado, mas uma
série de princípios a respeito da possibilidade de

se instaurar, no Brasil, um regime presidencialista
que usasse alguns dos mecanismos do regime
parlamentarista para esbater um pouco o caráter
imperial que o presidencialismo tem entre nós.
Temos essa contribuição a dar e já estará sendo
encaminhada a partir da semana que vem - vou
depor na Comissão da Organização dos Poderes,
junto com uma equipe de companheiros da Or
dem. onde colocaremos essa posição.

O problema do Judiciário parece que é um
problema crítico e fundamental. Não adianta nós
termos a Constituição mais bem escrita, mas bem
provida de conteúdos econômicos e social, mas
garantidora do lançamento das bases de uma
democracia, no Brasil, se nós não tivermos um
Poder Judiciário capaz de fazer com ela efetiva
mente, se tome realidade. Nós temos vários proje
tos setoriais a respeito do Poder Judiciário, inclu
sive o projeto de criação de uma Corte Constitu
cional que será composta por 9 Ministros com
a função específica de zelar pelo cumprimento
da Constituição. E essa Corte Constitucional terá
democratizada, a sua forma de acesso, uma vez
que pelo projeto que nós sustentamos e que é
de autoria do Advogado Lamartine Correa de Oli
veira, do Paraná, desses 9, 6 serão indicados pelo
Poder Legislativo e os outros três serão recruta
dos, ficando até o Poder Executivo de fora, na
composição dessa Corte Constitucional que será
encarregada, exclusívamente, de zelar pelo cum
primento da Constituição. E evidente que nós pre
cisamos, de alguma maneira, além da ação da
argüição direta da inconstitucionalidade, nós pre
cisamos criar mecanismos que permitam, dentro
da Constituição, a argüição da inconstituciona
lidade por omissão, ou seja quando o Poder Exe
cutivo não estiver cumprindo uma norma da
Constituição é preciso que essa Corte Constitu
cional ou algum juiz tenha poderes e tenha condi
ção de declarar a inconstitucionalidade por omis
são, pela falta de cumprimento de uma norma
constitucional.

São questões relevantes, são questões extrema
mente importantes e que nós pretendemos colo
car na semana que vem na sede da Comissão
que trata da Organização dos Poderes.

Acredito que -em outro nível, se V.Ex' me per
mite mais um minuto a respeito disso, é funda
mental uma reforma profunda do Poder Execu
tivo, uma reforma que, na minha opinião, passa
por 3 itens que são os pontos de partida. Primeiro,
a outorga da autonomia orçamentária e financeira
do Poder Judiciário, contrabalançada e contra
partida pela criação de um mecanismo de fiscali
zação do Poder Judiciário exterior ao Poder Judi
ciário. Que tenha a participação dos jurisdicio
nados, que tenha a participação da sociedade civil,
não apenas em relação aos atos jurisdicionais,
mas também aos atos administrativos do Poder
Judiciário.

Penso que a única maneira de se dar essa auto
nomia orçamentária, que me parece que é funda
mentaI, é contrapartir essa autonomia com um
sistema de controle que tome o Judiciário, no
Brasil,mais transparente do que ele é. E um tercei
ro ponto que parece fundamental é que se proíba,
constitucionalmente, as decisões judiciais toma
das em sessão secreta, as votações anônimas
e as decisões imotivadas. Penso que a partir des
ses três pilares essa augusta Assembléia Nacional
Constituinte terá condições de construir a estru-
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tura do Poder Judiciário encabeçada e coroada
por uma Corte Constitucional completamente di
ferente de toda a nossa experiência anterior no
Brasil, uma Corte exclusivamente voltada para o
controle e a efetiva aplicação da Constituição.
Penso que através desses três requisitos se possa,
efetivamente, chegar a um Poder Judiciário que
é aquele em que todos nós depositamos a espe
rança de que venha a existir no Brasil.

O SR. PRESIDEl'fI"E (José Tavares) - Dando
seqüência aos nossos trabalhos, concedo a pala
vra ao nobre Constituinte Asdrubal Bentes, do
Pará.

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚBAL BENTES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, meu caro
Presidente da nossa Ordem dos Advogados.

Ouvi, com muita atenção, a brilhante exposição
de V. Ex' que, como bem disse o Senador Iram
Saraiva, partiu do fundo da alma, como ouvi tam
bém, com muita alegria, o brilhante discurso de
sua posse como Presidente da Ordem ds Advoga
dos do Brasil. Parabenizo-o pela coerência de
princípios lá como cá. No entanto, eu gostaria
de dividira minha participação em duas pergun
tas.

Ao adotar os princípios da Comissão Afonso
Arinos, V. Ex' aceita a participação das Forças
Armadas para a defesa interna e externa do País.
Gostaria de que, na parte interna, V. Ex' pudesse
exemplificar o papel das Forças Armadas, já que
elas deveriam ter, estritamente, obediência às leis.
E a outra foi com relação à independência das
Polícias Militares, sem vinculação nenhuma ao
Exército ou aos Governos estaduais. Se elas pas
sariam a se constituir uma nova força, ou com
seria o papel das Polícias Militaressem esta vincu
lação ou subordinação aos Governos estaduais
ou ao próprio Exército.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Sr. Cons
tituinteAsdrúbal Bentes, agradeço a V. Ex"e queria
dizer o seguinte em relação à participação das
Forças Armadas na segurança interna do Brasil;
penso que isso deve ficar extremamente claro
de que elas participam, chamadas pelos seus su
periores constituiconais e que as Forças Armadas,
no Brasil, não têm, assim, a liberdade, o livrearbí
trio de intervir. É claro que ninguém vai evitar
um golpe de Estado que põe uma norma constitu
cional dizendo que o golpe de estado é proibido.
Isso já foi dito em muitos setores. Mas imagino
- um exemplo em que o Presidente da República
ou o Conselho de Defesa do Estado, que é com
posto por representantes da sociedade civil, do
Poder Legislativo e do Poder Executivo e não ex
clusivamente, do Poder Executivo - que em al
guns casos, o Presidente da República, o Conse
lho do Estado pudessem carecer de lançar mão
das Forças Armadas para resolver um problema
de segurança interna. Um exemplo que se poderia
pensar seria na deflagração de um conflito entre
dois Estados, entre dois governadores, com as
suas polícias, com os seus equipamentos esta
duais. Penso que, em uma hipótese como essa,
seria difícil figurar a possibilidade de se deixar
o Conselho de Estado, que vela pela defesa das
instituições e da sociedade civil, sem a alternativa
e o alvitre de lançar mão das Forças Armadas
para defender a segurança interna. Esse é um
exemplo que me ocorre e haverá de haver muitos
outros.

Quanto à Polícia Militar, a minha idéia é de
que a PolíciaMilitarseja simplesmente uma parte,
sem autonomia, mas uma prate com aparato poli
ciai do Estado, assim como a Polícia Civil é. Dis
cordo, por exemplo, em um trecho aqui do Ante
projeto Arinos, onde se dizque a Polícia Civil pode
ter pelotões fardados. Eu acho que a experiência,
desde que se desvinculem a PolíciaMilitar da tute
Ia do exército, desde que se dê a ela aquela subor
dinação que a PolíciaCivil tem, que todos os orga
nismos têm ao Governador, eu acredito na viabili
dade, na eficácia da operação da Polícia Militar
junto com a Polícia Civil, as duas repartindo as
funções de segurança dentro do Estado. É assím
que eu vejo, que eu imagino, e eu também não
concordo com o dispositivo que se encontra aqui
no anteprojeto e que dá possibilidade de o Exér
cito e das Forças Armadas requisitarem o coman
do da Polícia Militar. Eu penso que isso deve ser
expressamente proibido na medida em que a in
tervenção das Forças Armadas na segurança in
terna, como eu acho que posso pensar que ficou
claro, é alguma coisa de absolutamente excep
cional e sujeita aos controles democráticos do
Conselho do Estado, do Presidente da República
e do Congresso Nacional. É isso que eu penso
a respeito das duas questões.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr.
Presidente, peço a palavra, interrompendo a se
qüência dos inscritos, porque, por motivo interior,
eu terei que me retirar neste instante, da comissão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - V. Ex'
terá a palavra não só por ser Constituinte, ou prin
cipalmente, por ser relator da comissão à qual
a nossa subcomissão faz parte.

Concedo a palavra a V. Ex', com muita satisfa
ção, eminente Constituinte Prisco Viana.

O SR. RELATOR (Prisco Viana) - Agradeço
a V.Ex' Como Relator-Geral da comissão temática
não devo, evidentemente, emitir conceitos sobre
o mérito da brilhante exposição feita pelo ilustre
Presidente da Ordem dos Advogados.

Mas, com a intervenção do nobre Senador Iram
Saraiva ficou em mim uma dúvida que eu gostaria
de esclarecer. S. Ex', o Sr. Constituinte, disse ser
opinião da Ordem dos Advogados da entidade,
da instituição a revogação da Lei de Segurança
Nacional. A mim me pareceu que V.Ex', Sr. Presi
dente da Ordem dos Advogados, fez a distinção
da posição da Ordem dos Advogados e da posi
ção pessoal de V.Ex', assinalando que, a respeito
deste aspecto, havia divergências.

Quero apenas me esclarecer melhor para,
quando tiver que meditar sobre o que V.Ex', com
tanto brilho, aqui proferiu, ter uma diretrizcorreta.

Era a indagação que queria fazer.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARANA - Sr.
Presidente, queria um aparte antes que o ilustre
conferencista responda.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo um aparte ao nobre Constituinte Iram Sa
raiva.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAVIA - Fui
citado nominalmente e eu diria ao ilustre Consti
tuinte Prisco Viana que eu não disse "em nome
da OAB"- eu disse apenas que, ouvindo a confe
rência do ilustre Dr. Márcio Thomas Bastos, eu
me sentia quase que com a alma lavada em razão

de haver cumprido o meu papel, por três vezes,
pedindo a revogação pura e simplesmente. Por
tanto, já estou eximindo o próprio Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil em relação à
colocação que fez.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
a intervenção do emmente Relator dessa Comis
são Temática e a correção feita pelo Constituinte
Iram a respeito daquilo que disse.

Sr. Constituinte, nós somos, a Ordem é, e tem
proclamado isso repetidas vezes, pela revogação
da Lei da Segurança Nacional. Ela é pela revoga
ção da Lei de Segurança Nacional, até por esses
motivos que chamei de simbólicos. Porque colo
car num diploma extravagante, fora do Código
Penal, os textos de defesa do Estado democrático,
de uma certa maneira, é aceitar uma herança
de uma Lei de Segurança Nacional que tem um
papel extremamente penoso dentro da história
recente do Brasil.

De modo que a nossa posição - acredito
que possa dizer isso sem nenhum receio de estar
traindo a posição da OAB - é pela revogação
da Lei da Segurança Nacional.

O que existe dentro da OAB é também a cons
ciência da necessidade de o Estado ter meios
de se defender contra o terrorrismo de esquerda,
contra o terrorismo de direita, contra aqueles cri
mes chamados políticos.

Mas, aí, colocam-se duas posições. Primeiro,
a desmilitarização jurisdicional dessa defesa. Nós
não aceitamos, de maneira nenhuma, que Tribu
nais de exceção, Tribunais Militares, sejam os en
carregados de julgar os crimes cometidos contra
o Estado democrático.

Por outro lado, nós entendemos que para que
não se cristalize assim numa Lei, que será a her
deira de todas essas leis de ignomínia que nós
tivemos nesses últimos anos, que os dispositivos
de defesa do Estado sejam colocados na parte
especial do Código Penal como tipos penais co
muns julgados pela jurisdição e pela justiça ordi
nária.

Essa é a posição da OAB.

O SR. RELATOR (Prisco Vianna) - Devida
mente esclarecido, agradeço a atenção de V.Ex",
bem como a do nobre Constituinte Iram Saraiva.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Dando
seqüência, concedo a palavra ao ilustre Consti
tuinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTIOMAR PINTO 
Dr. Bastos, acompanhamos atentamente a bri
lhante exposição de V. Ex" e retivemos os con
ceitos que V.Ex"expendeu a respeito da doutrina
de segurança nacional, quando citou a esta Sub
comissão a repulsa a essa doutrina e a ideologia
da política de segurança nacional.

Disse V.Ex' que a doutrina de segurança nacio
nal estabelecia que cada opinião diferente era
uma opinião de inimigo: ela bipolarizava ou esta
belecia um maniqueísmo: quem não comunga
da cartilha das minhas idéias é subversivo, é inimi
go, deve ser massacrado.

Ela, pelas suas regras, pretendeu criar na nossa
sociedade uma Nação homogênea, uma Nação
simplificada, simplista e que todo esse conceito,
toda essa parafernália doutrinária visava simples
mente privilegiaro Conselho de Segurança Nacio
nal, em especial, a sua Secretaria que é exercida.



36 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

pelo Chefe da Casa Militar da Presidência da Repú
blica.

Todavia, ontem, esteve aqui uma equipe do
Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra,
e falou, expôs aqui o que seria a doutrina, o que
é a doutrina. E, para surpresa nossa, os conceitos
de V. Ex' divergem profundamente daquilo que
nos foi apresentado como a doutrina de segu
rança nacional. Entre outras coisas, disseram eles
que o Estado democrático, dentro da conceitua
ção da ESG, não tem fins próprios, seus objetivos
são os buscados pela Nação ao longo de sua
trajetória, não dispõe da totalidade dos recursos
produzidos pela Nação e que deve garantir a plu
ralidade e o dissenso na cidadania.

Maisainda os objetivos nacionais permanentes,
que foram aqui apresentados pelos membros do
Corpo Permanente da ESG, eram truísmos, sobe
rania nacional, indepedência do Brasil, integrida
de territorial, integridade do patrimônio nacional,
democracia como forma de vida e convivência
plural igualitária, progresso, desenvolvimento
econômico e social visando eliminar as desigual
dades regionais e sociais. Então, são truísrnos,
são coisas que estão medulares, não são da cons
ciência brasileira, já são medula de cada brasileiro
todos esses principios.

Então, surpreendeu-me. V.Ex"realmente colo
cou aqui uma doutrina de segurança nacional
extremamente discrepante e divergente daquela
que a ESG expôs. Não sei quem está certo, quem
está errado, se V.S' ou se a ESG. E aqui, minha
pergunta, são várias. V. S' disse que essa violência
reciproca com a qual o País conviveu durante
os anos do regime autoritário era função, tinha
uma correlação direta com os objetivos nacionais
permanentes oriundos da doutrina de segurança
nacional.

Então, pediria a V. Ex', primeiro, explicar-me,
ou esclarecer-me com relação aos reflexos da
doutrina de segurança nacional, nessa violência
reciproca. Essa é a primeira questão.

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
sulto o Presidente da Ordem se prefere responder.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Para mim
éomesmo.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Acho que segmentado é melhor, porque, senão,
é possível até...

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Só gos
taria - perdoem-me os colegas - como a lista
de inscrição é muito extensa, que pudéssemos
enxugar os questionamentos.

O SR. OTTOMAR PINTO- Sr. Presidente, en
tão vou fazer todas as perguntas, vou procurar
ser o mais breve possível, mais conciso.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Como
V. Ex"preferir, nobre Constituinte, fica a seu cri
tério.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Então, prefiro fazer uma de cada vez.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Perfeito,
com a palavra o Presidente da Ordem.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Quando
liguei violência reciproca, que é um fato recente,

_conhecido de todos nós da história do Brasil, com

os objetivos nacionais permanentes, o que quis
dizer, exatamente, foi que, na medida em que
você sufoca a possibilidade de democracia, na
medida em que você não respeita a opinião de
seu adversário, na medida em que você trata o
seu adversário como inimigo, você não deixa a
ele outro canal senão o canal da violência. Concre
tamente, foi isso que aconteceu na história do
Brasil recente dos anos 60 e 70.

Os objetivos nacionais permanentes, colocados
assim como um enunciado de boas intenções,
eles realmente são muito bonitos, parece até um
cartão de Boas-Festas, de Natal, felicidade, paz,
prosperidade. Mas quando se vê que isso tudo
é determinado pelo Conselho de Segurança Na
cional, quando se vê que isso tudo é sonegado
à Nação brasileira, quando se vê que a Nação
brasileira é tratada como um todo homogêneo,
onde não existe díssenso, porque quando se fala
que a Nação tem objetivos nacionais permanen
tes o que se quer dizer é que não existe dissenso,
ou então que o díssenso é de tal maneira despre
zívelque ele não influina fixação desses objetivos
nacionais permanentes.
, Do modo que há uma diferença muito grande
entre o enunciado desses objetivos nacionais per
manentes, que são vagos, que são abstratos, que
são bonitos, que falam em felicidade, em paz,
em prosperidade, e os instrumentos de conse
cução daquilo que é esse projeto da Nação.

Estes instrumentos de consecução é que foram
o fim do Estado de Direito no Brasil por uma
larga temporada: o uso da repressão da maneira
mais dura e mais violenta que se presenciou na
História do Brasil, estes meios não têm nada a
ver com os seus fins. Quando falei em violência
reciproca, o que quis dizer, historicamente, até
sem tomar uma posição a respeito disso, foi que,
historicamente, essas coisas estão ligadas por is
so. Na medida em que se sufoca a cidadania,
você pode explicar a reação violenta de uma parte
dessa cidadania, criando, então, toda aquela tra
gédia que o Brasil viveu nos fins dos anos 60
e começo dos anos 70.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
É claro que V. S' disse o óbvio. Este conceito
é conhecido em todo o mundo.

Agora, é importante frisar o seguinte: que a
prosperar, a prevalecer o seu ponto de vista, todo
aparato do Governo estaria contra toda a sobera
nia. Porque no período autoritário houve realmen
te um impedimento a quaisquer manifestações
tendentes a violentar a ordem democrática.

Entretanto, o que se observou, historicamente,
foi que esta violência foi direcionada contra esta
mentos nacionais que pretendiam impor, pela vio
lência, organizada, também uma mudança,
abrupta na ordem jurídico-institucional brasileira.
O dissenso, puro e simples, que V. Ex', como
advogado eminente que é, menciona e quer dizer
aqui, é o dissenso que a doutrina da ESG coloca
dentro do sistema da segurança pública que são
os comportamentos divergentes e movimentos
contestatórios. A guerra revolucionária é uma
guerra interna, intestina, que não pode ser tratada
com luvas de pelica.

Então, a repressão - não estamos aqui para
fazer a apologia dessa repressão, nós absoluta
mente, não compartilhamos, nem participamos
- foi direcionado contra segmentos nacionais

idealistas, respeitáveis, e que entendiam, por
exemplo, que o terrorismo, o seqüestro, a guer
rilha, eram as únicas formas possíveis de modi
ficar a ordem constituída naquela época. Então,
foi contra esses estamentos que o aparato de
defesa do Estado se mobilizou.

Com relação à segunda pergunta, é quando
V.S' diz que o Conselho de Segurança Nacional
não tem representatividade. Ora, os objetivos na
cionais permanentes, estatuídos lá no Conselho
de Segurança Nacional, se V.S' for compulsá-Ios,
estão na Constituinção de 1967 e estão na pro
posta de Affonso Arinos, conforme V. S' citou
aqui. Mas V. S', ao mencionar os objetivos da
proposta constitucional da Affonso Arinos, citou
exatamente os objetivos nacionais permanentes,
tais como defesa da sociedade civil, liberdade de
mocrática, integridade territorial, soberania, defe
sa da ordem constitucional e legal. E ainda mais:
pelo que vejo na Constituição, o Conselho de Se
gurança Nacional é um órgão mais civil do que
militar. Ele é presidido pelo Presidente da Repú
blica, integrado pelo Vice-Presidente, pelos Minis
tros de Estado, pelo Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, pelas Presidências das duas Casas
do Congresso Nacional, bem como suas lideran
ças. Tenho impressão de que estamos colocando
o elefante dentro de casa, dentro do apartamento
porque, na realidade, ele é integrado por figuras
que têm representatividade popular.

Gostaria que V. Ex" fosse mais explícito com
relação à irrepresentatividade do Conselho de Se
gurança Nacional.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- O Conse
lho de Segurança Nacional, tal como está esta
tuído na Emenda Constitucional rr 1, de 1969,
é absolutamente ilegítima a partir da sua origem,
a partir do fato de que ele simplifica o mundo,
a partir do fato de em que ele não aceita a liber
dade de quem não concorda com ele.

Quando o eminente Constituinte fala que a re
pressão no Brasil se deu contra guerrilheiros, con
tra violências, V.EX" fazem uma injustiça histórica
às leis de segurança nacional que, principalmente
aquele decreto-lei de 1969, se não me falha a
memória, é o Decreto rr' 869, alguma coisa assim,
que pune todos os delitos de pensamento pos
síveis.

Se você pensasse em criar um partido político
era cominado com uma pena de 12 anos de reclu
são; ajudar a constituir uma organização de pen
samento que, a critério subjetivo das auditorias
militares pudesse ser considerada adverso aos
objetivos nacionais permanentes, imputava uma
pena extremamente alta. De modo que dizer que
a Lei de Seguraça Nacional, e que o Conselho
de Segurança Nacional e que o arcabouço da
ideologia da segurança nacional que se encon
tram na Constituição, outorgada de 1969, são
coisas democráticas...

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Não falei sobre o aspecto democrático. Falei s0

bre a representatividade do Conselho como está
constituído.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Ele é
absolutamente irrepresentativo na medida em
que se baseia na Constituição de 1969. Se V.
Ex"fizer a remissão - estamos discutindo Consti
tuição, mas acredito que posso encontrar aqui
- ao art. 3°, do Decreto-lei rr 1.135, de 3 de
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dezembro de 1960, V.Ex" vai perceber que a Se
cretaria Geral do Conselho de Segurança Nacio
nal é um órgão de estudos, planejamento e coor
denação dos assuntos da competência do Conse
lho. Portanto, é da chefia da Casa Militardo Presi
dente da República que se determinam quais são
as nossas aspirações, quais são as nossas ínquíe
tudes, quais são os desejos do povo brasileiro,
o que a classe trabalhadora deseja em matéria
de lei de greve. Ao invés de ser submetido ao
escrutínio democrático da cidadania, ao invés de
ser submetido ao crivo das eleições, isso tudo
passa, esclusivamente, pelo Conselho de Segu
rança Nacional e pelo seu núcleo central que é
a Secretaria Geral desse Conselho de Segurança
Nacional. Demodo que, quando se fala em legiti
midade, quando se fala em democracia, é evi
dente que não se pode pensar num organismo
como o Conselho de Segurança Nacional que
se encontra inserido na Constituição de 1969.

O SR. CONSITrQlNTE OrrOfv1AR PINTO 
Bem, o Conselho de Segurança Nacional existe
em várias Constituições, inclusive,na Constituição
de 1946, que é mais liberal de todas. Por conse
guinte, ele não é uma invenção da Constituição
do regime autoritário.

Entretanto, a prevalecer o raciocínio de V. S',
a Secretaria Administrativa da Câmara é respon
sável pelas leis do Pais.

Mas eu queria, Exm° Presidente da OAB, dizer
que quando V. S' falou sobre a famigerada Lei
de Segurança Nacional, V. S' disse que não era
contra os aspectos substantivos dessa lei.A apos
tasia de V. S' era contra os aspectos adjetivos
(o processo) e dizia que os aspectos substantivos
deveriam constar do Código Penal Brasileiro e
que o processo deveria basear-se na legislação
comum e julgado pela justiça comum. Sabemos
que a justiça comum não funciona neste País.
E uma verdade. V. S', que é membro eminente
dessa classe ao qual também pertenço, sabe per
feitamente que, no Brasil, pela morosidade da
justiça, ela é negada ao povo brasileiro. No Brasil,
a justiça se faz mais em beneficio das classes
privilegiadas do que em beneficio dos trabalha
dores, dos proletários e dos camponeses. Na reali
dade, a justiça brasileira, hoje, ainda é classista
em detrimento do povo que trabalha e é pobre.
Então, levar questões de defesa do Estado, ques
tões que são fundamentais para a estabilidade
institucional para a justiça comum, é a mesma
coisa que deixar impune esses crimes e suas
agressões, como aconteceu na Alemanha em que
propiciou a ascensão do nazismo. Os crimes dos
nazistas eram julgados pela justiça comum e, em
geral, não eram apreciados, havia a prescrição
e, muitas vezes, a absolvição, o que era um incen
tivo à escalada do nazismo conduzir o mundo
à hecatombe.

O SR. MARcIOTHOMAZ BASTOS - Só que
aqui, Constituinte, nós não estamos falando da
ascensão de um regime autoritário; nós estamos
falando na destruição do regime autoritário.

O SR. CONSTITUINTE OrrOfv1AR PINTO -
V. Ex' não me explicou o problema da Lei de
Segurança Nacional.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Eu vou
explicar. Eu só não resisti à tentação de dar este
aparte a V.Ex"Agradeço a sua intervenção e quero

dizero que eu disse a respeito da Leide Segurança
Nacional, eu tenho dito em muitos lugares, eu
tenho escrito, eu tenho gravado. É evidente que
todas as Leis de Segurança Nacional que nós
tivemos no Brasil,principalmente aquelas que vie
ram depois de 1969, são leis cujos aspectos subs
tantivos são uma verdadeira indignidade, são
aquelas leis chamadas de tipo aberto, aquela lei
onde você pode incluir qualquer conduta de qual
quer pessoa, e condenar à prisão perpétua e à
pena de morte. E não venham os defensores do
regime dizer que o povo brasileiro é tão bom
que nunca se decretou a pena de morte. Não
se venha dizer isso porque nós sabemos que não
é verdade. De todo modo, os aspectos substan
tivos da Lei de Segurança Nacional, inclusive da
última Lei de Segurança Nacional, que passou
pelo Congresso Nacional, aquele projeto que foi
mandado pelo Ministro da Justiça, AbiAckel, são
aspectos, assim, que se chocam com a melhor
técnica penal, são os chamados tipos abertos,
aquele tipo onde cabe tudo, onde se nega o direito
de defesa porque você não sabe do que é que
você está sendo acusado.

o SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Só
um aparte. Eu participava do Congresso àquela
época e, para felicidade nossa, passou por de
curso de prazo; não permitiram nem que nós o
apreciássemos.

O SR. CONSTITUINTE OrrOfv1AR PINTO 
Devo dizer, também, que não defendo a Lei de
Segurança Nacional como ela está hoje. Só esta
mos discutindo o assunto.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - De todo
modo, o Dr. Everaldo Cunha Luna, eminente pe
nalista lá do Recife, em Pernambuco, em um de
bate que nós tivemos recentemente, ele chegou
a pensar em colocar na Constituição, que V. Ex'>"
estão fazendo, uma norma proibitiva de qualquer
legislação penal de tipo aberto para evitar que,
num futuro, nós pudéssemos ter outra Lei de Se
gurança Nacional. Então, a Lei de Segurança Na
cional, ela é condenável, ela é ilegítima na sua
origem, na sua orientação, nos seus destinatários,
na sua forma substantiva, nos seus aspectos subs
tantivos e muito nos seus aspectos adjetivos. E
até naquele grande clima em que ela foi aplicada,
onde nem mesmo essas precárias garantias pro
cessuais que se tinham, eram obedecidas e eram
cumpridas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Eu só
gostaria que o nobre colega não se descuidasse,
porque a lista de oradores é relativamente extensa.

O SR. CONSTITUINTE OrrOMAR PINTO 
Peço a V.Ex' para não cercear o debate.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não,
absolutamente. Não é esse o propósito da Presi
dência, eu só coloco o direito dos outros também
terem oportunidade de questionar o Presidente
da Ordem.

O SR. CONSTlTQlNTE OrrOfv1AR PINTO 
Nós temos um dia longo. São apenas 11 horas
e 27 minutos. Ontem terminou às 14 horas. En
tão, é Dr. Bastos versus Dr. Bastos. Dr. Bastos
disse antes que subsidiava e avalizavao dispositivo
substantivo da Lei de Segurança Nacional. Eu,
aliás, não avalizo.Essa Lei de Segurança Nacional
foi uma lei conjuntural, casufstica, para enfrentar

uma situação de guerra subversiva que havia no
Brasil, para atenuar ou se antepor ou instrumen
talizar,sei lá, o estado de alguns dispositivos discri
cionários, evidentemente, para combater, deter
a escalada de um processo de violência que
ameaçava as instituições então vigentes. Então,
com relação a esse aspecto de dispositivos aber
tos, a ampla interpretação não é privilégio dessa
Lei de Segurança Nacional que nós todos conde
namos. O Código Penal, V. Ex" sabe melhor do
que eu, também contém essas coisas, tem esses
mesmos vícios, obcenidades, enfim, uma série
de tipificações criminais que são abertas às mais
ampla interpretação do julgador.

Sr. Presidente da OAB, eu queria só fazer mais
duas perguntas: eu já vou encerrar, V. Ex", real
mente, não respondeu à colocação do Consti
tuinte Bentes quando falou a respeito das Polícias
Militares. Elas ficaram perdidas no espaço, porque
nem se vinculam ao Exército, nem se vinculam
aos Governadores. Foram essas as palavras tex
tuais de V. S'

Finalmente, eu também queria dizer que, quan
do no texto da Comissão de Notáveis se definem
as Forças Armadas, e que V. Ex leu aqui, a inter
venção das Forças Armadas, na Segurança Inter
na, em casos estritos, esse estrito aí dá uma cono
tação casuística. Nós não podemos pensar numa
Constituição voltada para aspectos conjunturais,
para os ressentimentos bem próximos, para as
nossas idiossincrasias recentes.

A Constituição, V. Ex' sabe, tem que ser um
instrumento de estruturação da sociedade brasi
leira. Então, não é possível enxertar casuísmos.
Esse "estrito" tem uma conotação casuística. En
tão, eram estas as duas perguntas que eu faria:
se V. Ex' concorda que esse estrito á, está bem
posicionado e se vai ajudar muito a resolver o
problema da Segurança Nacional e da segrega
ção das Forças Armadas aos quartéis, como mui
ta gente deseja, e o problema das Polícias Mili
tares.

Para encerrar, porque talvez eu não fale mais,
permita-me a franqueza, eu vimuita determinação
na dialética de V.Ex" Eu gostaria de ver a enuncia
ção de matérias quase tangíveis, de coisas que
a minha mente pudesse intelectualizar e me per
mitisse fazer um juízo de valor, não apenas apelo
às emoções, não apenas sentenças evangélicas
praticamente, como foi colocado aqui: bom, é
dicotomia, quem não está contra está a favor,
e quem está contra pau na moleira, desculpem
me o termo irregimental. Então, sinceramente,
eu gostaria de V.Ex', que eu sei é uma das expres
sões jurídicas mais altas deste País, eu me entu
siasmei com o seu discurso de posse, aplaudi
de pé V. Ex" ao fínel, como todos fizeram, pelo
menos, a esse seu admirador, algumas explica
ções, algumas informações, algumas colocações,
que sejam mais tangíveis à minha intelectuali
zação do problema.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Agra
deço, eminente Constituinte. Lamento que, hoje,
eu não tenha sido do agrado de V. Ex' e nem
tão tangível como V. Ex" gosta que as coisas se
jam. Acredito que, em relação à Polícia Militar,
eu tenha deixado bem claro o meu ponto de vista.
Eu acho que a Polícia Militaré alguma coisa que
existe sob o regime do Estado. A Policia Militar
é uma coisa estadual, ela não deve ter vinculações
com o Exército, ela não deve estar submetida
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ao Exército. Eu não disse que ela não devia estar
submetida ao Governador, porque senão eu esta
ria criando uma força louca, muito pior do que
qualquer coisa que já existiu no Brasil. O que
eu disse foique a PolíciaMilitar tem que ter meca
nismos, como a Polícia Civil, que a protejam da
possibilidade de ela ser manipulada. É preciso
que se criem condições, que eu nem imagino
quais sejam em termos estritos e regulamentares,
que impeçam a PolíciaMilitar de ser manipulada,
mas que, evidentemente, ela tem que estar dentro
da estrutura política do Estado, ela tem que estar,
senão nós estaríamos criando um organismo aci
ma da lei,que é alguma coisa que nós esperamos
que nunca mais aconteça no Brasil.

O SR. CONSmUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, so
bre Polícia Militar e Polícia CMI, vamos ser mais
práticos. Eu gostaria de saber a opinião do Presi
dente da Ordem sobre os limites das PolíciasCivis
e Militares.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Eu penso
que isso, tal como está colocado nos regulamen
tos atuais, nas leis atuais, não está mal colocado.
Eu acho que a Polícia Civil tem essas funções;
ela tem a função de polícia preventiva, ela tem
a função de polícia judiciária. E a Polícia Militar
tem outras funções que se, digamos assim, inte
gram. De modo que essa é a nossa posição. i;u
não acredito que se deva extinguira PolíciaMilitar,
que se deva fazer a Polícia Militar ser absorvida
pela Polícia Civil, também não acho que isso dê
certo, discordo do projeto, nesse ponto, quando
ele dizque a PolíciaCivil possa ter a possibilidade
de ter pelotões uniformizados. Eu acredito que
elas devam ser mantidas - e os exemplos que
eu tenho de funcionamento de polícia são exem
plos mais do meu Estado, do Estado de São Pau
lo. Acredito que elas devem ser mantidas dentro
do equilíbrio e da divisão de funções que, com
todos os efeitos inerentes às instituições no Esta
do de São Paulo, pelo menos acho, acredito que
a experiência tem provado que da existência da
co-existência das duas policias debaixo de uma
só Secretaria que é a Secretaria de Segurança
Pública.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Dando
seguimento, concedo a palavra ao Constituinte
José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Ontem, na minha primeira interpelação aos re
presentantes da Escola Superior de Guerra, levan
tei uma questão que acho que é crucial e volto
novamente a recolocar a questão até para ouvir
uma opinião divergente sobre esse ponto ou en
tão uma opinião semelhante. A concepção da
doutrina de segurança nacional elaborada muito
antes de 1964, ela foi elaborada a partir de 1949,
quando a Escola Superior de Guerra foi fundada,
ela se baseou numa relação muito direta em mui
tos momentos confundiu - coloquei isso ontem
- a relação entre Estado e Nação. E para mim
isso aí é o miolo da questão.

Eu por exemplo, tenho aqui na pág. 195 do
Manual Básico da Escola Superior da Guerra, que
dizexatamente o seguinte:

"A segurança nacional é a garantia em
grau variávelproporcionado à Nação, princi-

palmente pelo Estado, por meio de ações
políticas, econômicas, princípios sociais e
militares para, superando os antagonismos
de pressões (grifoeu), superando os antago
nismos de pressões, conquistar e manter os
objetivos nacionais.

A partir do momento em que a Nação é
representada politicamente pelo Estado co
mo uma totalidade, o Estado assume o poder
soberano e universalde interpretar a vontade
única da Nação."

E se for a vontade única da Nação, a Nação
passa a ter uma vontade única representada pelo
Estado. Por que essa separação é crucial? É cru
cial porque a Nação é composta de classes dife
rentes, como eu disse aqui ontem - ela é com
posta de opiniões divergentes e neste momento
antagônicos. E o Estado não é o intérprete dessa
homogeneidade imposta por um conceito.

Na medida em que o Estado passa a repre
sentar esta Nação politicamente organizada como
único ser supremo, evidentemente terá que ter
como decorrência teórica uma posição de domi
nação e correlação.

Istoporque, na minha concepção sobre o Esta
do, o Estado representa determinados interesses
econômicos e políticos - e tenho uma posição
muito clara e coloquei isso ontem aqui. Não pode
mos ter uma visão simplista - vamos dizer assim
- sobre o Estado, o papel que ele tem, nem
também podemos ter uma visão de verificar o
Estado.

Então, veja bem, acho que a finalidade do Esta
do, à medida em que ele confunde os objetivos
nacionais e esses objetivos nacionais formam um
conceito, e esse conceito, como o Presidente da
Ordem dos Advogados colocou muito bem, foi
incorporado no texto constitucional, na medida
em que esses objetivos nacionais são incorpo
rados no texto constitucional, passa até a perso
nificar o Estado, é obvio que se cria uma visão
de que o Estado passa a ser intérprete único e
exclusivo da Nação.

As distensões dentro da Nação têm que ser
superadas, conforme diz aqui o manual: superar
os antagonistas nas pressões - é superar; não
é conviver, não é administrar, não é resolver o
problema democrático brasileiro. É superar 
e superação pode ser por meios -, e por meios
não pacíficos.

Então, gostaria de nesta primeira questão da
relação entre Estado e Nação, para situarmos a
finalidadeEstado - deixo muito claro que o Esta
do tem como finalidade, na minha opinião, a so
berania nacional, a integridade do País, superar
as desigualdades sociais, uma vida digna, uma
vida feliz, isso compõe objetivos nacionais. Agora,
discordo de que todos os objetivos nacionais são
impostos como conceitos de segurança nacional.
De quase toda a totalidade da Nação.

Gostaria de ouvir a opinião do Presidente da
Ordem dos Advogados sobre esta questão que
me parece o fulcro do problema da relação Esta
do e Nação na concepção de segurança nacional.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Acredito
também nobre Deputado José Genoino, que esta
questão seja nodal, seja muito importante. Quan
do se fala que a doutrina de segurança nacional
é reducionista, o que se quer dizer é que ela se
tem mostrado incapaz pela esquematização das

suas fórmulas que envelheceram e que de 49
para cá tem sido incapaz de captar a Nação.

Então, cria-se um Estado que se mostra absolu
tamente incapaz de captar a espessura, a densi
dade da realidade da Nação. A Nação se compõe
de muitas coisas, se compõe fundamentalmente
quando pensamos em termos de sociologia. A
Nação se compõe fundamentalmente dos confli
tos, dos conflitos entre o trabalho, dos conflitos
entre o professor e o aluno, dos conflitos entre
as Casas de lei, dos conflitos entre os advogados
e a sua organização, dos conflitos, enfim, que
estão em todos os momentos povoando e dando
a essência de existência da Nação. Na medida
em que se cria um Estado manológico, um Esta
do que tem uma palavra 56, um Eatado que ao
invés de pensar nos conflitos como parte inte
grante da Nação, pensa nos conflitos como defei
tos e têm que ser eliminados da Nação, se está
criando uma doutrina totalitária.

Estou de acordo com grande parde das coisas
que o eminente Deputado dize gostaria de acres
centar mais uma coisa: O que a doutrina da segu
rança nacional, levada a sua última conseqüência,
decreta para a Nação? A menor idade da Nação.
A Nação é menor de idade, a Nação é incapaz
de viver com seus conflitos e por isso tem que
ser superado e por isso tem que ser reprimido.
E ela precisa do quê, então? De uma tutela, essa
tutela é dada por quê? Pelo Estado, exercendo
seu poder por via do quê? Do Conselho de Segu
rança Nacional. O Conselho de Segurança nacio
nal fazendo o quê? Fixando os objetivos nacionaís
permanentes como se a Nação pudesse ter objeti
vos nacionais permanentes que implicassem as
sim numa absoluta unidade de pensamento,
ação, de vontade, de desejo e de interesse.

De modo que penso que não cometo injustiça,
com todo respeito intelectual que se deva ter,
que não cometo injustiça com a doutrina de
Segurança Nacional qauando eu digo que ela é
reducionista e que ela é incapaz de captar a reali
dade do Brasil ou de qualquer nação. Ela partiu
num momento em 1949/50, ela partiu no mo
mento de uma premissa que resultou errada, ela
partiu de uma premissa que procurava espremer
e fazer caber a realidade dentro de conceitos nos
quais a realidade não cabe. E o fato é que a
doutrina da Segurança Nacional,acabou incorpo
rada na nossa Lei Magna. Faça-se a justiça de
que isso não foi feito por uma Assembléia Nacio
nal Constituinte ou por um Congresso Consti
tuinte.

Mas aqui dentro se puseram esses elementos
e botaram essa armadura de modo a que a Nação
se tomasse uma coisa homogênea em que as
pessoas são cordiais, não dissendem, não diver
gem, em que as pessoas não brigam, em que
as pessoas não têm conflitos de interesses, e
quando isso surge? Isso não surge como uma
coisa natural e inerente à Nação, mas surge como
um defeito que tem que ser superado, tem que
ser coibido e tem que ser reprimido.

O SR. CONSmUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, permite V.Ex'?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pois
não, nobre Constituinte Arnaldo Martins.

O SR. CONSmUINTE ARNALDO MARTINS
- Dando esse exemplo que V. S· falou, temos
inclusive na Constituição antiga, no seu art. 88:
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"Que dá ao Conselho de Segurança Nacional que
é presidido pelo Presidente da República e partici
pando em caráter de Membros o Vice-Presidente
e todos os Ministrosde Estado". Já neste Antepro
jeto Afonso Arinos: "É o Conselho de Defesa Na
cional presidido pelo Presidente da República
compondo-se dos Membros do Conselho do Es
tado, do Presidente do Conselho, Ministroda Jus
tiça, dos Ministros das Pastas militares e Ministro
das Relações Exteriores, tendo o Conselho do
Estado, o Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica,Presidente da Câmara dos Deputados, Presi
dente do Senado Federal, Presidente do Conselho
de Ministros, os Líderes da Maioria e da Minoria
da Câmara dos Deputados e seis cidadãos de
i1ibida reputação e notório saber, etc.". Então, pra
ticamente fica bem mais participativode uma so
ciedade, apesar de eu achar ainda está um pouco
elitizado, podíamos também ter de classes de tra
balhadores, etc.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer a última per
gunta.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Dr.Márcio Bastos, há uma questão que tem rela
ção com a discussão que foi posta aí por alguns
debatedores na sua colocação final sobre a rela
ção polícias, militares e Forças Armadas. E a
questão para estabelecer essa relação que ontem
também foi objeto de debate aqui, a relação ou
a diferença do conceito de segurança pública do
conceito de segurança intema, conforme a Lei
de Segurança Nacional ou dentro de uma nova
lei de defesa do estado democrático de conceito
de segurança das instituições.

A diferença entre segurança pública, encarado
como segurança da sociedade, como segurança
do cidadão e o conceito de segurança do Estado
no sentido explícito do que significa essa segu
rança do Estado.

Essa é a questão que eu gostaria de colocar,
porque, inclusive,ontem, o conceito de segurança
pública é parte do conceito de segurança nacio
nal, ele se integra ao conceito de segurança na
cional.

Ugado a essa questão, aí, eu faria a última per
gunta. Na medida em que nós vivemos uma épo
ca em que há uma tendência muitas vezes natural,
por contingências históricas de fortalecimento do
Poder Executivo, isso não é só uma característica
brasileira, em todos os Estados há um processo
de fortalecimento do Poder Executivo inclusive
ao nivel econômico, ao nivel repressivo, ao nível
da coerção, ao nível legal, ao nível da influência
inclusivesobre a vida do cidadão - hoje o Estado
tem mecanismo altamente sofisticado para con
trolar a vida do cidadão - que instrumentos a
sociedade poderia, nessa próxima Constituição,
definir como instrumentos de autodefesa da so
ciedade, instrumentos que preservem a sociedade
enquanto coletivamente organizada em relação
ao Estado que é, nas condições históricas de hoje,
um instrumento que tende a ser muito poderoso
e altamente controlador.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
a pergunta do ConstituinteJosé Genoino, do Par
tido dos Trabalhadores de São Paulo.

E devo dizerque estou de acordo com as distin
ções que se fazem entre segurança pública e se
gurança nacional. A melhor definição de segu
rança nacional que eu conheço foi feita pelo pro
fessor de Direito Penal do Paraná, o Professor
Alcides Munhões Neto, que diz que a segurança
nacional é um mecanismo de defesa das liberda
des públicas.

NoAnteprojetoAfonsoArinos,do qual eu divirjo
muitas coisas, o problema da segurança está vin
culado às polícias, basicamente, fundamental
mente, em termos de defmição. De modo que
eu acho que a totalização da segurança, a segu
rança nacional vista como uma defesa do Estado
contra a Nação é um dos pilares em que se assen
ta a doutrina da segurança nacional.

Em relação aos instrumentos que se devam
criar para defender o cidadão, para defender a
sociedade civil contra a onipresença e a onipo
tência do Estado, designadamente do Poder Exe
cutivo, acredito que se devam imaginar formas,
já existem em muitos países, constitucionalizadas
formas de defesas de vários aspectos da vida do
cidadão, do tipo privacidade do cidadão, do tipo
de defesa de certos direitos elementares e que
não estão elencados naqueles direitos clássicos
de ir e vir, de manifestar a sua opinião e de se
reunir publicamente.

Aqui mesmo nesse anteprojeto temos o exem
plo da idéia do Professor José Afonso da Silva
do habeas data, ou seja, de um instrumento
assemelhado ao habeas corpus, que seria usado
para impedir que as informações a respeito de
um cidadão fossem manipuladas, fossem usadas
contra ele, fossem jogadas para impedi-lo de tra
balhar, de viverou ae exercitar qualquer das suas
liberdades civis.

Penso que há muitos instrumentos, não só dos
interesses individuais mas dos interesses coleti
vos.

Aquelas ações de interesses difusos dos interes
ses da comunidade, que você não sabe bem
quem é o titular, eu acredito que elas mereçam
constitucionalização, não apenas em relação aos
seus preceitos mas também às garantias da sua
execução.

Quando eu falei em ação de inconstituciona
lidade por omissão, acredito que nós só vamos
ter efetivamente uma Constituição asseguradora
dos lançamentos das bases de um regime demo
crático no Brasilquando nós tivermos uma Cons
tituição que contenha no seu interioros elementos
de garantia da realização dos seus preceitos, e
isso só se conseguirá na medida, eu acredito em
que você tenha a possibilidade de uma ação de
inconstitucionalidade por omissão.

Poderíamos até figurar um exemplo de um mi
nistro que não alocasse as verbas que a Consti
tuição determina para a habitação ou de um go
vemador que desobedecesse a uma norma ex
pressa da Constituição ou do Presidente da Repú
blica que fixasse um salário mínimo, dentro da
discricionalidade de fixarum salário mínimo que
realmente não estivesse de acordo com a defini
ção constitucional. Por que a Constituição define
o salário mínimo? O salário mínimo é aquela
quantia mínima para uma pessoa e a sua família
terem acesso a bens mínimos da vida, habitação,
comida, educação, lazer.Na medida em que você
tenha uma ação para levar a uma corte constitu
cional, e essa corte constitucional poder dizer

"não", o Presidente da República não está cum
prindo a Constituição por omissão, porque ele
está flxando um salário mínimo de 1.300 cruza
dos, de 1.500 cruzados, quando a definição de
salário mínimo, pelas medições estatisticas dispo
níveis, exige muito mais do que isso. Quando
você tivesse essa ação, essa possibilidade da ação
de inconstitucionalidade por omissão, você esta
ria efetivamente em condições de pedir à corte
constitucional e ao Poder Judiciário que pusesse
a Constituição em prática.

Dentro do princípio de que todas as suas nor
mas devem ser auto-aplicáveis, a não ser aquelas
exceções expressas de quando ela remete para
a lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao ilustre Senador Raimundo Lira,
1°_Vice-Presidente dessa Subcomissão.

O SR.CONSTITUINTE RAIMUNDO URA-lni
cialmente, quero parabenizar as colocações lúci
das e até didáticas feitas aqui pelo ilustreProfessor
e Jurista Dr. Márcio Thomaz Bastos, principal
mente em um ponto que eu considero mais alto
da sua palestra, no que se refere a Corte Constitu
cional. Porque de nada adianta uma Constituição
bem elaborada, bem feita,moderna, se ela efetiva
mente não tiver os instrumentos de fiscalização
necessária para o seu complemento. E nós verifi
camos até no ato dos brasileiros. Normalmente,
os brasileiros não gostam de cumprir normas,
leis e até costumes, mas quando ele se desloca
para um pais estrangeiro ele cumpre todas as
normas que existem naquele país, não fuma
quando a placa diz para não fumar, não joga o
papel na rua, quando tem essa recomendação,
não excede o limite de velocidade. Porque aquele
país é um país organizado e as leis são efetiva
mente cumpridas. Portanto, acredito que se nós
tivermos os instrumentos de acompanhamento
e de fiscalização, o povo brasileiro saberá tam
bém, com essa força coercitiva da lei, respeitá-la
de forma que o País possa efetivamente atingir
o seu grau de um país civilizado e educado, no
que se refere à parte juridica da própria nação.

Quero também concordar inteiramente com
o nobre Constituinte José Genoíno, quando ele
fala dessa ligação indevida entre nação e Estado,
porque de fato o Estado é um instrumento que
a Nação possui, e, portanto o Estado não pode
ser o representante totalitário dessa própria Na
ção. Porque se assim o fizer, estaremos não viven
ciando um Estado democrático, mas copiando
o modelo que é colocado em prática de uma
forma legal e coercitivapor todos os países totali
tários, por todos os países marxistas.

Se nós queremos efetivamente vivenciar uma
nação democrática temos que afastar definitiva
mente esses dois conceitos de nação e de Estado.
Eram essas as minhas colocações.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte HélioRosas,
de São Paulo.

Já que o Constituinte Senador Raimundo Ura
na realidade não formulou nenhum questiona
mento ao Presidente da OAB,apenas emitiu uma
opinião a respeito.

Com a palavra o Constituinte HélioRosas.
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o SR. CONSTITUINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, SI"" e Srs. Constituintes, Sr. Confe
rencista:

Em sua explanação, V. Ex' condenou a vincu
lação das polícias militares ao Exército, que é
o dispositivo, se não me engano, do § 4° do art.
13 da Constituição de 67.

Aplaudo V. Ex" por essa posição que temos
defendido, por achar que na sociedade moderna
a existência de uma instituição como organização
das polícias militares e civil no Brasil é fator de
muita importância, vital mesmo para a manuten
ção da ordem interna para a contenção do exces
so de insegurança que leva ao desespero toda
a Nação brasileira. Essa vinculação foi respon
sável por um privismo à imagem das polícias mili
tares pela distorção de interpretação que ela pos
sibilita e causou também um grande prejuízo na
luta travada em vários Estados para um maior
aperfeiçoamento dessa instituição.

Aborda V.Ex' o art. 420 do anteprojeto da Co
missão Afonso Arinos, e condena também as hi
póteses previstas nessa norma, que são a possibi
lidade de convocação e submissão ao Comando
das Forças Armadas, dessas polícias militares, no
caso de alarme, de sítio e de intervenção federal,
ou de guerra, V.Ex' condenou globalmente esse
dispositivo. Então, para um esclarecimento ape
nas, eu gostaria de saber se mesmo na hipótese
de guerra, não é vista por V. Ex" com simpatia
essa possibilidade.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
ao Deputado HélioRosas, meu co-estaduano ilus
tre, assim como ao Senador Raimundo Lira a
sua intervenção anterior.

Deputado, esclarecendo melhor o meu pensa
mento, devo dizer,sobre o art. 420, o que condeno
nele. Essa é uma posição pessoal, até porque
a OAB não tem o pronunciamento oficial sobre
esse anteprojeto, na sua globalidade. Devo dizer
que eu condeno a soma das hipóteses, mas é
evidente que eu refletiria sobre a possibilidade
da convocação, da submissão das polícias milita
res ao Exército, em um caso de querra externa.
Aqui se engloba, se fala em estado de alarme,
de sítio, de intervenção federal ou de guerra. Dis
cordo dessa submissão ou dessa convocação das
Forças Armadas às forças policiais, mas em um
caso de guerra externa eu acredito que seja um
caso que se possa fazer exceção. O que eu não
concordo é com a globalização de todas essas
hipóteses.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, só para complementar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pois
não nobre Constituinte Arnaldo Martins.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Gostaria também de verificar com o Sr. Presi
dente da OAB.Então, ele é contrário à vinculação
mas me parece que quanto à físcalízação, não.
Porque, no início de 60 nós temos mesmo o
exemplo de São Paulo que tinha um verdadeiro
exército nas suas polícias militares. Era esse o
ponto que eu gostaria que o Sr. falasse.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Depu
tado, sou contra a fiscalização. Acredito que as
polícias militares devam ser submetidas ao con
trole dos Governos Estaduais, com uma exceção
como essa de guerra, e eu também não acredito

que a fiscalização, porque da fiscalização à sub
missão, da fiscalização ao avanço para um meca
nismo de controle é um passo muito pequeno.

Doutrinariamente, sou contra. Entendo que as
polícias militares devem ficar dentro da estrutura
do Governo Estadual e não devem nem ser sub
metidas à fiscalização das Forças Armadas.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Então, o senhor abriria tipo de armamento
efetivo, de um modo geral. O senhor não acha
que seria uma forma que estariamos dando uma
abertura a uma garantia de uma federação que
nós hoje temos?

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Não, eu
acredito que se possa, eu devo dizer a V. Ex',
eu acredito que se deva extremar as Forças Arma
das das polícias militares, se deva afastá-Ia o mais
possível uma da outra. Acredito que as Consti
tuições estaduais e as leis estaduais devam esta
belecer as garantias de trabalho, de limitação da
quilo que a Polícia Militar, como Forças Armadas.
Mas me coloco contra essa fiscalização.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - O Cons
tituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
A minha indagação já está respondida.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pela
lista de inscrição, não há mais nenhum Consti
tuinte a questionar ou formular qualquer tipo de
indagação ao nosso conferencista. Dentro dessa
ordem, o Relator usará da palavra se o Consti
tuinte José Genoino não tiver nenhuma indaga
ção a fazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Eu gostaria de fazer uma única indagação, aliás,
a mesma indagação que eu fIZ ontem e que eu
acho importante essas questões estarem presen
tes nesse debate.

Entre alguns instrumentos de autodefesa da
sociedade, tem um assunto que foi polêmico on
tem, e eu tenho uma opinião sobre isso que gosta
ria de externar aqui, se bem que esse assunto
será objeto de outra Comissão, mas tem relação
com o tema dessa Subcomissão, que diz respeito
aos instrumentos de defesa da sociedade.

Na história das Constituições, principalmente
no processo de mudanças mais avançadas no
final do século XIX, no final do século XVIII, no
início do século XIX,foi escrito em algumas Cons
tituições a mais famosa que é a Constituição do
Império, sobre princípio conhecido e polêmico,
que eu tenho uma opinião favorável a ele, e que,
em determinada circunstância, se justifica legal
mente no texto constitucional, a resistência da
sociedade ou a desobediência civil, quando os
valores fundamentais da pessoa humana, como
as liberdades fundamentais inscritas na Consti
tuição estiverem sendo contrariadas, e aumen
tadas pelo Estado ou por uma outra autoridade
constituída.

É claro que não é um princípio da rebelião
em geral, é em relação a determinados valores
inerentes aos direitos humanos fundamentais e
às liberdades fundamentais inscritas na Consti
tuição.

E claro que isso aí é o problema do direito
natural, mas esse direito natural não é apenas
o direito natural à resistência no sentido estrito,

é no sentido de transformar em Direito Constitu
cional uma questão que é muito forte hoje. Por
isso, eu achar a atualidade desse princípio de que
a relação entre a sociedade e o Estado, ela tem
momentos de concórdia e tem momentos de
pressão e de luta, etc.

Gostaria, como eu coloquei essa questão on
tem, ela foi polêmica com o discurso do expositor
da Escola Superior de Guerra, eu não poderia
deixar de colocar essa questão ao Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS - Penso,
dando a minha opinião estritamente pessoal, não
é uma opinião que esteja fundamentada, nem
em debates, em reflexões anteriores. Eu não creio
que o direito natural à rebelião, à separação, que
foi um tema palpitante no fim do século XVIII
e começo do século XIX, eu não creio que se
possa constitucionalizar isso. Acredito que essa
possa ser uma questão que se você constitucio
nalizasse de um lado, de outro você não estaria
prestando nenhum serviço à estrutura constitu
cional e à Nação brasileira.

Acredito que de um lado está o mundo do
Direito e do outro lado está o mundo dos fatos,
e esse é um dos momentos em que é impossível
fazer a ponte e a conexão. De modo que, falando
do ponto de vista estritamente pessoal, eu não
erigiria à condição de norma constitucional nem
à condição de norma legal de qualquer hierarquia,
o princípio de direito natural, o princípio de rebe
lião e o princípio de revolta.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Antes
de conceder a palavra ao nosso eminente Relator,
gostaria também, rapidamente, de fazer algumas
perguntas ao ilustre Presidente da Ordem.

Ontem, um dos conferencistas da Escola Supe
rior de Guerra: se eu não estou enganado, disse
que segurança interna é uma coisa e segurança
pública é outra coisa. Gostaria de saber qual é
a visão de V.Ex' a respeito desses dois princípios.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Acredito,
Presidente, que segurança interna e segurança
pública, na medida em que se parta para o racio
cínio semântico, podem ser separadas conceitual
mente; segurança pública é uma coisa e segu
rança interna é outra.

Mas, em termos de constitucionalização, penso
que a questão não tem essa relevância. Eu acre
dito que, efetivamente, as formulações que se tem
feito de segurança do Estado, de segurança da
sociedade civil e da segurança das instituições
democráticas, elas são muito mais abrangentes,
até porque elas não fecham, e o grande defeito
que eu acho nessas definições secas, segurança
interna, segurança pública, guerra psicológica ad
versa, todos esses conceitos que permeiam o
mundo da doutrina 'da segurança nacional. Eles
me parecem que têm o defeito de fechar, de não
permitir que se capte a verdade na medida em
que se congela o fluxo da realidade. De modo
que embora eu reconheça que se possa teorica
mente fazer uma distinção entre segurança públi
ca e segurança interna, penso que a maneira mais
correta é fazer definições que deixem em aberto
a possibilidade de novos acréscimos, de novos
adminículos da realidade e que não se procure
fechar esta realidade na sua espessura, na sua
densidade, na sua formação, nessas definições
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que na verdade, ao invés de ajudar a caminhar
na direção da construção de uma doutrina ou
de uma prática, elas mais atrapalham.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
E uma outra pergunta, Sr. Presidente, se me per
mite? Como a Ordem vê o problema da amplia
ção da Justiça Militar do País?As PolíciasMilitares,
recentemente, em um Congresso realizado em
Belo Horizonte, chegaram a uma conclusão de
que os Tribunais Militares que hoje somam, se
não me falhaa memória, em 4 Estados, devessem
existir na totalidade dos Estados. Como é que
a Ordem vê esse pleito das Polícias Militares?

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-A Ordem
em uma linha geral de pensamento, é contra toda
a justiça especializada. Entendemos que a Justiça
Militar deve existir, precisa existir para julgar os
crimes militares, os chamados crimes militares,
propriamente ditos, julgar os militares que come
tem crimes militares ou então, pelas regras de
extensão de tipicidade da co-autoria, quando civis
estejam excepcionalmente envolvidos nisso. Mas
o julgamento do crime político,o julgamento dos
crimes contra o Estado, contra a sociedade civil,
contra as instituições democráticas, os julgamen
tos dos crimes que hoje são chamados de contra
a Segurança Nacional, esses devem vir para a
justiça comum, sem embargo de todos os fantas
mas da República de Weimar que foram aponta
dos pelo nobre Deputado que atribuiu a ascensão
do Hitlerà morosidade da justiça alemã, eu acre
dito que nós temos, realmente, um Poder .Judí
ciário que comete erros, mas é o Poder Judiciário
total, a Justiça Civil e a Justiça Militar.

O Ministro Evandro Lins e Silva, inclusive na
sua posição a favor da Justiça Civil, ele chegou
a sustentar uma tese em um Congresso que nós
fizemos aqui em Brasília, em 1985, de que os
crimes políticos deviam sair da alçada da Justiça
Militar, e passarem a ser julgados pelo Júri, que
é o tribunal popular. Ele advoga que os crimes
cometidos por via da imprensa, os crimes políti
cos e os crimes contra a vida, sejam julgados
pelo Júri, que é a Justiça no entender dele mais
apta à avaliação e à estimação daquilo que está
em jogo neste delito.

De modo que a nossa posição é pela contenção
da justiça especializada, designadamente da Jus
tiça Militar.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - Passo
a palavra ao eminente Relator,Deputado Ricardo
Fiuza.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, eminente Sr. Dr.Thomaz
Bastos, Presidente da OAB,que nos brinda hoje
com a sua exposição.

Na qualidade de Relator, tenho procurado, duo
rante todo esse processo, não expender conceí
tos, tendo como objetivofazercom que o relatório
seja a síntese do pensamento médio da Comis
são.

Mas tem alguns pontos que eu procuro enfati
zar, exatamente, na busca desse objetivo. Pelo
que entendo, todos são unânimes em que a base
de todos os desvios de legislação, de processo,
tem sido não estritamente a matéria como príncí
pa.lmente a forma da orígem das leis e a legitimi
dade dos tribunais que as aplicam. Por exemplo,
a respeito da ideologia de segurança nacional.

Qualquer pessoa de bom senso haverá de ficar
contra a ideologia de segurança nacional, da for
ma como está posta. Por quê? Ela sem dúvida
alguma reflete um longo período de exceção, um
longo período no regime autoritário e se assim
não fosse não teria sentido estarmos aqui reuni
dos para fazer uma nova Constituição que tradu
zisse o sentimento da Nação e da alma do povo
brasileiro.

Concordo integralmente que podemos, como
doutrina, como princípio, como fllosofía, tratar de
eliminar, totalmente, o máximo possível, salvo
questões absolutamente especializadas, qualquer
outra espécie de Tribunal e de justiça que não
seja realmente a justiça comum no seu ordena
mento, nos seus tribunais. Tentar imputar, tentar
justificar a necessidade de criação de tribunais
em função de uma ineficiência do atual aparato
judiciário brasileiro, é querer corrigir uma distor
ção com outra, e nós temos que adequar da forma
mais competente possível, realista, todo o nosso
aparato judicial, Este é o meu ponto de vista.

Por mais que se queira ficarno campo da fíloso
fia, no campo da doutrina, logo de saída das dis
torções do período autoritário, fixar o que é o
Conselho de Segurança Nacional, fixar, por exem
plo, o que representa o Conselho de Segurança
e a sua Secretaria, são questões que causam arre
pios. Mas, em última análise, todos são mais ou
menos unânimes em criar mecanismos de defesa
do Estado, inclusive o nosso eminente conferen
cista.

Aquestão básica é que esses mecanismos este
jam absolutamente controlados pela nação. E es
ta questão básica de nação versus Estado é real
mente o tema central de tudo isso. E se nesse
período, na História brasileira temos assinalado
a hipertrofia do Estado, não significa que o con
ceito de Estado e o conceito de nação entre nós
esteja errado. Pode-se tirar a conclusão de que,
por omissão ou por falta de maturidade política,
a nação permitiu que o Estado, em algumas opor
tunidades, fugisse ao seu controle.

Discordo fundamentalmente do meu compa
nheiro, Constituinte José Genoíno, com essa exa
gerada preocupação da hipertrofia do Estado,
porque a sociedade civil tem mecanismos de con
trole do Estado e o mecanismo mais eficaz, por
força da aptidão, é o Congresso Nacional.

O Congresso Nacional é um corte vertical na
sociedade; ele é a mais legítima representação.
O Congresso tem que ter controle efetivo,fiscali
zação da ação do Estado, que é, em última análise,
a forma que a nação organiza para sua convi
vência, para sua vida, inclusivejurídica.

O Estado sempre nasceu após a nação. A na
ção cria o Estado. Como foi dito ontem no caso
brasileiro é um pouco atípico. O Estado nasceu
antes da nação, podemos dizer, com a vinda de
toda a legislação portuguesa para o Pais coloni
zado. Mas existem alguns pontos apenas que gos
taria de ter melhor juízo.

O problema da desobediência civil, por exem
plo, concordo integralmente com nosso exposi
tor. O que seria, no caso, a desobediência civil
numa Constituição? Seria o atestado preliminar
de que a nação não iria ter instrumentos para
coibir o Estado dos seus excessos, ao ponto de
que, antecipadamente decretar a sua falência, ad
mitindo que se o Estado se exceder em suas
atribuições o povo, desorganizadamente, teria que

se insurgir, porque a nação, neste documento
que está sendo elaborado, não teria criado, feito,
imaginado, mecanismos para coibir o Estado.

A desobediência civil é um princípio filosófico,
bastante romântico, que seria uma falênciaanteci
pada do texto que vamos elaborar. Temos que
elaborar neste texto dispositivosque impeçam ab
solutamente a necessidade de que a nação venha
a praticar essa desobediência civil por falta de
meios de coibiro Estado, que é o seu instrumento
e por ela deve ser controlado.

Essa posição do direito natural é uma posição
dos tempos modernos e a vida demonstra que
é absolutamente romântica. Gostaria, de pergun
tar ao ilustre conferencista qual é a distinção exata
que ele faz entre os conceitos de segurança e
de defesa, porque o título do anteprojeto da Co
missão coordenada pelo ilustre Professor Afonso
Arinos, na minha opinião, confundiu um pouco
a segurança com a defesa e as coisas são, a
meu ver, bastante distintas. Essa é a primeira per
gunta. O que é conceito de segurança e o que
é conceito de defesa.

O segundo ponto, temos que ser objetivos,seria
a desvinculação total da forma como é proposta
por um desses eminentes companheiros da Or
dem dos Advogados do Brasil;desvinculação da
Polícia do Exército e até do Governador, seria
o império da anarquia, e vejo que V. Ex' em prin
cípio não concorda com isso.

Vamos colocar uma questão de fato, somos
latinos.Admita que um Estado determinado, com
uma Polícia bastante bem equipada, seu coman
dante tenha grande liderança na tropa, tenha vo
cação política, e resolva se insurgir contra o Go
vernador.

Pergunto, 40, 50, 60 milhomens armados justi
ficar-se-iaa intervenção das Forças Armadas, que,
numa medida ou estado de emergência ou qual
quer outro nome que se queira dar, no texto cons
titucional, qual seria o organismo competente pa
ra coibir esse núcleo insurreto num determinado
Estado? Apenas como um exemplo caricato para
eminente elemento preliminar, discordar da posi
ção de que as Forças Armadas não tenham ne
nhum papel interno de segurança. Este é um
exemplo típico. Conflito entre polícias militares.
O Estado de Pernambuco resolve lutar com o
Estado da Bahia em função da comarca de São
Francisco. A legislação prevê a intervenção Fede
ral de que maneira? Quais os instrumentos dessa
coercibilidade? Criar-se-iao quê? Na minha com
preensão estaria tipificado mais um caso onde
o chamamento das Forças Armadas, onde seria
absolutamente necessário.

GostaÍia então de fazer apenas duas perguntas
a V.S' Qual o conceito de segurança e o conceito
de defesa? Segundo, se V. S' admite alguma for
ma de estado de emergência, medidas de emer
gência ou qualquer outro nome que se queria
dar, para uma intervenção do poder central, disci
plinada e autorizada pelo poder legítimo emanado
do povo que é o Congresso Nacional, para evitar
conseqüências maiores? Seria, por acaso, o esta
do de sítio, generalizado a questões menores?
Seria um estado qualquer cujo nome iríamos
criar, abrangendo desde o estado de sítio propria
mente clássico, da guerra externa, qual seria o
mecanismo de defesa do Estado? Qualquer des
tes mecanismos, friso,deve ser previamente sub
metido à vontade da nação, através do Congresso



42 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Julho de 1987

Nacional,ou, em casos de urgência-urgentíssima,
numa forma de pleonasmo, 48 horas, 72 horas,
ser confirmado o estado e submetido, com as
sanções prevista em lei,ao responsável do Poder
Executivo pela ação desse mecanismo? Agrade
ceria antecipadamente as suas respostas.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Agradeço
ao eminente Relator a exposição que fez e essas
perguntas que foram formuladas e que vou tentar
responder.

A diferença que se nota entre o conceito de
segurança e o conceito de defesa do Estado, na
minha opinião,é bastante clara, e envolveas ques
tões referentes a Estado e nação mencionadas
pelo ConstituinteJosé Genoino.

O conceito de segurança nacional tal como
trazido - para definir isso acredito que não se
possa deixar de trazer as origens dos conceitos
- tal como se encontra no art.86 da Constituição,
em resumo, na Seção V da atual Constituição,
é um conceito de defesa do Estado contra a na
ção.

O SR.RELATOR (RicardoFiuza)- Permita-me
esclarecer que talvez V. S' não tenha entendido
minha colocação. Desejo saber a distinção teóri
ca; o que é segurança nacional e o que é defesa
nacional, em função do anunciado no projeto do
Senador Afonso Arinos. E como V.S' conceitua
segurança do Estado e defesa do Estado, pois,
para mim, esse conceito é fundamental.

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS- O Projeto
Afonso Arinos não tem, em seu bojo, o conceito
de defesa do Estado, assim como o de segurança.
O que ele faz é a criação de certos mecanismos,
entre eles o do Conselho do Estado, que se inclui
depois no Conselho de Defesa do Estado, da so
ciedade civil e das instituições democráticas, dos
quais se pode extrair o conceito de segurança
e o conceito de defesa do Estado.

Sobre o conceito de segurança...estou um pou
co confuso na medida em que não entendi exata
mente a pergunta de V.Ex"

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Pedi que
V. Ex" pudesse distinguirsemanticamente as pala
vras segurança e defesa; o que é segurança e
o que é defesa?

O SR.MÁRCIO THOMAZ BASTOS-Nãocreio
que seja fácilseparar semanticamente esses dois
termos dentro de um critério de validade jurídica,
porque os dois conceitos são plurívocos,são pro
vidos de uma série de significados possíveis, de
modo que qualquer definiçãoteria que ser datada
e situada. Acredito que para se definirsegurança
é preciso saber se se está definindo segurança
do Estado, da Nação, se se está se definindo,
à luz da doutrina de segurança nacional, ou se
se está definindo segurança à luz dos critérios
de defesa do estado democrático.

O que penso é que quando olhamos os instru
mentos - e a maneira mais fácil de se fazer
isso é comparando-os - vemos que os instru
mentos necessários à defesa do Estado, no Pro
jetoAfonso Arinos,com o qual, nesse ponto, estou
de acordo, são instrumentos não só de defesa
do Estado mas também de defesa da sociedade
civil e das instituições democráticas, ou seja, pelo
objetivo, ele não defende apenas o Estado, mas
também a sociedade civil e as instituições demo
cráticas.

Em contrapartida, o conceito de segurança,
sempre ressaltando que é preciso datar e situar,
é um conceito de defesa do Estado contra a Na
ção na razão em que a Nação pode não ser homo
gênea, e que, portanto, precisa ter os seus confli
tos, não respeitados, mas superados e reprimidos.

Não acredito que tenha atendido à pergunta
e respondido satisfatoriamente a V. Ex", mas acre
dito que dentro dessas circunstâncias é a resposta
que posso dar.

O SR. CONSTlTGlNTE JOSÉ GENOINO 
Antes de entrar a segunda questão, permita-me
um aparte neste debate. (Assentimento do ora
dor.)

Penso que há uma relação entre os conceitos
de Estado e Nação, mas há uma outra diferença
que acho importante na discussão que vamos
travar aqui na definição de Estado, é que a defesa
do Estado é um ato de legítima sobrevivência
do mesmo quando há uma ameaça permanente
a ele. E muitas vezes o conceito de segurança
é mais político,uma política permanente e global
que envolve o próprio Estado. Muitasvezes a se
gurança é o próprio Estado e a defesa é um ato
de legítima defesa do Estado diante de uma
ameaça concreta. Na medida em que o conceito
de segurança é abrangente e se encerra no pró
prio Estado, passa a ser uma política do próprio
Estado, diferentemente da defesa do Estado,
quando há uma ameaça concreta. Acho que há
momentos em que o Estado, diante de uma
ameaça concreta, deve se defender com leis de
mocráticas; agora, a segurança, enquanto algo
permanente e enquanto uma política vai confun
dir o Estado enquanto promotor dessa política
de segurança.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, o eminente, caro, prezado e preparado co
lega Constituinte José Genoino, na sua inconti
nência verbal, priva-me a oportunidade de ouvir
a opinião do conferencista. A de S. Ex" eu já co
nheço. Gostaria de ouvir a opinião do expositor,
pois estou formulando um juízo de valores, mas
encontro a inteligênciade V.Ex" que é tão grande,
que brota numa incontinência verbal até certo
ponto prejudicadora, nesta circunstância especí
fica de ouvir a opinião de um ilustre depoente.

O SR. MÁRCIO THOMAZ BASTOS- Dustres
Constituintes, eminentes Presidente e Relator,dei
um exemplo,durante a minha exposição extrema
mente parecido com aquele imaginado pelo emi
nente Relator, quando disse que em termos de
agressão intema, se houvesse uma guerra entre
dois Estados, houvesse um estado de conflagra
ção entre dois Estados a intervenção das Forças
Armadas seria absolutamente legitima e acredito
que essa questão está bem normatizada no art.
414 do Anteprojeto Afonso Arinos, que já tive
oportunidade de ler aqui, que do meu ponto de
vista responde à sua pergunta:

"As Forças Armadas destinam-se a asse
gurar a independência e soberania do País,
a integridade do seu território, os poderes
constitucionais e por iniciativa expressa des
tes, nos casos estritos da lei,a ordem consti
tucional."

Então, quando a ordem constitucionalestivesse
atingida ou ameaçada de ser atingida não haveria
nenhuma dúvida de que constitucionalmente as

Forças Armadas poderiam ser chamadas por ini
ciativa expressa dos poderes constitucionais, a
intervir.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Agradeço
a resposta de V.Ex" principalmente porque escla
rece um ponto realmente polêmico. Todos nós
temos um certo receio, e parece uma posição
política, é natural, temos saído de um estado de
exceção, e tudo que puder parecer menos demo
crático, principalmente ainda num maniqueísmo
que se ferra às pessoas, se criam rótulos, quem
for de extrema esquerda, comunista, é progres
sista, quem não for comunista é reacionário, radi
cal de direita, então, há certas coisas hoje que
dão até receio de serem tocadas. Entendo, que
o eminente conferencista como eu, também,
achamos que o papel das Forças Armadas não
deva se restringir exclusivamente às questões ex
temas e sim também internas, desde que ampa
radas no texto legal bastante refletido,e que seja
acionado sempre e exclusivamentedentro da legi
timidade da leie da ordem. É isso,muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Muito
bem, creio que aproveitamos bastante a presença
do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
nesta manhã, a quem quero registrarnossos agra
decimentos pela pronta atenção ao nosso convite,
e também quero cumprimentar, em nome da nos
sa Subcomissão, pelas suas palavras, pelo bri
lhantismo de suas colocações, e gostaria de con
sultar meus companheiros se teríamos condições
de discutir os assuntos sequentes de nossa pauta
de trabalho, já que aquilo que eu previa no início
aconteceu, o que tem sido lamentavelmente a
tônica da nossa Subcomissão. Os trabalhos não
começam no horário, os colegas têm vários com
promissos, nossa atividade é múltipla e estamos,
evidentemente, ao final do depoimento de uma
autoridade ou entidade, sem a menor condição
de estabelecermos algo que exijadeliberação.

De qualquer maneira quero reafirmar aqui os
agradecimentos ao Dr. Márcio Thomaz Bastos,
eminente Presidente da nossa Ordem dos Advo
gados do Brasil, do Conselho Federal, pela sua
presença, por suas palavras e também ver com
o ilustre conferencista da possibilidade de enca
minhar a esta Subcomissão essas teses que a
Ordem defende, para que se possa fazer chegar
às mãos dos membros desta Subcomissão.

O SR. CONSTlTOINTE HÉUO ROSAS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTlTOINTE HÉUO ROSAS - V.
Ex" estava fazendo uma consulta ao Plenário.Te
nho que me retirar. Estou com duas Comissões
numerosas me aguardando desde as 9 horas em
minha sala, da participação popular, que é tão
importante quanto a nossa reunião, mas um dos
assuntos que vão ser debatidos aqui é importante,
não gostaria de estar ausente. Então, proporia
a V. Ex" que convocasse uma reunião já hoje,
às 15 ou 16 horas, para essa pauta de assuntos
internos.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares)-Gostaria
de relembrar aos colegas que temos o problema
do prazo. Fiquei aqui durante duas horas manu-
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seando o fluxograma do prazo e agora não con
sigo achá-lo, mas felizmentejá decorei.

O eminente Relator tem até o dia 11 de maio
para apresentar o seu relatório, para a Subco
missão e este terá um outro prazo, pequeno, para
analisar o relatório e oferecer emendas. Então
eu quero dizer que até o dia 11 é o prazo fatal
que esta Subcomissão terá ou tem, para realizar
todo o seu trabalho de audiências, de propostas,
para que o Relator tenha um mínimo de tempo
de elaborar o seu projeto e nós analisarmos o
projeto. Então, veja bem, no meu cálculo, e nós
já devemos concluir, nobre Conferencista, mas
é bom V. Ex- participar também destas discus
sões, eu tenho aqui um cálculo do calendário,
que não é meu, é do calendário, que é o seguinte.
Dia28 nós definimos que iríamos ouvirum mem
bro ou alguns membros do Conselho de Segu
rança Nacional e aqui vai uma outra questão, que
é bom deixar bem claro para os colegas. Nem
sempre a data que se fixaé possível de ser realiza
da, porque a entidade a quem vai-se convidar_
nem sempre está disponívelnessa data. É o caso
do Conselho Nacional de Segurança, que para
o dia 28 não pode, 29 não pode. Então teria que
ficar para o dia 30. Então, no dia 28, nós iríamos
ouvir o Diretor Adjunto do Núcleo de Estudos
Estratégicos da Unicamp. Dia 29 ficou mais ou
menos definido, a confirmar, que nós faríamos
uma visitapela manhã ao Cindacta, aqui em Brasí
lia,mas não está confirmado ainda. Dia3D, então,
ficaríamos para ouvir o pessoal do Conselho de
Segurança Nacional, que é importante. Depois,
nós temos dia 4 de maio, porque é um final de
semana. Depois 5, 6, 7 e 8 e dia 11 é o prazo
que o eminente Relator tem. Então, eu gostana
de buscar nos meus colegas não só a luz,a orien
tação, mas a colaboração também, porque nós
temos que ser práticos...

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Sr. Presi
dente, uma questão de ordem, eu sugiro ao Presi
dente e ao nobre companheiro que nós liberemos
o nosso eminente conferencista, que é cheio de
compromissos, e nós continuaremos a discussão.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Eu con
cordo com V. Ex-. Então, vamos suspender por
2 minutos.

(Levanta-se a reunião às 12:38h e reabre
às 12:40h.)

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Compa
nheiros, declaro reaberta a nossa reunião e gosta
ria que os nobres colegas tomassem assento nos
seus respectivos lugares, para que possamos defi
nir a pauta dos trabalhos, apesar de não termos
quorum, estou mais do que convencido de que
se nós formos aguardar quorum vai passar o
ano e não vamos realizarnada aqui nesta Subco
missão.

Esta é a grande verdade, que tem de ser dita,
nua e crua.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavraV.Ex- que está bastante apressado,
para que faça as colocações que deseja.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr.
Presidente, objetivamente, acho que não há dúvi
da nenhuma da importância de se realizar mais

de uma reunião. Acho até que se furtar a este
esforço será a demonstração de irresponsabili
dade e isso não vai ocorrer com nenhum desses
membros.

O problema é só o momento de definir estas
questões e a hora que vamos fazer essa segunda
reunião. Não poderíamos resolver isto amanhã
na reunião da parte da manhã?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Se for
mos deixar tudo para amanhã, nobre Constituin
te... Ontem, queriam que deixasse para hoje e
anteontem para ontem. Então, eu acho que nós
temos que ser práticos. Vamos definir duas reu
niões por dia. Da minha parte não há inconve
niente nenhum.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS- En
tão, Sr. Presidente, deixe-me complementar a
questão de ordem. Realmente vou ter que me
retirar, porque eu estava falando em responsa
bilidade e será irresponsabilidade minha se não
for para lá imediatamente.

Masé pacíficoque tem que ser feitauma segun
da reunião e eu quero deixar registrado aqui o
meu ponto de vista de que essa reunião tem que
ser às 15 horas ou às 20 horas. Ela não pode
ser às 17 horas.

O meu compromisso, e eu acredito que o de
todos os Senhores, não se esgota no âmbito desta
Subcomissão. É lógico que o nosso compromis
so maior é com esta Subcomissão. Estaremos
presentes em todas as reuniões ordinárias desta
Subcomissão, mas eu tenho e acredito que todos
têm compromissos constitucionais que envolvem
outras subcomissões. Eu, no período das 17 ho
ras, estou dedicando para ir em outras subco
missões, na que eu integro como suplente e em
outras que eu não integro, mas que tenho voz,
que tenho problemas e tenho questões a defen
der. Então, eu sugeriria que a segunda reunião
ocorresse ou às 15 horas ou às 20 horas, sem
horário para terminar e estarei à díspostção para
cumprir a decisão que for adotada.

Peço licença para me retirar.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a palavra o Constituinte Raimundo Lira.

O SR.CONSTITUINTE RAIMUNDO LlRA-Sr.
Presidente, eu sugeriria o seguinte: que todas as
reuniões realizadaspela manhã fossem, exclusiva
mente, reuniões de trabalho interno da Subco
missão e as audiências, as conferências públicas
fossem marcadas para este horário da tarde. E
nós teríamos todas as manhãs para produzir.To
do mundo vem para cá para produzir, fazer o
trabalho, que realmente é o nosso objetivo,para
que o relatório fique pronto no prazo previsto e
as audiências públicas ou as conferências fossem
realizadas e marcadas para a parte da tarde. Por
que, normalmente, à tarde existem outros com
promissos e se por acaso faltar quorum para
estas conferências, naturalmente não serão tão
prejudiciais quanto o próprio andamento execu
tivo e administrativo da nossa Subcomissão.

Era essa sugestão que eu teria a fazer com
relação ao problema.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Então,
na realidade, nós temos duas propostas aqui.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Eu levantariauma ponderação ao nobre Senador.

Realmente é um problema, porque nós temos
que ter duas reuniões. Agora, eu pondero a V.
Ex- o seguinte, é muito problemático para a Presi
dência da Comissão ou para quem sugere um
nome numa audiência pública nós ficarmos aqui
esperando quorum para começar. É incômodo,
como aconteceu ontem com os conferencistas
da AESG. Eles chegam na hora e agente ficou
uma hora esperando. Hoje nós ficamos também
esperando. Eles vêm no horário, etc. Eu tenho
medo de agente fazer audiência à tarde e não
ter quorum. Seria ruim. Eu ponderaria ao Consti
tuinte que levasse isso em conta.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA 
Apenas eu acho que cada um faz a sua sugestão
em função, logicamente, vendo o aspecto pessoal
e os compromissos de cada um. Então, eu dedi
quei, a não ser que surjam casos excepcionais,
como foi ontem, no final da reunião, tive que
sair para assinar um documento, mas dediquei
exatamente as manhãs para o trabalho da Subco
missão. À tarde, como Senador, está havendo
reuniões extraordinárias às 18,30h. Tem-se tam
bém que estar passando no plenário para acom
panhar, porque lá, podemos assim dizer, tem-se
o termômetro do que está acontecendo dentro
da Constituinte de um modo geral e você tem
que ter também um determinado tempo para re
ceber pessoas e grupos que vão visitar, dentro
daqueles compromissos pessoais que todo Parla
mentar e Constituinte tem. Então, pela manhã,
pessoalmente, estarei sempre disponível para o
trabalho aqui. Agora, à tarde, eu já não garanto
a minha presença.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
E a partir das 20 horas?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Olha,
você tem uma idéia, por exemplo, Genoino. Eu
acredito que está acontecendo com outros com
panheiros. Na semana passada eu passei 3 dias
de cama, porque o médico disse que eu estava
com começo de estafa, e esta semana, pelo me
nos nos próximos 15 dias, eu trabalhasse menos.
Anteontem eu fui dormir à uma e meia da manhã
e ontem às 2 horas da manhã. Então, não tem
como você sumir dos compromissos que exis
tem. Temos uma responsabilidade muito grande.
Por outro lado, como nosso Presidente falou, as
múltiplas atividades,as nossas responsabilidades,
e além de outras coisas, a Comissão da Dívida
Externa, ontem nós passamos a reunião, depois
você termina ficando, e você tem um pouquinho
de tempo para ler alguma coisa, não se fica total
mente alienado do que está acontecendo. Apenas
estou ponderando de que a gente deve ter o máxi
mo cuidado para que haja uma racionalidade efe
tivamente em nossos trabalhos. Marca-se reu
niões que possam ser cumpridas pelos compa
nheiros, e logicamente, a melhor sugestão, a me
lhor idéia acataremos com o maior prazer.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA - A
impressão que eu tenho é que nós não estamos
tendo a devida visão do que temos que fazer.
Dia 11 de maio, o Relator terá que entregar aqui
o seu parecer nesta subcomissão. Dia 11 de maio.
E o que é 11 de maio? Acho que cada um deveria
deixar um pouco os outros afazeres pelo menos
neste período de 23 de abril a 11 de maio, senão
não teremos condição. Vamos ser honestos: Nes-
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te período de 10 dias, 12 dias, se não vai ser
difícil porque ele vai elaborar o relatório, e aí tem
dois dias para distribuir os avulsos, e cada um
de nós teremos 5 dias para oferecer emendas.

Agora, do jeito que está todo mundo a voar,
de aeroporto para aeroporto e correndo de reu
nião para reunião, isto aqui está voando. Ontem,
um colega disse: olha, eu esqueci que o prazo
para apresentar emendas num projeto que é rela
tor, que é o projeto da Previdência,e que eu não
tenho nada a ver com o caso aqui. E eu disse,
meu amigo, passou, passou. Acabou. Isto aqui
é uma coisa séria demais. E você disser: não
dá para enfiar a minha emenda? Não existe isto.
Estou dando esta tonalidade ao problema, porque
ou nós deixamos em segundo plano compro
missos que não têm a urgência que isto aqui
tem, ou então eu já não tenho a menor dúvida
do resultado. Não tenho a menor dúvida.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
se pode fazeras colocações irrefletidamente,por
que fazê-Ias é muito fácil.

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚBAL BENTES
- Ontem, nós tivemos aqui 4 conferencistas ilus
tres, hoje tivemos um. Mas eu acho que isso deve
ria ser intercalado. Quer dizer, uma reunião de
trabalho, coletiva, administrativa, e dentro da se
mana uma conferência, ou duas, uma de manhã
e outra à tarde. Agora, não podemos é ficar; se
tivéssemos um tempo de 60 dias, poderíamos
nos dar ao luxo de estar ouvindo os conferen
cistas, porque na realidade aqueles que vêm dizer
aqui, já conhecemos.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
senador, eu discordo do seu posicionamento, por
que aí estaremos cerceando as entidades de traze
rem os seus pontos de vista aqui para dentro.

O SR. CONSTITUINTE ASDRúBAL BENTES
-Mas somos nós que estamos convidando. Nós
não estamos cerceando o pensamento deles, aqui
existem 24 subcomissões, não estamos cercean
do. Nós é que estamos convidando, então de
acordo com o nosso cronograma.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA 
Não havia necessidade de toda esta mobilização
popular, nada disto seria necessário.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Olha,
independente de qualquer teoria política,indepen
dente de qualquer imaginação ou ideologia, nós
não temos trabalho a cumprir? Nós não temos
um programa a cumprir?

O SR.RELATOR (RicardoFiúza)- Ou amplia
mos o nosso tempo de trabalho. Está entenden
do?

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Acho
que nós devemos dedicar mais tempo ao trabalho
executivo da subcomissão. Esta a minha tese.
Como vamos ouvirconferencistas, tudo bem. On
tem, a Subcomissão se exauriu. Eu saí daque
a uma hora e 30 minutos, ouvindo os conferen
cistas. Hoje, um outro conferencista. E o nosso
trabalho administrativo, objetivo, produtivo? Não
quero tirar o mérito nem o valor dos conferen
cistas. Apenas acho que nós devemos dedicar
mais tempo ao trabalho produtivoe administrativo
do que ao trabalho das conferências e das audiên
cias.

Este o meu ponto de vista, pela exigüidade de
tempo.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiúza) - Concordo
com V. Ex", apenas achando que nós devemos
ampliar o nosso horário de trabalho.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO LIRA 
Mas eu não sou contra o que V.Ex"está dizendo,
não. Concordo com a ampliação do horário.Ape
nas estou dizendo que devemos dedicar mais
tempo ao trabalho da subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Ricado Fiúza) - Estimados
companheiros e companheiras, o problema é o
seguinte. Acho que as conferências, as palestras
são essenciais, porque nelas, já estamos discu
tindo os assuntos, já é um trabalho da comissão.
Porque todas as vezes que se levanta um tema,
todo mundo dá a sua opinião. Então, a Comissão
está formando um juizo. Logo depois disto cada
um faz a sua proposta. Se me permite o Presi
dente, pretendo até ser um pouquinho elástico,
digamos, se uma proposta não foi apresentada
via Mesa, mas eu posso me referir no relatório,
conforme defendido pelo eminente deputado fu
lano de tal, incorporo as suas idéias discutidas
nesta comissão

Acho que o trabalho da comissão, se na reali
dade nós pudermos, porque isto esgota, porque
no momento em que estamos fazendo as confe
rências, cada um está dando a sua opinião, que
aponha sua opinião num papel, como forma de
proposta, e depois disto o trabalho da Comissão
simplesmente na elaboração do relatório,entrega
do relatório, emendas, discussão e concluiu. O
que eu acho que nós devíamos fazer reunião ape
nas duas vezes por dia. Agora, preferencialmente,
porque ninguém vem para uma comissão porque
tem uma coisa menos importante para fazer. Se
o sujeito está participando de outra comissão,
ou tem um outro problema seriíssímo, eu estou
com um problema no braço, e tenho que fazer
uma cirurgia.Agora, estou enrolando este negó
cio há 4 meses, quer dizer, amanhã eu ia apro
veitar para fazer isto. Não é que eu não quisesse
vir, mas este tipo de coisa acontece com todo
mundo. Acho que se nós fizermos uma pauta
rígida,convocação, fulano,beltrano e sicrano, dias
tais e tais, de manhã, de tarde, de noite, a gente
conclui isto. Porque na conferência se esgota o
assunto. Um dá sua opinião, outro dá outra.

O SR.CONSTITUINTE RAIMUNDO L1RA- Ve
ja bem, nobre Relator,estou inteiramente de acor
do. Agora, o que eu senti foi o seguinte: ontem
tivemos conferencistas, hoje um outro conferen
cista, e senti a angústia do Presidente, no que
se refere ao trabalho administrativo da subcomis
são. Ele disse que o que era de antes de ontem
ficou para ontem, o que era de ontem ficou para
hoje, e o que é de hoje ficou para amanhã.

Apenas, como sugestão, para harmonizar a pro
dução do nosso trabalho, apenas eu disse que
nós deveríamos dar mais tempo ao trabalho admi
nistrativo das subcomissões, e menos tempo às
conferências e aos debates. Agora,se nós duplica
mos este tempo, por dois, logicamente não vai
reduzir, os conferencistas, apenas vai dar mais
tempo a que a subcomissão disponha de tempo
para produzir administrativamente, discutir os

seus assuntos, internamente. Esta a minha opi
nião, não discordo com nenhuma das opiniões
colocadas aqui, por nenhum dos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - O que
eu acho e que eu quero é concretamente dizer
o seguinte, a quem sugere que se faça duas reu
niões por dia, e quem acha que nós temos a
tarde inteira para trabalhar, mas já saímos daqui
quase 13 horas. Então, o grau de responsabi
lidade em cada um de nós aqui é igual. Você
não pode é propor se fazer reunião duas vezes
por dia, e não dá tempo para nenhuma das duas.
Ou dá para uma, aí fica um negócio meio desa
gradáveL

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚBAL BENTES
- Precisa de duas reuniões, na minha o inião.
Porque uma você vai ouvir a entidade, como on
tem ficamos a manhã inteiraouvindo,não tivemos
condição de avançar em nada. Então, tem que
haver uma outra reunião ordinária, que pode ser
a partir das 17 horas. Mas se você é suplente
de outra, eu também sou, é problema do outro
que é suplente. Fiz uma opção. Primeira opção
é esta subcomissão. Então, tem-se que ser práti
cos. Tem que haver duas reuniões, e temos que
fixar uma às 9 horas, para ouvirentidades, e outras
às 17 horas, para cuidarmos dos trabalhos admi
nistrativosda subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚBAL BENTES
- E quando não houver nenhuma entidade para
ser ouvida, façamos também a nossa reunião.
E se esgotarmos o assunto nesta reunião, não
haverá necessidade de se fazer uma segunda.

O SR.PRESIDENTE (José Tavares) - Perfeito.
Hoje é 23, ouvimos o Presidente da Ordem. Dia
28, nós temos um problema. O Conselho de Se
gurança Nacional não vai poder estar presente.
Então, só vem o Diretor Adjunto do Núcleo de
Estudos Estratégicos da UNICAMP, para as 9 ho
ras. Se for possível,se a gente pudesse aproveitar
melhor, mas eu não acredito, porque houve ape
nas um conferencista, e são 10 para I, e não
está havendo tempo para ouvir duas entidades.
Nós apenas ouvimos uma entidade. Então, o dia
28 vai ser esgotado com a presença do pessoal
da UNICAMP. Amanhã, por exemplo, que é dia
24, nós não temos audiência. É um dia em que
a gente pode tentar definir alguma coisa. E não
sei, evidentemente, se haveria necessidade de fa
zermos uma reunião hoje, às 17 horas, porque
amanhã nós não temos audiência, temos apenas
a reunião ordinária. Eu acho que é uma saída,
fazê-lahoje.

Então, fica hoje, às 17 horas.
E os companheiros que encontrarem os que

aqui não estão, nos Iliudem, porque vou acionar
a secretaria, eu também vou acionar o meu gabi
nete.

O SR. CONSTITUINTE ASDRÚSAL BENTES
- Normalmente, às 17 horas e 30 minutos é
exatamente o horário de apresentação de suges
tões. Daí por que sugeria que fosse às 18 horas.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Às 18
horas?

ASR' CONSTITUINTE SADI HAVACHER - Eu
pediria apenas que cumprissem o horário, por
que, desculpem, eu já fui assim mal interpretada,
não aqui nesta subcomissão, porque eu estudei
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muitos anos no exterior e costumo cumprir um
horário assim britânico. De forma que, chegando
cedo, outros geralmente não chegam, entâo se
é bom para uns dar o espaço assim, um espaço
de uma hora, para outros não o é. Se é para
chegar às 10 horas, às 10 horas; às 6 horas, às
6 horas. Agora, 6 horas e chegar às 8 horas, aí
eu me retiro.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Bem,
ficamos definidos às 18 horas.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 13 hores.)

COMISSÃO DA ORDEM
ECONÔMICA

Subcomissão de Princípios
Gerais, Intervenção do

Estado, Regime da
Propriedade do Subsolo

e da Atividade Econômica

ATADA6" REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e trinta e cinco minutos, em sala do Anexo II
do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime
da Propriedade do Subsolo e da AtividadeEconô
mica, sob a presidência do Senhor Constituinte
DelfimNetto, com a presença dos seguintes cons
tituintes: Delfim Netto, Gustavo de Faria, Virgil
dásio de Senna, LuizSalomão, Vladimir Palmeira,
AntônioCarlos Franco, Marcos Uma, Raquel Cân
dido, Renato Johnsson, Roberto Campos, GilCé
sar, Gabriel Guerreiro,Albano Franco, Jalles Fon
toura, Gilson Machado, Antônio Ueno, Joaquim
Bevilacqua Ismael Wanderley e Rubem Medina.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e passou à leitura
da ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. A seguir, deu-se início ao Expe
diente que constou da leitura sumária de suges
tões encaminhadas pelo Movimento Nacional de
Defesa dos Direitos Humanos, contendo matéria
constitucional. Findo o Expediente, o Senhor Pre
sidente anunciou o debate do Termo de' Refe
rência proposto pelo Senhor Relator, no tocante
ao item A - Questões Vestibulares, subdividido
em A.1 - Objetivar uma Constituição sintética
ou analítica e A2 - Trabalhar a partir de uma
proposta básica ou não, do qual participaram os
Senhores Constituintes Joaquim Bevilacqua, Gil
César, LuizSalomão, Virgildásio de Senna, Raquel
Cândido, Gabriel Guerreiro, Roberto Campos, Ja
lles Fontoura e VladimirPalmeira. Asubcomissão
determinou ao Relator que apresente proposta
básica, consubstanciando as sugestões encami
nhadas, a partir do dia seis de maio. O inteiro
teor dos debates será publicado, após a tradução
mpetente registro datilográfico, no Diário da As
sembléia Nacional Constituinte. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rados os trabalhos, às onze horas e quarenta e
nove minutos, convocando os senhores consti
tuintes para a próxima reunião, a ser realizada
hoje, dia vinte e oito de abril, às dezessete horas
e trinta minutos, para continuação do debate de

matéria constitucional. E, para contar, eu, lone
Ramos de Figueiredo, Secretária, lavreia presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente.

A1'IEXOAATA DA SEXTAREUNIÃO OR
DINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DE PRINCÍ
PIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTA
DO, REGIMEDA PROPRIEDADE DO S(JJ3
SOLOE DAATlVfDADEECONÓMlCA, REA
liZADA EM 28 DE ABRILDE 1987,ÀS 10
HORASE 35 MINUTOS, INTEGRA DOAPA
NHAMENTOTAQ(JfGRAFICO, COMPaBU
C4ÇÃODEVlDAMENTEAUTORIZADA PE
LO SENHORPRESIDENTEDASUBCOMlS
5'\0, CONSTITUINTEDELFIMNETTO.

O SR. PRESIDENTE (DelfimNetto) - Declaro
abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão
de Princípios Gerais. Intervenção de Estado, Regi
me de Propriedade do Subsolo e da Atividade
Econômica em caráter informal, vez que ainda
não dispomos de quorum regimental.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, o nobre Relator, na pri
meira reunião, colocou algumas preliminares,
dentre elas essa que é uma das grandes preocu
pações dos constituintes e de setores da opinião
pública, que dizrespeito à extensão do texto cons
titucional e, muitas vezes, à inclusão, no texto,
de matérias não necessariamente constitucionais.
Eu acho que foi bem colocada pelo nobre Relator
esta questão, porque o próprio anteprojeto, o pró
prio estudo da chamada Comissão AfonsoArinos
já foi criticado pela sua extensão - quatrocentos
e tantos artigos.

Estou dentro do grupo realista, meu caro Presi
dente: Acho que não vamos conseguir fazer uma
Constituição sintética, o ideal seria que já tivésse
mos uma civilização estratificada, uma evolução
política a ponto de podermos fazer uma Consti
tuição com alguns princípios, mas nem os dez
mandamentos são seguidos. Por mais que fizer
mos ... Nem na nossa atual Constituição, muitos
artigos não são regulamentados.

Outro dia assisti a uma discussão interessante,
participando de uma reunião conjunta das Subco
missões do Executivo e do Legislativo, sobre o
poder regulamentador das comissões técnicas.
Uma das nossas preocupações e também no to
cante à regulamentação da Constituição. Não
basta elaborarmos um trabalho muito bonito, que
tenho certeza haveremos de fazer, se ele não for
auto-aplicável,ou aplicável logo em seguida, por
que a opinião pública está acompanhando os nos
sos trabalhos e vai cobrar a aplicabilidade dessas
normas. Esse aspecto do poder regulamentador
das comissões técnicas está sendo discutido, a
nívelda Subcomissão do Poder Legislativo. Acho,
realmente, que devemos procurar enxugar, até
porque se formos analisar o texto da Constituição
de 1946 e de 1967, vamos ver que muita coisa
que está lá, como seguro-desemprego, partici
pação nos lucros, benefício às classes trabalha
doras e alguns avanços na ordem social, não foi
regulamentada. Nós, na outra legislatura, tenta
mos regulamentar alguns desses dispositivos,
através da lei complementar e da lei ordinária,
e não conseguimos. Então, temos que encontrar
mecanismos, inclusive temos que já ir pensando
na forma de regulamentar aquilo que ficar dispos
to, seja uma Constituição prolixa,seja uma Consti-

tuição extremamente detalhista, ou uma Consti
tuição exemplificativa, sintética, sob a minha ótica.

Agora, gostaríamos de ouvir o nobre Relator
que, com a sua cultura, seu preparo e sua baga
gem, naturalmente pode nos dar um pouco da
sua luz sobre esse assunto.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Evi
dentemente que o papel do Relator não pode
ser esse, pois não deve antecipar seu pensamento,
sua opinião, sua visão do problema, antes de ter
claramente a posição da Comissão, mesmo por
que não é vontade do Relator, desse ou daquele
modo, tentar influenciar antecipadamente a opi
nião de cada um dos membros da comissão.

Na questão, minha visão se arrima no sentido
histórico do processo constitucional brasileiro.
Historicamente as nossas constituições vêm, a
cada passo, tomando dimensões cada vez maio
res. A Constituição de 1824 foi composta de 293
disposições, 169 artigos e 124 itens; não havia
parágrafos nem alíneas. Já na Constituição de
1891 o número de dispositivos cresceu para 345,
91 artigos, 104 parágrafos, 114 itens e 20 alíneas.
Na Constituição de 1934, já se enfrentava a ques
tão social, os princípios de Weimar e as dimen
sões foram bem maiores, foram 788 disposições
constitucionais. Se compararmos a de 1824 com
a de 1934, as dimensões são mais do que o dobro,
são 788 disposições constitucionais: 187 artigos,
195 parágrafos, 179 itens, 180 alíneas. E, já aqui,
como na Constituição de 1891, disposições cons
titucionais transitórias.

O que me parece é que nenhuma Constituição
moderna pode ser fundamentalmente sintética,
nem tampouco sintética ou analítica rrte parece
ser o objetivo das Constituições. Elas precisam
ser eficazes, ágeis, que assegurem os objetivos
econômicos, sociaís, políticos e as garantias indi
viduais, enfim, que elas sejam um instrumento
que, ao mesmo tempo, abra oportunidade ao que
ainda é contingente e balize as aspirações nacio
nais de longo termo. No caso concreto da reali
dade brasileira, a tentativa de Constituições sinté
ticas não me parece tenha dado resultados conve
nientes. É de todos conhecido o episódio da no
meação do Dr. Barata Ribeiro,eminente médico
no Rio de Janeiro, por Floriano, por culpa da
Constituição de 1891 assegurar que o provimento
dos cargos de Ministrodo Supremo Tribunal Fe
deral obedecia ao critério de notório saber e vida
ilibada. Como a Constituição não foi adjetiva e
acrescentou ao notório sabera expressão "notório
saber juridico",Floriano, para espicaçar os juristas
da Constituição de 1891, nomeou o Dr. Barata
Ribeiro, médico eminente, membro do Supremo
Tribunal Federal, nos termos explícitosda Consti
tuição de 1891. O que significava,há um tempo,
a necessidade de uma posição mais analítica em
termos constitucionais, e fundamentalmente, a
meu ver, isto é que é terrivel na vida brasileira,
a degradação do instituto da presidência, quando
ele é utilizadopara prover os cargos de livreesco
lha do Presidente, sob aquelas formas que degra
dam a vida política e degradam o espírito do insti
tuto do livre arbítrio no exercício da Presidência.
É o compadrio, o nepotismo, o sentido grupal
e até mesmo tribalcom que a escolha, em alguns
casos, seja a nível federal, seja a nível estadual,
ocorre, dando provimento aos cargos de livrees
colha, numa degradação absoluta do instituto da
previdência.
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Mas o que me parece que está no fundo de
todo esse processo de Constituição, sintético-a
nalítica, é o processo histórico da formação da
nossa gente. Todos sabem que o Brasil tem os
seus institutos políticos oriundos da tradição por
tuguesa. E a formação portuguesa, não pela von
tade particular dos portugueses, mas pela sua
formação histórica, a partir de Afonso Henríques,
a libertação da conquista islâmica de Portugal
se fez através de cidade a cidade, e, a cada cidade
libertada, as forças que trabalharam nesta liberta
ção criavam forais próprios, direitos e garantias
inteiramente vinculados àquela povoação. Quan
do as Ordenações Afonsinas, e, depois delas, as
Manuelinas e Filipinas foram corporificadas, cada
direito de uma comunidade era incorporado à
legislação nacional, na medida em que se preci
sava perservar conquistas locais e individuais, fo
rais próprios de cada comunidade. Isto fez com
que o direito público português, desde suas ori
gens, fosse um direito muito adjetivado, muito
particulari2.ado. O Brasil que, durante muitos anos,
viveu sob essas ordenações, transferiu para nossa
gestalt a nossa forma de enfrentar esses questio
namentos de direito público com esperança, que
me parece que é algo permanente, algo que se
incorporou à necessidade de definir particular
mente, caso a caso, os problemas da ordem pú
blica.

Além disso, não há entre nós a tradição da
importância do direito consuetudinário, ou da
transferência aos tribunais do poder fazera legisla
ção pretorian; os tribunais não são criadores de
leis, entre nós, como entre os anglo-saxônicos,
são intérpretes de textos cristalizados, que lhes
cabem aplicar na forma e no espírito com que
o texto foi elaborado, inclusive remontando aos
andaimes da sua própria construção. É neste sen
tido que, por nossa tradição, por exigência do
nosso comportamento, da nossa forma de ser,
não me parece mais apropriada a forma sintética.
Seria o ponto de vista ideal que a Constituição
fosse uma mera moldura, em que os princípios
estivessem defendidos e a mutação, no tempo
das instituições, dos costumes, etc., permitisse
que os tribunais, como nos Estados Unidos ou
na Inglaterra, fossem se ajustando às realidades
emergentes e construindo, dentro dos princípios
constitucionais, um devenir que fosse ao mesmo
tempo real e ideal. Esta não me parece ser a
posição da nossa gente nem a tradição histórica
do nosso povo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - O
Sr. Relator me permitiria um esclarecimento, um
adendo? (Assentimento do Orador) Não crê V.
Ex" que, além dessa falta de tradição do direito
consuetudinário há uma completa falta de credibi
lidade dos poderes em geral, e do Poder legis
lativo, em particular, no sentido de que todo o
mundo quer ver o seu direito, o seu interesse
consagrado na Constituição, porquanto não acre
dita que a legislação ordinária lhe dê as garantias
necessárias? Não crê V. Ex" que isso seria um
fator também de inchamento da forma constitu
cional, no sentido de garantir na Constituição
aquilo que não acredita que estará garantido na
legislação ordinária?

O SR. RELATOR (Vrrgildásio de Senna) - Te
nho disso uma visão muito clara, nobre Consti
tuinte LuizSalomão. Há,de um lado, em algumas

categorias sociais, um sentido mítico da lei, de
que basta que o dispositivo conste do texto para
que passe a ser de fato; de direito já o é, mas,
de fato, uma realidade social. Muitas pessoas da
esquerda brasileira não percebem, ou não que
rem se aperceber, que o presente é apenas o
passado dialeticamente resolvido, e acham que
a ação volitiva, a sua idealização de uma socie
dade, como está em seu próprio cérebro, no
back-groud de sua formação ideológica, pode
ser de fato transformado numa realidade por sim
ples ato volitivo. E a lei não expressa uma resul
tante de forças factível,mas uma imposição idea
lista que a realidade do cotidiano não vai cumprir.
Não basta que esteja na lei e que esta seja uma
coisa arbitrária... O que vimos durante o período
do autoritarismo? É que a penalização, a cassação
de pessoas, que era uma medida positiva, que
deveria encontrar na sociedade o caráter punitivo
que ela expressava, passou a ser um padrão de
dignidade, porque a lei não se compadecia com
a realidade social; passava a ser, quando sob a
ação da lei, ação punitiva, ação que deveria ser
o escarmento para aquele punido. Na realidade,
a sociedade o encarava como um ser que estava
sendo meramente discriminado, o que significa
que a lei não tinha nada com a realidade.

Uma das causas, talvez, que deveríamos anali
sar, com profundidade a respeito disso, é se, em
muitos casos em que a lei não é cumprida 
não estou discutindo ainda o problema da legiti
midade da representação, que também é um fato
histórico na vida brasileira, depois poderíamos
conversar um pouco sobre isso -, mas voltando
ao tema de que a lei deve, na Constituição, expres
sar as aspirações nacionais de longo prazo; nin
guém diz que a Constituição americana não foi
cumprida, ou não é respeitada pelo seu povo,
quando, quase 180 anos depois de sua entrada
em vigor é que uma decisão da corte suprema,
em Mephis, Atlanta, fez integrar os negros à uni
versidade estadual. Mas o princípio da igualdade
fundamental de todos os cidadãos estava expres
so no texto constitucional, e todos nós, quase
sempre, tomamos a Constituição americana co
mo uma constituição paradigma em termos de
respeitabilidade, de credibilidade e de longevida
de. Todavia, há fatos como este, depois de 180
anos, em que o texto expressava uma vontade
nacional, da igualdade essencial de todos os ho
mens, é que uma decisão da corte suprema obri
gou e requisitou força pública, a guarda nacional,
para que estudantes negros pudessem freqüentar
uma universidade em Menphis, Atlanta.

O que quero dizer, nobre constituinte, é que
nem sempre a falta de cumprimento do texto,
em determinado instante, significa esse descum
primento absoluto da lei.Os que têm consciência
do processo dialético da história sabem que o
homem é um animal datado e situado; temos
que nos reportar sempre a tempo, lugar, para
que a análise seja feita de forma razoável.A histó
ria não é uma idealização; a lei também não.

Voltando àquele tema que V. Ex"abordou, da
representação, nós vivemos num País, sob a mi
nha visão - eu não sou jurista, sou um simples
engenheiro que durante os anos de minha vida
passei a maior parte do tempo no exercício exato
e intregral dessa profissão -, mas somos uma
Nação que adora, em grande parte, a ficção; so
mos uma coisa sul generis. O Brasil teve uma
Constituição, um Governo, um aparato de Estado

antes de ter Nação e povo, quando quem lê 
e o Prof. Pedro Calmon chamou muito a atenção
a esse respeito - os forais, a carta com que
Thorné de Souza se apresentou a este País, para
assumir o Governo, ele trazia todo um aparato
de Estado. Além de uma Constituição, ele trazia
todo o Sistema Judiciário montando, meirinhos,
auditores, ouvidores; trazia uma Secretaria de Es
tado pronta, com funções defmidas, e nós não
tínhamos sequer povo, não éramos sequer Nação,
e já tínhamos uma estrutura de Estado legal
mente constituída. Em 1824, sem Nação, com
uma presença de 2% no processo eleitoral, tenta
mos fazer a Constituição de 1824, que assegurava
- o Imperador, todos sabem, nomeava e demitia
os seus ministros - no seu bojo, a transformação
do Brasil numa Nação parlamentarista avançada,
com uma estrutura de pensamento e uma teoriza
ção sobre parlamentarismo que não encontrou
paralelo em mais de 100 anos, ou em quase 100
anos de República.

A Carta de 1891, transferia arbitrária e exotica
mente uma Carta para o País. Enfim, o que estou
querendo dizer, com isso, é que a representação
no Brasil sempre, e os casos concretos hoje co
nhecidos, como o abuso arbitrário do poder eco
nômico, que não é simplesmente a ausência da
fiscalização do Poder Público, é uma conivência
com toda a sociedade. Não é porque o Gover
nador de tal ou qual Estado, ao fim, ao cabo
do seu mandato, faça nomeações impossíveis e
imorais, é porque a sociedade está pressionando
para fazê-lo. Há uma cumplicidade de toda a so
ciedade no não-cumprimento da lei. Embora a
Constituição assegure que o acesso aos cargos
públicos far-se-á sempre por concurso, está toda
a sociedade, os deputados, a representação popu
lar pressionando os Executivos para que a lei não
seja cumprida. O que a sociedade tem a meu
ver, é que discutir e chegar, não farisaicamente,
mas de forma correta e certa a uma conclusão
do que quer, não adianta o Texto Constitucional
asseverar: "o acesso aos cargos públicos se faz
apenas mediante concurso", quando toda a von
tade nacional manifesta se realiza através do com
padrío, e da indicação para o provimento desses
cargos.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Permite, nobre Relator? (Assentimento
do orador.) - O nobre Relator fez uma brilhante
exposição e, pela primeira vez, pejo menos nas
reuniões que frequêntei ele saiu da sua quietude
mineira e passou para a sua loquacidade baiana,
colocando para fora um pouco de sua grande
cultura e da sua vivência, como dissera no início
da minha fala.

E deu para sentir, nas rápidas pinceladas que
S. Ex' traçou aqui, com grande brilhantismo, aqui
lo que é a realidade, realmente, no Brasil e que
eu dissera, em expressões mais pobres, quando
tentara me expressar. Afalta de uma estratificação
nacional, a excessiva adjetivação que herdamos
da colonização e das ordenações Afonsinas, Ma
nuelínas, Filipinas e da colonização portuguesa,
a falta de uma tradição em função da falta de
estratificação nacional, uma falta de tradição no
tocante ao uso dos costumes, um certo farisaís
mo, por que não dizer até mesmo por parte das
nossas cortes na apreciação daquilo que é legal
ou ilegal,onde vemos, via de regra o político exce
der o jurídico, o político se sobrepor ao jurídico
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e muitas vezes, até ao moral. Então, tudo isso,
nobre Relator, parece-me que o leva àquela con
clusão realista,que é também a minha, da impos
sibilidade de fazermos uma carta enxuta e sinté
tica. E, dentro da nossa temática, que são os prin
cípios gerais da ordem econômica, que são o
papel do Estado, a intervenção do Estado, o papel
das estatais e etc., nós temos que levar em conta,
também não só a parte substantiva das nossas
propostas, não só, na elaboração dessas propos
tas, mas levar em conta a teoria tridimensional
do direito, porque me parece que, quando V. Ex"
fala que a sociedade exige, o que nós temos são
o fato social, o valor e a norma, quer dizer, do
fato social, diante da nossa valorização, é que
deve emergir essa norma. Como valorar esse fato
social? A partir desse realismo um tanto pessi
mista, nós realmente vamos adjetivar ainda mais
o que já está adjetivado até no anteprojeto da
Comissão Afonso Arinos. Eu não vi, nas exposi
ções até aqui feitas, às quais assisti, nada assim
de profundamente novo, que pudesse trazer algu
ma contribuição realmente nova em termos do
papel do Estado, dos princípios gerais de ordem
econômica. Todos nós entendemos que a empre
sa e a propriedade têm que ter caráter social.
Quando vamos conceituar esse caráter social, ca
ro Relator, nós temos uma dificuldade enorme,
porque se pegarmos todos os membros da Co
missão, cada um vai ter uma valoração sobre
o que é esse caráter social da propriedade e da
empresa. Como inserir na constituição um prin
cípiogeral que não seja adjetivado?Vamos encon
trar aqui uma série de posições e, certamente
uma grande polêmica em tomo desse assunto.
A mesma coisa com relação ao subsolo, com
relaaão ao papel das estatais, e assim por diante.

Então, eu estou com o Relator de que será
praticamente impossível fazermos um trabalho
sintético. Mas eu acho que temos que ter um
mínimo de racionalidade jurídica. Não devemos
inserirnos princípiosgerais, naquilo que nos com
pete ordenar, que é a ordem econômica, aquilo
que não seja constitucional.

Especialmente no tocante à preocupação do
constituinte LuizSalomão, que o povo não acre
dita, se não colocar na Constituição, eu acho e
aí,voltoa insistir,no papel das comissões técnicas
da Câmara, porque, evidentemente, vamos entrar
no trabalho dessa subcomissão, mas acho que,
o nobre Relator, participando da Comissão de
Sistematização, vai verificar que nós estamos
preocupados com isso, com a regulamentação
da Constituição, que dará eficáciaàs normas nela
inseridas e com prazo estabelecido, porque se
não estabelecermos prazos, fica mais dificil. Dei
xarao alvitredo Legisladoré, como bem assinalou
o constituinte Virgildásio de Senna, a coisa acaba
ficando apenas na teoria. Acho que as comissões
técnicas, - é a minha opinião pessoal, para a
valorização,inclusive,do Legislativo - devem ter
esse poder de regulamentar as normas constitu
cionais a Comissão de Educação, a Comissão
de Finanças, a Comissão de Orçamento, enfim,
elas terem o poder, e o dever,com o prazo estabe
lecido nas disposições transitórias, para que regu
lamentem os dispositivos, sejam eles de ordem
econômica, de ordem social e etc., enfim, tudo
aquilo que diga respeito à parte substantiva da
Constituição.

Então, devemos ser analíticos, mas não exces-

sivamente prolixos, excessivamente adjetivos, e
deixarmos que as Comissões Técnicas desçam
à capilaridade necessária para que a Constituição,
não só tenha crédito, mas seja aplicável. E, de
outro lado, também uma reformulação do Poder
Judiciário. Talvez, aí, o problema da criação da
corte constitucional, porque nós demos um péssi
mo exemplo, meu caro Constituinte Virgildásio
de Senna, quando aqui, - não com o meu voto,
votei declaradamente em branco, pela primeira
vez na minha vida - mas demos um péssimo
exemplo, na Câmara e no Senado, quando deso
bedecemos o princípio inserido na Constituição,
reelegendo membros da Mesa, o primeiro ato da
Constituinte foi o primeiro ato inconstitucional,
quer dizer, foi péssimo o exemplo.

O SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)-Játemos
número, portanto, vamos dar início à nossa reu
nião.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Eu tenho observado as dificuldades com que
esta Subcomissão tem funcionado. Já tinha feito
essa ponderação, informalmente, ao nosso Rela
tor. Esta Subcomissão apresenta irregularidades
já denunciadas pelo Relatorque é de ter 23 mem
bros. O que é um excesso da representação do
PMDB. No entanto, tem-se observado sistemati
camente a ausência dos representantes do Partido
majoritário, que tem prejudicado, sobremodo o
desempenho desta Subcomissão, no andamento
dos nossos trabalhos.

Eu gostaria de recomendar a V. Ex", formal
mente, que se dirigisse à liderança do PMDB, que
é quem tem a responsabilidade formal de indicar
os representantes para as Subcomissões, ou se
dirigisse aos próprios Parlamentares que a com
põem, no sentido de prestigiarem os trabalhos,
porque, primeiro, temos tido discussões um tanto
esvaziadas, segundo, estamos sendo cobrados
aqui pleo andamento, não é? Os nossos eleitores
estão esperando definições. E parece-me extre
mamente dificil que consigamos arrancá-Ias, com
o Plenário da Subcomissão tão esvaziado, como
se tem observado.

O SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)- Eu tenho
a dizer que, quanto à primeira questão, o ilustre
Relatorfezum contanto com a Mesa e não temos
ainda uma resposta. Quanto à segunda questão,
eu gostria de colocar o meu ponto de vista. Nós
somos maiores, vacinados, cumprimos a nossa
função servindo o Exército,de forma que é muito
dificil imaginar-se que nós devamos chamar a
atenção dos Srs. Constituintes para que compa
reçam. Os que não comparecem estão cumprin
do rigorosamente o seu papel.

Vamos passar à leitura da Ata.
Eu convidariao ilustreConstituinteVladimir Pal

meira, para que proceda à leitura.
É lida a seguinte

ATA

(Atada 5' Reunião Ordinária)

O SR. PRESIDENTE (DelfimNetto) - Em dis
cussão a Ata. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Ernvotação.

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

Está aprovada.
A Presidência recebeu e encaminhou ao nobre

Sr. Constituinte Virgildásio de Senna, Relator da
matéria, sugestões enviadas pelo Movimento Na
cional de Defesa dos Direitos Humanos.

Vamos passar, agora, à discussão das questões
vestibulares que foram aprovadas por esta Subco
missão.

Está em discussão o problema A-I: Objetivar
uma Constituição Sintética ou Analítica. Apalavra
é concedida aos ilustres Constituintes.

O SR. CONSmUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, apenas para dizer que eu
tenho a impressão de que os membros da Subco
missão acompanharam atentamente as coloca
ções, muito proficiente e muito bem fundamen
tadas do nobre culto Relator. Eu estou inteira
mente de acordo com as colocações feitas pelo
ilustre Colega Virgildásio de Senna. Eu acho que,
dificilmente, eu diria que seria impossível, que
queiramos fazer uma Constituição nos moldes
da cultura anglo-saxônica, que seria o ideal. Nós
somos um povo latino,prolixopor natureza, adjeti
vados e adjetivantes.E, ademais, existem também
as questões aqui levantadas pelo ConstituinteSa
lomão. Existem dificuldadesde cumprimentos até
daquilo que está expresso na Constituição. Então,
eu acho que nós temos que adotar uma postura
realista; tentarmos evidentemente consolidar
aquilo que for possível, num menor número de
normas, que expressam a maior amplitude possí
vel de garantia dos direitos que se dizem garan
tidos, das obrigações que se dizem estabelecer.
Mas é fora de dúvida que é absolutamente impos
sívelde fazer-seuma Constituiçãosintética,dentro
de um conceito stricto sensu do que seja uma
Constituição sintética. Essa é a minha posição.
Eu estou de inteiro acordo com as palavras do
ilustre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte GilCésar.

O SR.CONsmUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, eu concordo com as colocações feitaspelo
Colega Joquim Bevilacqua, especialmente no
sentido de que tenhamos uma Constituição enxu
ta, conforme propõe o nosso Relator Virgildáiso
de Senna. Em tempo, eu encaminho ao Sr. Rela
tor um artigo publicado no jornal A Folha de
S. Paulo sobre o sistema minerário no Brasil:
"Mineração e Xenofobia". Porque já tive oportu
nidade de encaminhar ao Sr. Relatorum trabalho
retirado da revista enfoque sobre Jolnt-venture
que está sendo realizado na União Soviética. A
forma de se regulamentar o capital externo que,
pelo que li nessa revista, da qual sou assinante
e tive oportunidade de distribuiraos Colegas, pa
rece-me que algumas colocações são interessan
tes e possam servir ao crivo do exame do Sr.
Relator e à discussão do Plenário desta Subco
missão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALoMÃo - O
tema ainda é o caráter sintético e analítico da
Constituição.
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Eu gostaria de expressar o meu ponto de vista,
completando um pouco a análise histórica evi
dentemente feita pelo nosso Relator Virgildásio
de Senna, sobre uma questão que me parece,
além da tradição, o fato de que a sociedade brasi
leira não concluiu ainda o seu processo de transi
ção, de transformação econômica e social que
vem se dando num ritmo extremamente acele
rado. Algumas comparações a que tive acesso,
que eu mesmo tentei elaborar, mostram que ne
nhum pais, mesmo aqueles que experimentaram
um processo revolucionário, sofreram uma trans
formação em termos de urbanização da sua po
pulação e de industrialização tão acelerada quanto
o Brasil nos últimos 40 e 50 anos.Essas transfor
mações, sobretudo, o processo imigratório, evi
dentemente desestabilizam valores, alteram nor
mas de comportamento, enfim, produzem modifi
cações superestruturais que, certamente, não en
contraram o seu ponto de estabilização.De modo
que eu não tenho dúvida de que esta Constituição
que estamos elaborando, que vamos elaborar,
num momento próximo, certamente não será
uma Constituição longeva, que vá durar tantos
anos quanto se pretende, a utilizar como para
digma, a constituição americana, a constituição
inglesa. De outra parte, parece-me difícil que ela
seja sintética, na medida em que, não só pela
tradição, como bem expôs o Deputado Virgildásio
de Senna, mas eu vejo também aquela tentação
de todos os grupos sociais, de todos os setores
da sociedade, que buscam assegurar o seu direito
na Constituição, ou pelo menos uma norma pro
gramática, que não seja um direito expresso de
forma clara, para efeito de preservar o seu espaço
na Constituição. Na minha visão, forçando um
pouco o caráter do DireitoConstitucional, no sen
tido de incluircoisas que, eventualmente, estariam
melhor postos na Legislação Ordinária, ou na Ju
risprudência dos Tribunais. De modo que me pa
rece inevitável que tenhamos uma Constituição
curta; a média das Constituições brasileiras é de
15 anos, conforme foi calculado. Então, temos
uma Constituição de vida curta e, certamente,
uma Constituição bastante detaIhista. E, a meu
juízo,essa discussão fica um pouco fora do ponto,
no sentido de que essa aspiração de ter uma
Constituição sintética e duradoura, na verdade,
não passa de um valor estético, de um valor subje
tivo, o que nada impede, não há nenhuma razão
para que se pretenda ter uma Constituição dura
doura, numa sociedade que experimentou uma
violenta transição, processo esse que, a meujuízo,
não está completo.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V.Ex'" .

Concedo a palavra ao ilustre Relator.

O SR. RElATOR (Vlfgildásio de Senna) - Eu
ouvi J1Iuito atentamente a exposição do Consti
tuinte LuizSalomão. Na verdade, a sociedade é,
por sua própria natureza, dinâmica, princípio fun
damental de dinâmica social, com os seus proces
sos de mudanças. Se formos por esse caminho
examinar nossa Constituição, jamais faremos
uma Constituição com a perspectiva de longo
prazo. O que ocorre no Brasil e em todos os
outros países, é que a sociedade nunca resolve
os seus problemasA solução de um problema
é sempre a criação de um outro problema. E
a Constituição deve colocar balizas nesse pro-

cesso de soluções. Acho que é um dever nosso
aspirar uma Constituição duradoura, não uma
Constituição rígida, mas uma Constituição dura
doura. Quanto mais detalhista for a Constituição,
evidentemente, mais a sua obsolescência está no
horizonte de curto prazo. Mas, exatamente essa
sabedoria de colocar entre a extensiva e adjetiva
e a sintética, vai ser o objeto de nossos trabalhos,
objeto da participação da sociedade que quere
mos, como em nenhuma outra fase da nossa
História política, talvez do Mundo, o processo de
elaboração de uma Constituição tenha evocado
a presença das forças que permeiam a nossa
sociedade; as entidades de classe, pessoas que,
como ontem aqui, a despeito do rendimento ou
não do trabalho, mas a disposição com que a
sociedade está querendo ouvire incorporar a von
tade nacional, expressa sob as suas mais diversas
disso, a possibilidade de submeter a Constituição
ao referendum, ou ao plesbicito da sociedade
nos deve armar da vontade de fazer um instruo
mento duradouro e, ao mesmo tempo, flexível
para que essas mutações, essas mudanças, essas
inquietações sociais, que ainda não se cristali
zaram e jamais se cristalizarãode forma definitava
na sociedade, encontrem um escoadouro co
mum, um leito para a sua solução no texto que
iremos redigir.

Era isto que eu queria dizer ao nobre Consti
tuinte LuizSalomão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex'.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Raquel
Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO 
Eu ouvi o finaldas suas colocações e tive o cuida
do, ao elaborar as minhas propostas constitucio
nais, de ordem econômicas e, naturalmente, da
iniciativaprivada e da políticado mineral do País,
de embasar-me no processo histórico de coloni
zação do País. Fique feliz por ser jovem ainda
e não pertencer à corrente dos grandes intelec
tuais deste País, os sábios, representando a sua
maioria no colégio dos constituintes. Embora de
forma simples, pude fundamentar o encaminha
mento de nossas propostas dentro de um preceito
histórico, que tem, como espelho, uma sociedade
com clarividência cultural descaracterizada do
conceito nacional. Não podia ser diferente. Ques
tiono profundamente se, hoje, na era da tecno
logia, com os meios de comunicação avançados,
do qual o País está em pé de igualdade com
os outros países, diga-se, nos meios de comuni
cação, embora esteja sendo desvirtuado para um
descaminho de alienação total neste País, não
seria possível, e aqui temos a presença de nosso
Presidente desta Subcomissão, um grande eco
nomista, um grande planejador de políticas, te
mos um outro ex-Ministro aqui, se prevê com
clareza, principalmente no ordenamento econô
mico, mesmo sendo a sociedade brasileira dinâ
mica, o processo da humanidade rápido e evolu
tivo, termos meios de assegurar através de estu
dos técnicos-científicos, a previsão duradoura
desta nova Constituição, que estamos ousando
escrever e que tenho a grande vontade, particular
mente, de que ela seja, não eterna, mas que seja
duradoura, pelo menos. Será que não teremos
hoje essa competência, essas condições para es
crever um texto enxuto, pelo menos no novo orde-

namento econômico, tão colocado pelo nosso
Presidente, que diz que não tem que ter balela,
não tem que ter conversa, não tem que ter dema
gogia? Tem que ser claro, concreto, lógico? Tive
mos experimentos históricos e com várias forma
ções e vários experimentos, até agora. Será que,
diante disso, para uma futorologia, dentro dos
meios de comunicação, com tecnologia, com
pêndios, estudos paralelos, com acesso em todo
Planeta, com teses defendidas em todos os luga
res, para, num País, em pé de igualdade e até
mesmo com um certo desnível cultural, colocar
mos aqui essa parte da Constituição que deve
ser lógica, que deve ter, como parâmetros, dados
concretos da realidade, daquilo que experimen
tamos no passado, que experimentamos agora,
para elaborarmos, com presteza, com durabili
dade, propostas que, obviamente, poderão ser
abertas, porque entendo que a economia sinté
tica, pura e fria se distancia daquilo que está ine
rente, que é a visão de justiça social. Nós temos
a sensibilidade da alma humana, sem querer ser
piegas, para nos abeberarmos nesse sentimento,
e, dentro dessa ciência maravilhosa, podermos
fazer, com equanimidade, a justiça social, com
uma propositura econômica, mesmo em que pe
sem todas as discussões aqui colocadas por uma
falta de cultura histórica, nós possamos ter, como
balizamentos, países irmãos nossos, que não es
tão tão mal como o nosso.

Sem ter a famosa xenofobia nacional, onde
possamos disciplinar, sobremaneira, o capital da
queles mais ricos e poderosos e estabelecermos
propostas com caras nossas, com jeito dessa
grande maioria que está aí fora, sedenta, angus
tiada, com fatos concretos que não combinaram
e que não combinam com o que está feito e
com o que foi feito, ai, através de todo um pro
cesso histórico.

Diziao Sr. Relator que nós vivemos e que vivere
mos ainda por longa data esse processo de ebuli
ção, porque no dia em que isso parar, acaba tudo.

O homem vive essa dinâmica evolutiva, social
e política. Será que com isto tudo não temos
condição, hoje, de planejarmos, de estipularmos
um modelo onde nós possamos nos assegurar
da previsão que queremos para o futuro do nosso
País, da nossa sociedade?

O SR. RElATOR (Vlfgildásio de Senna) - Mui
to obrigado a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Gil César.

O SR.CONSTITUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, Sr. Relator, o colega guerreiro encaminhou
à Mesa e nos entregou cópia, ontem, do seu traba
lho sobre "00 Regime e da Propriedade do Solo",
complementado com "inclua-se onde couber"
um artigo que não está ainda numerado, em que
S. Ex" propõe uma redistribuição, ou melhor, uma
reforrnulação do Imposto úilico sobre Minérios.
É que me parece interessante, porque aumenta
um pouco a participação do Município,sem impe
dir que o Estado continue com 60% dos recursos
para fazer uma melhor redistribuição de renda
a nível regional.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Nobre
Constituinte, talvez valesse a pena esgotarmos a
discussão sobre esse tema vestibular para, depois,
entrarmos nos casos concretos.
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oSR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Pois não.
Eu pensei que já tinha sido esgotado, ou não?

O SR. PRESIDENTE(DelfinNeto) - Não.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR- Não?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Devía
mos, pelo menos, votar e, pelo jeito, aqui, vamos
votar a média.

Mas creio que deveria vencer a primeira parte,
que é a 1, para depois passarmos à 2.

A palavra continua com os Srs. Constituintes
para discussão do item A-l.

Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Ga
briel Guerreiro.

Só o item A-l. Estamos discutindo o item A-l.

O SR. CONSTITUINTE GABRIELGUERREIRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, nós vivemos um
momento histórico de crise neste País. E esta
crise, no meu modo de perceber as coisas, é
fruto, exatamente, da dinâmica evolutiva, do pro
cesso evolutivodo Pais, um Pais que tem aspectos
extremamente interessantes, extremamente desa
fiantes à inteligência nacional, na medida em que
se tem, como frisou o Constituinte LuizSalomão,
nos últimos 50 anos, uma evolução urbana indus
trial extremamente rápida, diria até avassaladora;
na medida em que se têm regiões enormes neste
Pais,que ainda não foram integradas ao processo
produtivo; na medida em que se têm fronteiras
extremamente dinâmicas, como a fronteira da
Amazônia; na medida em que se convive com
estruturas arcaicas, como a estrutura do latifúndio
do Nordeste, em que uma interage sobre as ou
tras, de tal forma que este País, hoje, apresenta
um quadro extremamente complexo para todos
os setores da vida nacional que queiram se dedi
car ao estudo do entendimento, da compreensão
da situação brasileira.

VejaV. Ex" que, na medida em que o latifúndio
do Nordeste cria uma grande quantidade de fa
mintos, esses famintos proliferam com uma velo
cidade extremamente alta e são obrigados, pela
situação de miséria, na maioria dos casos, a se
deslocarem ou para as fronteiras, como é o caso
da Amazônia,ou para a periferiadas grandes cida
des.

A estrutura do campo não permite a absorção
da população e desloca essa população para a
periferia urbana.

Por outro lado, avança-se sobre os novos recur
sos e se integra ao sistema produtivo das frontei
ras, como a fronteira da Amazônia, e se cria, pelo
processo de migração, problemas complicadís
simos, como são os problemas fundiários,os con
flitosfundiários no processo da Amazônia, como
são os complexos problemas do garimpo, com
relação ao problema mineral, como é, por exem
plo, a aplicação de capitais através de incentivos
fiscais que não correspondem às necessidade da
Amazônia, e que têm sido aplicados de forma
a mais desastrosa possível - está lá a SUDAM
como exemplo disso, há 41 anos ou 42 anos,
e não produziu o desenvolvimento da Amazônia.

Todos esses problemas complexos têm que
ser olhados neste momento em que pensamos
em escrever uma Carta para este País.

Não acredito que tenhamos condições, nem
é questão de vontade, é uma questão de condi
ções e objetivos, de escrever uma Constituição
absolutamente sintética, uma Constituição sim-

ples, apenas de princípios básicos, de princípios
que norteem a confecção, a feitura de uma legisla
ção ordinária.

Acho que esta Constituição vai ter muitas nor
mas que, provavelmente, dentro de pouco tempo
até, talvez menos que alguns lustros, terão que
ser modificados.

Porque, pelo que se sente, tanto na sociedade
lá fora, como nos corredores desta Casa, é que
se pretende inserir nessa Constituição uma quan
tidade de normas tão grandes, que até me atemo
riza.

Acho que temos que fazer um esforço gigan
tesco, um esforço quase que sobre-humano, para
conseguir sintetizarprincípios norteadores da vida
nacional, que tentem absorver essa complexibi
lidade, que tentem abrir caminho, inserir, nesta
Carta, mecanismos pelos quais nós possamos
agilizar, viabilizar a solução, a equação desses pro
blemas.

Acho que ela não será sintética, mas cabe a
nós fazermos um grande esforço, para, na medida
do possível, do exeqüível, colocar nesta Consti
tuição a base de princípios que norteiem a confec
ção da legislação ordinária.

Por isso, na proposta que apresentei e que tere
mos oportunidade de discutir, não fiz nenhuma
jusfiticativaescrita, poderia fazê-lo, pretendo fazer
oral, é apenas uma questão de princípios, pontos
que devem ser aobrdados, que devem jogar, para
a legislação ordinária, as questões da regulamen
tação, a questão da estrutura, mas a nívelda exe
quibilidade, da possibilidade de ser aplicado.

Por isso, chamo a atenção dos nobres cornpa
nheiros, ou, pelo menos, me permitir essa obser
vação, no sentido de que temos que trabalhar
as nossas própias propostas, até sem muita justifi
cativa,para que possamos ter, nas mãos do rela
tor, um corpo de normas bastante objetivas, no
sentido de contribuir para que esta Constituição
seja uma Constituição sintética. Acho que se co
meçarmos a tentar colocar, nas nossas própias
propostas, tudo aquilo que está nas nossas cabe
ças, todas aquelas idéias que nós temos, até regu
lamentar situações, nós vamos fazer uma sobre
carga sobre o nosso ilustre relator, não duvidando
da sua competência, da sua capacidade, que eu
acho que lhe sobra, mas acho que é humana
mente impossível sintetizar estas questões todas.

Eu faria uma observação aos nobres compa
nheiros, para que não sejamos demasiadamente
prolixos,naquilo que vamos fazer,senão, o relator
não vai dar conta. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Obri
gado a V.Ex" Continua em discussão o tema.

Vamos passar à votação. Acredito que o nobre
Constituinte Gabriel Guerreiro acabou sintetizan
do as coisas que eu tenho que passar como tarefa
ao relator. Acho que essa é a idéia, para que S.
Ex" faça isso com o menor número de artigos
possível. A decisão sintética fica superada por
uma condição de números. Eu acredito que, tal
vez, devêssemos aprovar isto, se o nobre relator
concordar.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Nobre Deputado, se me permite, eu faria ao
nobre relator apenas uma observação: é que S.
Ex" fizesse a equação, derivasse essa equação,
porque reduz bastante e fizesse uma segunda de
rivada, para chegarmos a um resultado positivo.

O SR. CONSTITUINTE V1RGILDÁSIO DE SE·
NNA - Mas, o que eu diria, nessa história, é
que há duas posições; uma é a daquele orador
que, dizendo que, por não poder dizer tudo, pre·
fere não dizer nada: a outra é aquela que diz não
haver tempo para ser sintético. Mas eu creio que
a posição do nobre Deputado Gabriel Guerreiro,
que é a opinião praticamente expressa dos Srs.
Constituintes, é de que o projeto deve ser tão
longo quanto o necessário para ser eficaz e tão
curto quanto conveniente, para não ser tão deta
lhista, tão casuístico, tão monárquico de início,
pela sua obsolescência por questões que, ama
nhã, já caducaram. Acho que esta média é aquela
que a Casa e toda a Nação almeja. Essa seria
a norma a ser seguida no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Acho
a observação correta. O relator vai colocar, real
mente, um número mínimo de premissas, para
deduzir, de todo o resto, na legislação ordinária.
Não vai faltar nenhuma hipótese.

O SR.RELATOR (Virgildásio de Senna) - Com
relação à matéria, objeto de reflexões do nobre
Deputado Luiz Salomão há algumas Constitui
ções, como a portuguesa, sedimentada nos prin
cípios do legislador ordinário. Os princípios cons
titucionais do legislador ordinário de não criar a
lei complementar, ou a lei ordinária específica,
para sua aplicação, é, nos termos constitucionais,
aplicar imediatamente o princípio, na interpreta
ção judiciária do princípio constitucional, do legis
lador ordinário, e a lei complementar pode deta
lhar.

O SR.PRESIDENTE(DelfimNetto) -Se todos
estiveram de acordo com essa posição, vamos
passar à votação. Os que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)

Está aprovado.
Passamos agora à discussão do item A-2:
O item A-2 refere-se ao fato de que, se vamos

trabalhar a partir de uma proposta básica, ou não.
Está em discussão o item A-2:

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIlÁC
QUA - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Bevilácqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVIlÁC
QUA - Sr. Presidente, eu, a esta altura, mesmo
com a prorrogação para seis de maio, para apre
sentação de propostas, creio que esta subcomis
são já recebeu um número suficiente de suges
tões de propostas, não só dos seus membros,
mas também dos demais constituintes, e mesmo
da sociedade civil, de tal sorte que o nosso ilustre
relator estaria, talvez,em condições de nos ofere
cer aquilo que fosse a média dessas sugestões,
se S. Ex" se dispuser a um esforço concentrado
nesse sentido, para que pudéssemos já ir deba
tendo uma proposta básica. Temos aqui várias
propostas básicas. Hoje mesmo, estamos rece
bendo aqui do Deputado LuizSalomão proposta
básica, quanto a princípios relativos à área econô
mica, propriedade, definição de Empresa Nacio
nal etc. e tal. O Deputado Gabriel Guerreiro tam
bém fez algumas sugestões assim como o Depu
tado GilCésar, e outros companheiros. Da mesma
forma, a Mesa tem encaminhado à subcomissão
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algumas propostas de entidades de classe, etc.
O nobre relator também participando, como tem
participado de todas as reuniões da comissão,
já pode, com sua sensibilidade, com a sua tarimba
e experência, aferir, mais ou menos, a média da
quele que é o pensamento, vamos dizer assim,
desse colegiado. Se S. Ex" pudesse nos oferecer
um texto básico, é claro que o trabalho se tomaria
mais fácil,mais rápido, mais objetivocaso contrá
rio,vamos continuar discutindo, de fora para den
tro, até a consolidação do texto final.

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Obri
gado a V. Ex" Continua em discussão.

Concedo a palavra ao ilustre Relator.

O SR. CONSmUINTE V1RGILDÁSIO DE SE
NNA. - Sr. Presidente, a introdução desse tema
vestibular me parece pertinente, na medida em
que a exigüidade do tempo nos impõe sermos
prestes em nossas decisões. O que me parece
é que existem n oportunidade, n documentos ca
paz de servir como roteiro básico do nosso traba
lho. Um deles está ai, recente, talvezo mais novo;
é o da própria Comissão Provisória, que tratou
o tema extensivamente, após receber sugestões,
um número ilimitado de sugestões, talvez40 mil
sugestões, das mais diversas origens que têm
uma participação muito grande teoricamente, da
sociedade, embora não tenha representação não
é no sentido de que era apenas um documento
para disciplinar os nossos trabalhos, dar um se
guimento disciplinado aos nossos trabalhos. S0
bre ele, então, viríamos recebendo toda essa
imensa contribuição, não só da Comissão, de for
ma específica, como do Plenário, com a presença
de proposições dos Srs. Deputados. Mas o traba
lho marcharia, ou este, ou outro que a Comissão
achar por bem aprovar como texto básico, para
elaboração da nossa Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte GilCésar.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR- Eu con
cordo, Sr. Presidente com a exposição do Sr. Rela
tor. Acho que facilitaria demais a evolução dos
nossos trabalhos, se tivéssemos um texto básico
para discutir. Simplesmente, é evidente que cada
colega, à medida da discussão, fosse apresen
tando as suas preposíçôes, Acredito, inclusive,Sr.
Presidente, que eu gostaria até que o Sr. Relator
abordasse esse assunto, para simplificarinclusive
a maneira do Sr. Relator enfocar o texto básico
e verificar qual o pensamento genérico, ou pelo
menos, a resultante do pensamento dos meus
caros colegas, vendo aquilo que se pode definir
como redefinição dos poderes, a nívelde Estado
e a redistribuição de renda. Eu gostaria que os
meus caros colegas se manifestassem de maneira
que pudesse, ainda mais, simplificar o trabalho.
Por que eu faço essa colocação? Porque entendo
que nós devemos fazer com que o fortalecimento
do Estado e do Municípiopermita que o Estado
e o Municípioparticipem realmente do processo,
ou seja, das políticassetoriais. Então, a nívelcons
titucional nós vamos tentar estabelecer princípios
que permitam o estabelecimento dessas políticas,
por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hí
dricos. Até que ponto, pela manifestação que eu
do colega Guerreiro, até que ponto, realmente,

poderemos fazer com que essas decisões, a nível
federal, passem pelo poder decisório também do

Estado e Município. Eu acho que essa colocação
vai ajudar a formulação das propostas, porque
vai simplificar ainda mais. Até me informaram,
outro dia, que o Senador Roberto Campos achava
que eu estava defendendo muito o recurso da
Receita Municipal, dentro de determinados limite
evidentemente. A proposta da Seplan, que eu li,
tira dinheiro, tira parte da receita tributária do Esta
do e joga para o Município e permance o União
como está, até a experiência do Sr. Ministroseria
muito importante nisso. Até que ponto, dentro
do quadro atual que vivemos, é possível reduzir
o recurso da União,transferindo-os para o Estado
e Município. A proposta da Seplan simplesmente
tira 8% dos recursos do Estado e joga para os
Municípios, permanecendo o Govemo Federal
com 41% da renda tributária nacional. A pergunta
que vou tentar sintetizar,e que estou conseguindo
fazer, é a seguinte: Até que nível nós deveremos
ter a participação, no poder decisório, dos três
atuais níveisdo Governo existente ou seja, o Muni
cípio, o Estado e a União. É possível que apareça
aí também, pelo que eu já vi, um depoimento
do Prefeitode Curitiba,onde ele propunha o poder
metropolitano, até uma eleição a nível metropo
litano, criação de Câmara metropolitana, etc. Mas
acho que isso vai ajudar porque, quanto mais
descentralizarmos o poder, mais simplificaremos
a proposta constitucional, no meu modesto en
tendimento.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex" Continua em discussão a pro
posta.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Eu
gostaria de endossar o ponto de vista do Sr. Rela
tor, quanto à utilização do projeto da Comissão
de Direitos Constitucionais, presidida pelo emi
nente Senador AfonsoArinos,como um texto bá
sico para discussão nessa Subcomissão.

Apenas, lembrando o fato de que, ao contrário
do que foi decidido na discussão anterior, é uma
redação detalhista, não sintética, como foi apro
vada aqui na Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QUA - Sr. Presidente, a proposta que eu houvera
feito, o Deputado Salomão estava ocupado com
o Relator e não acompanhou - aliás, eu endosso
as palavras de S. Ex" - de que, não só a proposta
AfonsoArinos,mas também a proposta do Depu
tado LuizSalomão, Guerreiro, GilCésar, e outras
propostas encaminhadas por Constituintes de ou
tras as comissões, através da Mesa, e que já che
garam ao Relator, servissem como elemento de
informação para que S. Ex"já fizesse esse texto
básico. Não apenas em cima do Projeto Afonso
Arinos, mas também, é claro com as próprias
idéias do nobre Relator, algumas das quais nós
já conhecemos, outras, naturalmente, iluminarão,
a discussão, por parte deste colegiado. Essa é
a proposição básica. Nós entendemos que o Rela
tor já tem, a esta altura, elementos suficientes
para, pelo menos, elaborar um esboço, em cima
do qual, nós vamos discutir e debater os detalhes.

O SR. PRESIDENTE(DelfimNetto) - Nós en
tendemos corretamente o ilustreConstituinteJoa
quim Bevilácqua, quando diz que propôs, não
o projeto Afonso Arinos, mas um projeto que
combinasse todas essas idéias, produzido pelo
nobre Relator.

O SR. CONSmUINTE V1RGlLDÁSIO DE SE
NNA- Sr. Presidente, só para esclarecer, o que
se pretende é a sistematização dos temas, não
o espírito do texto já yma ordem lógica no trata
mento das questões. E claro que as achegas, pen
samento, a contribuição de proposições dos Srs,
Constituintes,todas elas vão ser levadas em conta.
Mas nós teríamos um ordenamento já pronto,
alguns princípios já definidos, com os quais, os
textos de modo geral...

O SR. PRESIDENTE(Delfim Netto ) - Conti
nua em discussão a proposta. Se todos concor
darem, vamos passar à votação.

Está em votação a proposta feita originalmente
e modificada pelo ilustre Constituinte Bevilácqua,
apoiada pelos Deputados Gil César e Luiz Salo
mão, de que a Comissão tome, como base para
a discussão, o Projeto Afonso Arinos, como uma
ordenação lógica do projeto.

O SR. CON5mUINTE GILCÉSAR-Sr. Presi
dente, eu não falei sobre o Projeto Afonso Arinos,
a proposta Afonso Arinos. Quem fez referência
a ela foram os Deputados LuizSalomão e o Depu
tado Bevilácqua. Eu só insisti na aprovação da
proposta do Sr. Relator,num estudo básico, numa
proposta básica, bem sintética. Não falei na pro
posta Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
- Sr. Presidente, eu me oporia rigorosamente
a essa idéia. O Projeto Afonso Arinos é um recep
táculo de utopias, sem nunhuma condição de
exeqüibilidade. O Projeto é contraditório, total
mente irrealista. Confunde garantias onerosas,
que devem ser dispensadas após especificação
do agente pagador e garantias não onerosas, que
podem ser distribuídas com largesse. O projeto
contém formulações totalmente absurdas. Dá,
por exemplo, a todos os cidadãos, garante aos
cidadãos direito à saúde, o que significa que não
é permitido ter uma pneumonia, a garantia de
acesso à paisagem, o que significa que qualquer
pessoa poderia mandar destruir o muro do vizi
nho, para melhorar as suas condições ambientais;
sanciona um deslavado intervencionismo estatal;
está em completo desacordo com a tendência
mundial, hoje, que é de diminuição dos poderes
e da intervenção do Estado. Ao contrário do que
disseram aqui os nobre representantes da esquer
da, a tendência mundial não é aquela que os
progressistas brasileiros dizem ser. Eles são retró
grados e estão propondo um aumento da inter
venção estatal. Acorrente progressista, no mundo
todo, é a corrente não liberal, neoliberal, quer di
zer, que advoga precisamente uma contração da
função do Estado, por motivos variados: o primei
ro motivo é que o centralismo estatal se provou
totalmente incapaz de prover a boa administração
das economias de consumo de massas, que exi
gem enorme flexibilidade nas decisões de produ
ção, em respostas aos desejos cambiantes do
consumidor. Uma segunda razão, porque triunfa,
no mundo, movimento não liberal, e antiinterven
cíonísta, é que se percebeu, afinal, a conexão in-
dispensável, e a longo prazo fatal, entre liberdade
econômica e liberdade política. Isto reflete uma
velha controvérsia. Presidente e eu conhecemos
ambos cultores da história italiana,a controvérsia
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entre Eunaldi e Frocci. Eunaldi que, àquela tem
po, perdeu, na opinião popular, para o fílôsofo
italiano Froccí, defendia a teoria de que a liber
dade econômica era uma condição insuficiente,
porém necessária para a liberdade política. Isto,
na era pré-fascista. Àquela ocasião, a opinião pú
blica privilegiou a posição de Frocci, que distin
guia entre liberalismo e liberismo. Ele achava que
se podia ter um liberalismo político, sem se ter
o que ele chamava de líberísmo econômico. Froc
ci ganhou na opinião pública e, logo depois, a
ltãlia entrou na longa noite do fascismo, em que
se comprovou que Eunaldi tinha razão: a liber
dade econômica é inseparável da liberdade po
lítica.

A terceira razão para a ressurreição neoliberal
é que estamos na era da alta tecnologia. Na era
da alta tecnologia, há um prêmio à independência
criadora do indivíduo e à excitação competitiva,
coisas que o Estado é incapaz de proporcionar.
Tomamos como base um documento enxundio
so, de 436 páginas, um catálogo de utopias, um
rosário de impossibilidades, um tecido de contra
dições, mais do que imprudência, parece uma
loucura.

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QQA- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁC
QQA - O nobre Senador estava atendendo à
imprensa e S. Ex' não acompanhou o debate.
Acho que a questão ficou bem clara. O que nós
propusemos não foi que se tomasse o antepro
jeto, com um Jeitmotiv de mérito da decisão.
Pelo contrário. O que nós propusemos foi dentro
do espírito, pelo menos, se é que o Relator está
sendo objetivo e franco. Acredito que sim, que
esteja. Se vamos continuar oferecendo propostas
e recolhendo propostas, ou se vamos já elaborar,
com base no que já temos, um boneco. Foi isso
que coloquei. Não se pode desconhecer o ante
projeto Afonso Arinos, embora possa discordar
dele como discordou agora, com veemência, o
nobre Senador Roberto Campos. O próprio Depu
tado LuizSalomão adota, em algumas das suas
propostas, algumas normas do projeto e rejeita
outras, porque o projeto realmente tem contra
dições no capítulo da ordem econômica e em
outros capítulos. Muito bem! O que nós estamos
discutindo é se o nobre Relator já tem condições
de nos oferecer um boneco dentro da sua ótica,
com aquilo que S. Ex' já pôde compilar das diver
sas tendências, das diversas propostas, víndas de
Plenário, vindas da sociedade civil, vindas da pro
posta Afonso Arinos, vinda dos membros deste
egiado, para que já possamos ganhar um passo
à frente na discussão, que, caso contrário, nós
vamos realmente continuar, repito, discutindo ain
da de fora para dentro, em trechos, em pedaços
sem um mínimo de um texto básisco. É isso.
Não estamos entrando no mérito das propostas
do LuizSalomão, do Gil César, do Guerreiro, da
Comissião Afonso Arinos. Nós estamos, por en
quanto, discutindo a parte objetiva. Mas, já enten
demos que, com base nas informações que a

Comissão tem até aqui, o nobre Relator possa
nos oferecer, desde já, um texto básico.

O SR. CONSTITaJNTE ROBERTO CAMPOS
-Sr. Presidente, ainda neste particular, eu discor
daria do meu eminente colega. Há um prazo para
apresentação de sugestões, que foi cIiIatado para
6 de maio. É por isso que eu propus que houvesse
uma transladação de eixos, para que tudo come
çasse a partir de 6 de maio. Antes disso, será
impossível e contra-indicado para o Relator apre
sentar qualquer boneco. Seria um boneco muti
lado, porque contribuições estarão chegando às
suas mãos, até 6 de maio, e pode ser até que
chegue as sua mãos substitutivo de Constituição.
E, portanto, prematuro o Relator desenhar bone
cos, quando pés, mãos, braços, peitos, seios, ca
belos, e outros elementos constituitivos de um
ser humano podem chegar a suas mãos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte VladimirPal
meira.

O SR. CONSTITaJNTE VLADIMIR PALMEIRA
- Olhe, eu acho que realmente, pelos motivos
expostos pelo Senador Roberto Campos, não po
demos fazer boneco nenhum. Não há condições,
se o prazo para sugestões ainda está com o seu
efeito. O Relator, em tempo hábil, de acordo com
as normas que nós estipulamos, vai apresentar
o seu relatõrio. Não deve se apressar. Inclusive
a discussão foi tomada pela Plenária da Consti
tuinte, para ser um pouco dispersa, no início, rece
bermos contribuições diversas e ser sistematizada
para ir afunilando, no final. Agora, caso se faça
opção por um texto, eu queria marcar que tam
bém sou contra o texto Afonso Arinos, não pela
exposição-do Senador Roberto Campos, por ser
utópico, mas ao contrário, por ser realista demais
e pouco avançado.

O SR. CONSmUINTE LaJZ SALoMÃo - Sr.
Presidente, eu entendi, da proposta do nobre Rela
tor Vlrgildásio de Senna, depois modificada pelo
Constituinte Joaquim Bevilácqua, que a idéia do
Deputado Virgildásio de Senna era colocar o capí
tulo da ordem econômica, do anteprojeto da Co
missão de Direitos Constitucionais, presidido por
Afonso Arinos, como um texto básico. Significa
dizer, como um documento que aborda as ques
tões e esta Subcomissão tem o dever de discutir.
Os princípios gerais, a questão do capital estran
geiro, o papel do Estado na economia, proprie
dade do subsolo, a questão da planificação, enfim,
temas que estão abordados lá, de uma forma
sistemática, e que serviria de roteiro para a nossa
discussão. Neste sentido, eu endossei a proposta
do nobre Relator, sem que isto significasse, acho
que também não significa para S. Ex', e o endos
so, quanto ao mérito, daquelas proposições. Mas
parece-me indiscutível que todos os Constituintes
examinaram aquele documento e têm feito as
suas contribuições, as suas sugestões de normas
constitucionais, levando em conta o que está pro
posto no Projeto Afonso Arinos. Eu não me arns
caria, eu não vejo sentido em reproduzir sugestões
de normas que já estão contidas naquele projeto.
Então, nesse sentido, parece-me que o antepro
jeto Afonso Arinos é bastante válido, como um
termo de referência, apenas para discussão. E,
nesse sentido, não me parece que ele seja porta
dor de todos esses defeitos que foram aqui apon-

tados pelo Senador Roberto Campos, porque, na
parte referente, ao capítulo da ordem econômica,
ele não contém essas proposições, que, em re
cente artigo o nobre Senador se referiu às garan
tias onerosas e não - onerosas. Eu acredito que
esse documento como um termo de referênica,
sem nenhum compromisso quanto às suas con
clusões, seja valioso para discussão, sem incor
porar contribuições de a, b, ou c, porque essas,
como foi bem colocado aqui continuarão a ser
apresentadas até o dia 6 de maio. De modo que
eu entendo que a proposta do Relator - eu gosta
ria que S. Ex' confirmasse esse entendimento é
de que aquele documento sirva apenas como ba
se, para referência da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre relator.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna)
Sr. Presidente, o tema que se tomou agora polê
mico, parece-me que não foi examinado com o
espírito com que a proposição foi apresentada.
Evidentemente que, pela forma que o nobre Sena
dor Roberto Campos distribuiu o seu tempo nesta
Comissão, e as audiências que concede à sua
clientela não lhe permitiram entender completa
mente a nossa proposição. E como sempre,
quando as suas intervenções se realizam, é sem
pre que marca a sua forma de conduzir o processo
de discussões nesta Casa.

A proposição, nobre Constituinte, tem como
objetivo, exclusivamente, estabelecer o nosso cro
nograma, o nosso calendário de trabalho, estão
em aberto os termos de discussão temática, sem
indicar que temas serão objeto da discussão. O
que se pretende é que, havendo uma ordenação
certa ou errada, enxundioso ou não moderna ou
antiquada, mas havendo uma ordenação, um tex
to preparado com uma parcela, ou por uma par
cela significativa da contribuição nacional, para
que esse texto fosse pulverizado pela eloqüência,
sapiência, conhecimentos absolutos do nobre
Constituinte, servisse apenas de roteiro para dis
cussão, não para a absorção ou admissão prévia
do que nele se contém, mas pela ordenação lógi
ca do texto. A discussão temática se faria não
ad arbitrim do Presidente o do Relator, mas se
gundo uma lógica boa ou ruim, mas preexistente,
e orientaria as discussões temáticas distribuídas
por dez sessões. Isso nos permitiria, então, colher
ou recolher o pensamento da Subcomissão em
que estamos trabalhando, recolher o conheci
mento do nobre Constituinte, sua participação,
sua contribuição e de todos os demais, sem ne
nhum compromisso com o texto. O texto será
aquele que, ao fim, a Assembléia Nacional Consti
tuinte vier a aprovar.

O texto desta Subcomissão há de abrolhar das
discussões que realizarmos aqui. A proposição
não significa nenhum compromisso, nenhuma
rejeição ou aprovação. Mas uma disciplina, uma
ordem para os nossos trabalhos. Apenas isso. Po
deria ser outro, poderia ser qualquer outra Consti
tuição a de 1946, a 1967 - mas como esse
texto é um texto mais novo, errado ou certo, mas
atual, a proposição é que ele disciplinasse as nos
sas díscüssões nas dez sessões previstas aqui para
as discussões temáticas.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Roberto Campos.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO CAMPOS
-Aminha interpretação havia sido diferente, por
que o que eu nego, em termo de referênicia, é
trabalhar a partir de uma proposta básica, o que
significa usar um documento de trabalho e não
meramente um indicação de títulos desse docu
mento de trabalho a ser utilizado. E, ao se utilizar
alguma proposta básica, não devíamos, se quiser
mos uma Constituição enxuta, partir de um texto
extremamente enxundioso. Nesse caso, podería
mos partir da Constituição de 1946, ou da Consti
tuição de 1967. Mas, acho ambos as coisas desne
cessárias. Acho que devemos aguardar até o dia
seis, fazer uma compilação das diferentes propos
tas e dai, então, emergirá um texto básico, que
o Relator nos apresentará e que espero não seja
enxundioso nem utópico.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Gil César.

O SR. CONSmUINTE GILCÉSAR- Sr. Presi
dente, sugiro que V.Ex" coloque em votação, por
que se nós aprovamos o primeiro item, e se o
nobre Relator já propõe fazer uma Comissão sin
tética, então aquilo que S. EX' vai consultar é
de exclusiva responsabilidade sua. Se quiser S.
Ex" consultar a Constituição do século passado,
é problema do nobre Relator. Se se propõe a
fazer uma proposta enxuta, o se se propõe a fazer
uma proposta que nós aprovamos, o que S. Ex"
vai consultar é problema dele. Então, acho que
essa discussão é supérflua.

Proponho a V. Ex' que coloque em votação
se deveremos ou não atender a proposta do Rela
tor, com referência ao item A2.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Se
a discussão é supérflua, a votação também o é.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Eu gos
taria de dar um esclarecimento. Acho que nós
estamos começando a confundir um pouco as
coisas. A proposta original aqui é se haveria uma
proposta básica ou não. Eu imaginei que a pro
posta básica seria produzida pelo Sr. Relator. Du
rante a discussão, houve várias sugestões de que
a proposta básica fosse o projeto Afonso Arinos.
Contra isso é que houve essa discussão toda que
está aqui. Acho que todos nós, segundo entendi,
estamos de acordo em que o Relator produza
uma proposta básica. Mas, acredito que o Consti
tuinte Roberto Campos acrescentou alguma coisa
importante, até o dia seis de maio todos nós va
mos apresentar sugestões, e qualquer sugestão
antes de seis de maio do Sr. Relator ficaria muito
prejudicada. Suspeito que chegaremos a um
acordo se fiarmos que haverá uma proposta bási
ca, produzida pelo nobre Relator, depois de todas
as sugestões terem sido apresentadas a partir de
seis de maio.

O SR. CONSmUINTE LUIZ SALOMÃO-Mas
aí já é o relatório. Depois do dia 6 de maio já
é o relatório. Se S. Ex" recebeu todas as contri
buições até o dia 6 de maio, e S. Ex" tem um
prazo exíguo para apresentar o seu relatório, essa
proposta básica já será o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Bem,
a minha convicção é a segumte: vamos continuar
discutindo, porque está claro que não há, nem
é supérflua nem esgotamos o assunto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ga
briel Guerreiro.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sr. Presidente, por razões extras, estava fora
do plenário, estava atento à evolução, eu gostaria
que V.Ex' me explicasse como? Estava ouvindo...
Esta questão de uma proposta básica não tem
sentido sair antes das sugestões. Ela só poderá
ser mesmo um relatório preliminar do Relator.

O SR. RELATOR (Virgildásiode Senna) - No
bre Constituinte, por favor, o que estamos dizendo
é que há uma ordem. Aproposta da ordem econô
mica começa por definir o que é ordem econô
mica. Nós temos em aberto as discussões bási
cas. Que roteiro para essas discussões básicas
seguiríamos? Há uma ordem clássica, clara, na
proposição da Comissão Afonso Arinos.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Entendo, mas...

O SR. RELATOR (Vlfgildásio de Senna) - É
só este assunto; o que vamos discutir? Em primei
ro lugar, o que é a ordem econômica? Discussão
básica. Como defini-Ia,o que aprova, ou não apro
va, diverge, e isso enriquece a discussão. O que
é o minério nacional, como está na proposição?
O que estamos seguindo é a ordem lógica, o
que estamos propondo é um tema básico para
a ordem lógica e não a aprovação de um texto,
antecipadamente. O que vamos discutir inicial
mente? Vamos discutir os princípios gerais, ou
vamos discutir a posse do subsolo e o domínio
do subsolo.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Acho que a ordem que está dada está perfeita.

O SR. RELATOR (Virgildásiode Senna) - Foi
isso que se propôs quando se tomava o texto
como fundamento, não a aprovação do texto, mas
a disciplina do texto, a ordem de exposição dos
temas nele tratados.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sim, mas isso nós estamos de acordo...

O SR. RELATOR (Vlfgildásiode Senna) - En
tão, não há o que discutir mais.

O SR. CONSmUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Há o que discutir sim. A proposta básica, no
meu modo de ver, deve ser o relatório preliminar
de V.Ex', para n6s discutirmos. E isso só poderá
ser feito depois do dia 6 maio.

O SR. RELATOR (Virgildásiode Senna) - Esta
é a proposta básica, sobre a qual a Subcomissão
vaivotar. Nós não vamos votar o Relatório Afonso
Arinos,não tem porquê. N6s vamos discutir temas
elevados, como um guia para os nossos trabalhos.
Se não quisermos isso, passamos para outro tema
básico.

O SR. CONSmUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Acho que estamos discutindo uma questão
de semântica, no entendimento do que é proposta
básica, o que não é proposta básica. V. Ex" está
me explicando, e repetindo a mesma coisa e eu
entendi isso há muito tempo. O que entendo por
proposta básica, vou ver se me faço entender,
é que tenhamos aqui já formulado, em princípio,
o que nós vamos levar para a Constituição, como
contribuição desta Subcomissão. E, portanto, ela
não poderá ser feita antes que todos os Consti-

tuintes, até o dia 6 de maio, façam as suas suges
tões. V.Ex" sistematiza essas sugestões e nós aqui
vamos discuti-Ias, enriquecê-Ias, modificá-las, na
medida em que o Plenário concorde ou não com
determinada posição. Eu, por exemplo, apresentei
a minha proposta muito simples e sem justifi
cativa, porque pretendo justificar na discussão ca
da um desses pontos. Eles têm uma longo histó
ria, cada um deles, uma longa discussão. Acho
que virão aqui pessoas com tradição, com expe
riência, com tirocínio a respeito de determinados
assuntos, e nós precisamos ouvi-Ias. Só, então,
depois disso, é que teremos uma proposta básica.

A minha questão é que só depois de 6 de maio
nós teríamos uma proposta básica aqui para dis
cutir em cima dela. Porque acho que se nós for
mos voltar a discutir a proposta do eminente juris
ta e Constituinte Afonso Arinos, nós estaríamos
voltando à velha tese anterior a essa Subcomissão
que já rolou no Plenário há tanto tempo.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V.Ex".

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jalles
Fontoura.

O SR. CONSmUINTE JALLES FONTOURA
- Sr. Presidente, concordo também com a posi
çãodo Constituinte Gabriel Guerreiro com relação
à proposta do Professor Afonso Arinos, a chama
da Comissão Afonso Arinos. Ela, pelas próprias
palavras dos seus componentes e do pr6prio
Constituinte Afonso Arinos, se fez através de una
soma de sugestões muito mais que um antepro
jeto constitucional.

Não há porque nós, agora, assumirmos esse
roteiro como alguma cousa que pode não ser
muito boa como uma fonte de sugestões, há coi
sas muito boas nessa proposta, porém, acredito
que um pouco mais de paciência e até o dia
6 nós recebermos todas as sugestões. Ontem,
tivemos excelentes conferências, exposições aqui
realmente notáveis, acho que devemos aguardar
e nesse momento ouvir o anteprojeto do próprio
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Conti
nua em discussão. (Pausa.)

Nós vamos pôr em votação a idéia de que só
a partir de 6 de maio o Relator apresentará um
roteiro para esta Subcomissão. Até lá, continua
remos as discussões temáticas como já fizemos
hoje.
~em estiver de acordo com essa proposição

queirapermanecer sentado. (Pausa.)

Aprovada a proposição de que não teremos
nenhum documento básico até o dia 6 de maio.

O SR. RELATOR (Vlfgildásiode Senna) - Sr.
Presidente, pergunto a V.Ex" no calendário apro
vado pela Subcomissão, quais são os temas mar
cados, pois acredito que cada um dos Srs. Consti
tuintes não virão aqui para introduzir assuntos,
mas para discutir, na medida do possível, em pro
fundidade, tendo se preparado para tanto, os te
mas que serão abordados em cada uma dessas
reuniões.

Pergunto a V.Ex" se há tema definidos ou não?

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Se o
nobre Relator me permite, acho que devíamos
seguir o que aprovamos na Comissão da Ordem
Econômica, discutiremos os temas na ordem em
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que eles estão apresentados, a partir da base de
sistema econômico, sistema de propriedade, a
intervenção do Estado e o regime de propriedade
do subsolo. A não ser que o Plenário decida dife
rente.

Bom, minha proposição é qt,lehoje à tarde va
mos discutir princípios gerais: B-I-base do siste
ma econômico. Cada um vai expôr suas idéias
sobre o cepítalísmo, sobre a livreempresa, sobre
economia mista, sobre a função social da proprie
dade, a dívida interna, a dívida extema, livremente
sobre todo o item B-I.

Quando considerarmos esgotada a discussão,
passaremos ao B-2, e assim por diante.

O SR. RELATOR (Virgildásio,de Senna) - Es
ses assuntos não serão submetidos à votação
simples exposição.

O SR. PRESIDENTE(Delfim Netto) - A mim
me parece muito dificil votar alguma coisa, sem
termos propostas concretas.

O que entendi - e esta é a proposta do nobre
Relator, fazendo um sentido profundamento lógi
co - é que isto é um documento exploratório,
no qual as pessoas vão expôr as suas idéias livre
mente, sem nenhum constrangimento, sem cons
trangimento de nenhuma natureza, cada um ex
plorar desarmado as saus idéias, para que o seus
companheiros possam entender o seus argumen
tos, rebatê-los ou aderir a eles e disso, depois,
das propostas que V. Ex"" estarão apresentando
até o dia 6 de maio, o Relator preparará, com
a sua inteligência, com base no que ouviu na
Subcomissão e nas propostas concretas, um do
cumento organizado com uma coerência intema,
uma lógica própria e, aí sim, passaremos a votar
item por item.

Com a palavra, o ilustre Constituinte LuizSalo
mão.

O SR. CONsmUINTE LUIZ sALAMÃo- Sr.
Presidente, estou revendo aqui aquele documento
chamado "termo de referência, apresentado pelo
ilustre Relator, e me parece que falta a questão
do plano que foi incluído inclusive como tema
de debates mas que, infelizmente, não constou
desse "termo de referência". Parece-me que é
uma questão importante antes de debatermos
nesta Subcomissão.

O SR. RELATOR (Virgildásio de Senna) - Está
incluído no item C - intervenção do Estado.

O SR.PRESIDENTE(DelfimNetto) - Prefeita
mente incluído no item C.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para hoje, às5:30, neste mesmo local para iniciar
mos a discussão pelo item B-I.

Está encerrada a presente reunião.
Muitoobrigado a V.EX""

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 50
minutos.)

Subcomissão da Questão
Urbana e Transporte

Ata da 7" Reunião Ordinária

Àsdezessete horas e cinqüenta e cinco minutos
do dia vinte e quatro de abril ano de um mil
novecentos e oitenta e sete, em Sala de Reuniões

do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Sub
comissão da Questão Urbana e Transporte, sob
a Presidência do Senhor Constituinte Dirceu Car
neiro, presente, os Senhores Constituintes: Gidel
Dantas, Manoel Castro, Dirceu Cameiro, Sérgio
Naya, Márcio Lacerda, Joaquim Francisco, Luis
Roberto Ponte, José Ulisses de Oliveirae Sérgio
Wemeck. Havendo número passou-se à leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada e
assinada pelo Senhor Presidente. Em seguida, o
Senhor Presidente concede a palavra ao Consti
tuinte Manoel Castro, que retifica a Ata anterior
quanto ao cargo do Sr. Silas de Oliveira, onde
se lê: Presidente da Associação dos Municípios
do Estado de São Paulo, leia-se: Presidente da
Associação dos Municípiosda Grande São Paulo.
Feita a retificação, o Senhor Presidente sugere
que no dia vinte e oito próximo,a visitados Senho
res Constituintes ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro dos Transportes, José Reinaldo Tavares, seja
no horário das dezessete horas. A sugestão foi
aceita pelos demais Constituintes. Passou-se, en
tão, aos debates sobre assuntos anteriormente
tratados na Subcomissão. Usaram da palavra os
seguintes Constituintes: Manoel Castro, Márcio
Lacerda, Sérgio Wemeck e Sérgio Naya.A seguir,
o Senhor Presidente convida os assessores pre
sentes a comporem a mesa de debates. Tomaram
lugar à mesa os seguintes assessores: MarIyMar
tins Gomes e José SilveiraResende, que usaram
da palavra juntamente com os Constituintes e de
ram continuidade aos trabalhos. Agradecendo a
participação dos assessores e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a reunião às dezenove horas e vinte e cinco minu
tos, lembrando aos Senhores Constituintes da
reunião anteriormente convocada para o dia vinte
e oito de abril às nove horas, destinada a ouvir
entidades ligadas à área de transportes maritimos
e do comparecimento do Ministro do Desenvol
vimento Urbano, Deny Schuwartz às dezoito ho
ras. Para constar, eu Marilda Borges Camargo,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente. Sala das Reuniões da Subcomissão, em
vinte e quatro de abril do ano de um mil nove
centos e oitenta e sete. - Constituinte Dirceu
Carneiro, Presidente.

A NEXO, TRANSCRIÇÃO DAS NOTAS
TAOOIGRÁFICAS DA REUNIÃO DO DIA24
DE MAIO, ÀS 17 HORAS E CINOOElJTA E
CINCO MINaTOS, DA saBCOMISSAO DA
QUESTÃO (fRBANA E TRANSPORTES,
REALIZADA NA SALA DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO SOCIAL, ANEXOU, ALA SE
NADOR ALEXANDRE COSTA, SENADO
FEDERAL

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Questão
Urbana e Transportes.

A SI"Secretária procederá à leitura da Ata.

(É lida e aprovada a atada reunião ante
rior.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Em
discussão.

Com a palavra o Constituinte Manoel Castro.

O SR. CONSmU!NTE MANOEL CASTRO 
Com a participaçãode Silas,da Grande São Paulo.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Nós
havíamos ficado incumbidos, na última reunião,
de fazer um contato com o Ministro dos Trans
portes e com o Ministrodo Desenvolvimento (lr
bano, o que conseguimos realizarhoje, e as pro
postas que a Subcomissão havia feito de debater
com o Ministrodos Transportes na segunda-feira,
às 18 horas, foram acolhidas. De modo, então,
que eu também já comunicaria à Secretaria para
que fizesse a comunicação aos demais membros
desta Subcomissão, para esse encontro com o
Ministro dos Transportes, às 18 horas, no Gabi
nete do Ministro.

Em relação ao Ministro do Desenvolvírnento
Urbano, S. Ex" prefere vir aqui e por se tratar
de um outro dia, que não segunda, portanto, uma
frequência mais provável, estaríamos então rece
bendo o Ministro Deni Schwartz às 18 horas do
dia 28, terça-feira. S. Ex"traria seus assessores,
A sua idéia é fazer um debate bastante informal,
muito à vontade, e colocaria também aqui à dispo
sição desta Subcomissão seus técnicos nas diver
sas áreas que dizem respeito ao Ministério e a
esta Subcomissão.

O SR. CONSmUINTE (Intervençãofora do mi
crofone. Inaudivel)

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Não
exatamente. Tivemos inclusive, oportunidade de
discutir essa questão com o Ministro, porque já
havia sido decidido pela subcomissão a presença
dessas pessoas no dia 4. Então. S. Ex- trataria
das coisas mais gerais, as pessoas vindo depois
aprofundar especificamente cada questão.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
O MDU tem algumas sugestões concretas sobre
o trabalho. Alguns de nós já as recebemos. Não
sei se eles as deram informalmente a todos os
componentes. Mas talvez valesse a pena, já que
S. Ex'vem na terça que na, segunda-feira, a Secre
tária distribuisse isso para todos os demais com
ponentes que ainda não receberam as sugestões
doMOU.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Per
feito.Então nós recomendamos à Secretaria para
fazer isso.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
O Almir Femandes, ou o Maurício, daria essas
sugestões. É muito interessante o trabalho. Acho
que enriqueceria o debate com o Ministro e as
pessoas que, de antemão, já teriam conhecimen
to.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Eu
consulto ao Plenário se há interesse de gravar
a visita ao Ministro dos Transportes, porque daí
nós providenciaríamos o sistema dele. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
De minha parte não.

O SR.PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Náo?
Eu também creio que não. Dispensamos então
a gravação. Naturalmente, qualquer coisa de mais
substância virá por escrito e não teremos esse
problema.

Se a Secretaria tiver alguma dúvida sobre a1gu·
mas instituições convidadas, seria o momento de
nós esclarecermos com a presença dos membros
da nossa subcomissão. Se houver qualquer dúvi
da nesse sentido, poderemos esclarecer.
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Há uma dúvida aqui que foi apontada - Sindi
cato dos Ferroviários. A Secretaria consulta se
é patronal ou de trabalhadores.

O SR. CONSTITUlI'ITE MANOEL CASTRO 
Eu tenho a impressão de que depois que nós
discutimos, parece-me que a sugestão foino sen
tido de ter a entidade representativa do setor do
trabalho.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É
a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferro
viários. Então, essa aqui não existe, do ponto de
vista patronal.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Acho que não.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Nós
também não recebemos nenhuma informação
nesse sentido.

Associação de Inquilinos do Rio e São Paulo.
Acho que esta é uma sugestão de V. Ex-

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Eu tenho a impressão que quem pode ajudar
isso aí é o pessoal do MDU, porque quando houve
a discussão do projeto do MDU, esse projeto da
Reforma Urbana do MDU, essas entidades nacio
nais tiveram uma reunião aqui no Congresso.
Existe a Associação Nacional dos Inquilinos, do
BNH, especificamente, existe uma Associação
Nacional dos Inquilinos,repito,o pessoal que trata
dos imóveis, aluguéis de modo geral. Essas duas
entidades têm uma atuação até mais ou menos
intensa. Eu não sei o nome delas, mas o MDU
deve ter ou, talvez,a própria Comissão do Interior,
que cuidava dessa questão do desenvolvimento
urbano, deve ter, porque eu me lembro de ter
visto todo o relatório da comissão, e eles tinham
lá referência aos debates. O Raul Ferraz, que era
presidente dessa comissão, deve ter isso. Ele fun
cionava na Comissão do Interior, agora setor da
Comissão de Finanças. É o Constituinte Raul Fer
raz, do PMDB da Bahia.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO LACERDA (In
tervenção fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUII'ITE MANOEL CASTRO 
Dos mutuários e dos inquilinos. Os mutuários
vinculados pela Secretaria de Habitação e os in
quilinos, no sentido de imóveis de aluguel.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Eu,
inclusive,presidi uma Comissão de Mutuários.Es
se pessoal, constitui um segmento bem organi
zado, de nívelnacional; têm representantes fortes
nas principais capitais do País, estão-se reunindo
agora, sábado e domingo, no Rio de Janeiro, e
vêm trazer aqui a sua contribuição, inclusive no
dia marcado. Estão plenamente afiados e afina
dos para esse dia.E eu os consultei pessoalmente,
eles têm uma visão também além da questão
de moradia; eles discutem transporte do ponto
de vista do usuário, e outras questões urbanas,
também relativasao serviço público de um modo
geral.

Por outro lado, nós tivemos uma sugestão de
alguns companheiros de trabalho que assesso
ram a subcomissão, e sugeriram à guisa de outras
subcomissões que estão acontecendo, para facili
dade dos trabalhos, uma espécie de roteiro de
planos, de assuntos que são de natureza constitu
cional para, de certa forma, também examinar

o ajustamento dessas audiências públicas que fo
ram propostas. De modo geral, em algumas ou
tras subcomissões, o pessoal primeiro estabele
ceu esse roteiro e depois buscou, em função des
se roteiro, um elenco de convites para satisfazer
um debate bem objetivo em cima desse roteiro.
E é certo também que essas outras subcomissões
têm um espaço mais avantajado na Constituição,
porque se trata de temas que já são notoriamente
contitucionais.

A questão dos transportes e a questão urbana
não têm, parece-me que é nosso caso, uma tradi
ção de constar como uma norma constitucional
mais ampla, até porque na última e na atual Cons
tituição, o País ainda não tinha uma urbanização
precisa.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
A questão urbana tem uma legislação comple
mentar, e essa legislação complementear, na mi
nha opinião, na primeira reunião que tiver aqui
dese ser incorporada, tamanha a sua importância.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Per
feito.Nósjá tivemos oportunidade de debater essa
questão.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Essa questão metropolitana de transportes, sa
neamento, ferroviário, efetivamente, demanda um
tratamento especial na Constituinte, porque isso
vem quase que criar um quarto nível de poder,
devido o poder metropolitano.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Cer
to. Demodo que coloco essa questão em debate
para que os membros da nossa subcomissão en
tendam que se deva convocar a assessoria para
elaborar alguma coisa nesse sentido etc.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Eu acho válido.

OSR. PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Pode
ria fazer alguma coisa nesse sentido?

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Até
para nós afinarmos aí e o pessoal poderjá a come
çar a elaborar o trabalho. Nós convocamos então
os nossos assessores presentes para tratarmos
deste assunto.

O SR. JOSÉ REZENDE- É um trabalho que
está em andamento, não há nada concluído. Nós
gostaríamos, então, de ganhar tempo, porque o
tempo é premente para nós, e colocar à aprecia
ção o mérito dessas definições que nós estamos
buscando.

Do nosso ponto de vista, a preocupação é até
mesmo com a Subcomissão vizinha, que está
tratando de regiões e municípios, que está tratan
do da região metropolitana, por exemplo. Nós
tambémestamos tratando de região metropo
litana. Ou seja, o ponto de partida para nós até
foialgum conflitode atribuições ou alguma super
posição de atribuições que estão acontecendo.
Buscaríamos o divisor de trabalho. Entendemos
que o caminho seria buscar um roteiro. Como
o nosso problema é a questão urbana e o trans
porte, a questão urbana nos colocamos numa
cidade e buscamos então, corno ponto de partida,
um conceito de cidade. Afinal de contas, nos pare-

ce da maior importância, termos um consenso,
pelo menos em termos de predominância, um
conceito de cidade. Que é cidade, afinal de con
tas? Entendendo que, talvez, a partir desse con
ceito, os elementos para as sugestões, para mate
rializar a nossa contribuição, seriam fundamen
tais.

Para o conceito da cidade, nós estávamos suge
rindo que se analisassem as funções urbanas.
Quais são as funções das cidades? Se queremos
saber o que é a cidade, para conceituar a cidade,
talvezo caminho fosse esse. E estamos indagan
do sobre a natureza das cidades, e se partindo
das funções das cidades, quais são as funções
das cidades, nós estamos querendo entender a
partir da Carta de Atenas, que é um documento
firmado em 1937, e que pelo menos, para ponto
de partida, para nós. É que lá fica estabelecido
que as funções urbanas seriam: habitar, trabalhar,
recrear e circular, isso do ponto de vista das fun
ções urbanas, nós acreditamos nas funções urba
nas internas. E se esgotasse esse lado interur
bano, ficaria fácil para nós traçarmos o roteiro
de trabalho e qual é o ideal de cidade, se as cida
des cumprissem só essas funções. Mas também,
do nosso ponto de vista, entendemos que as cida
des também cumprem outras funções externas
da própria cidade. Ela tem um papel econômico
na região e um papel estrutural no espaço nacio
nal. Se juntarmos essas duas faces da cidade,
talvez achássemos a identidade dela. E achando
essa identidade, nós acharíamos então qual o
ideal da cidade que nós deveríamos porpor. Esta
mos, portanto, não sei se me fIZ claro, neste mo
mento, aurgindo, com essa proposta, estudos que
se devem fazer de uma forma muito rápida, não
pode tomar mais do que um meio dia, um dia,
mas estamos entendendo que esse conceito tem
que ficar mais ou menos estabelecido, porque
se não começaremos a discutir como o universo
é infinito, tudo que existe aparece no universo
urbano, e praticamente não há limite para a dis
cussão. A idéia, então, é colocar esses limites.

Se há mérito nesse trabalho, se há, vamos dizer,
serventia, é que gostaríamos de colocá-lo em dis
cussão. Porque, se não tiver serventia para a agili
zação dos trabalhos ... não estamos procurando
nenhuma tarefa acadêmica, não é esse o nosso
intuito.

Sobre o transporte, do qual não falamos, acre
dito que desses conceitos poderia cair boa parte
do conceito de transporte, porque os movimentos
internos, os movimentos que se fazem dentro de
uma cidade e de uma cidade para outra contem
plam uma boa parte dos transportes. A outra par
te, a da substãncia do tranporte, não nos preocu
pamos ainda com isso. Armai, não sentimos que
nos transportes houvesse uma necessidade tão
grande de apurar um conceito para poder afunilar
os trabalhos, para poder otimizar as audiência,
para poder programar os debates e, até mesmo
para poder conduzir, objetivamente, e tirar a subs
tância que se pretende desses debates.

Sobre a questão urbana, inicialmente, está colo
cado um caminho de conceituação. A cidade pre
cisa ter uma identidade. Como vamos chegar a
ela? O que entendemos por cidade? Seria possível
debater, Sr. Presidente?

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Acho válida essa discussão. Eu diriamais adiante.
Quandoa qui debatemos a programação de traba-
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lho, parece-me que duas coisas foram aventadas:
de um lado, o calendário de eventos, ou seja,
as audiências que dependiam da mobilização de
pessoas e, de outro, a coleta de material com
que iríamos trabalhar e uma discussão temática.

Concordo com a sugestão de nosso assessor
no sentido de ajustar o ponto de vista de cada
membro, porque, em alguns momentos, temos
que decidir,em conversas informais, e até mesmo
nas intervenções dos Senhores Constituintes,aqui
durante o debate, que alguns tendem a enfatizar
este ou aquele item, ou até mesmo a abordagem
do que é mais importante ou, às vezes, até, as
restrições do urbanismo com habitação. Inclusive,
isso foi colocado com muita procedência pelos
assessores que nos acompanham. Então, esse
debate geral é válido,mas acho que, ao lado dele,
poderíamos criar uma espécie de caledenrário
e uma agenda dos temas a serem abordados.
Como não se sabia quais temas seriam debatidos,
a sugestão que cheguei a formular aqui, verbal
mente, foi no sentido de que pudéssemos discutir
qual seria essa agenda e tomar um ponto de refe
rência. Adotei, como ponto de referência, quatro
ou cinco pontos, com relação a essa questão.
Mas o próprio documento do IAB, que foi a pri
meira audiência pública, conclui com as suges
tões de cinco temas, inclusive dois deles muito
abrangentes, com interface com outras cornlss
sões, que é o problema de natureza tributária e
o problema de autonomia. Almocei, hoje, com
os membros da Comissão de Tributação, onde
os prefeitos iriam lá discutir a questão vista pelo
município. Então abordamos que, muitas vezes,
o próprio enfoque diverge em relação à situação
que está sendo tratada. Houve uma sugestão de
natureza tributária, ao mesmo tempo previden
ciária,que foi encaminhada à Comissão de Segu
ridade e que, depois, os autores começaram a
questionar e achar que o tema deveria ser tratado
a nível da Subcomissão de Tributação ou a nível
dos municipios. E ai a coisa embolou. Então, den
tro dessa tese, parece-me, está havendo, em al
guns casos - é uma sugestão, Sr. Presidente,
para sua reflexão- reuniões intercomissões, nu
ma tentativa de ajustarmos sobre o que estão
tratando e sobre o que nós estamos tratando.
Então, dentro dos cinco temas sugeridos pelo
IAB, como ponto de referência, foi incluída a re
gião metropolitana. Ontem, de certa forma, senti
mos a falta de sugestão ora apresentada, neste
momento, porque a falta da discussão da cidade,
como se daqui a pouco pulássemos uma etapa,
então fica um pouco imprecisa a discussão para
a área metropolitana por essa visão de papel da
cidade e do município. Acho que seria válida,mas,
do antemão, poderíamos agendar, também, por
que já no final, ontem, talvez até pelo avançado
da hora, eu mesmo me senti Intranqüilopara fazer
algumas abordagens dentro da própria questão
da área metropolitana E me chamou a atenção,
não quis estabelecer um debate paralelo, ontem
à noite, quando o nosso convidado, o prefeito
de Curitiba,lançou sua proposta, por uma provo
cação minha, da questão metropolitana, e depois
fui informado que houve um debate até áspero
entre companheiros de partido, esquetando a dis
cussão da área metropolitana na Subcomissão
de Municipios. Então, ontem, não comentamos
uma outra hipótese, que era a hipótese do consór
cio, na área metropolitana, que me pareceu, even-

tualmente, uma forma mais democrática, mas
não sei, pois a operacionalidade dela fica sujeita
a muitas variáveis externas. Então nessa linha eu
concordaria não só com essa opinião, como tam
bém que agendássemos e voltássemos a tratar
dessa questão, porque até o momento não chega
mos a nenhuma conclusão sobre o que pensa
mos, como subcomissão, em relação ao proble
ma da área metropolitana. Eu mesmo tenho algu
mas dúvidas sobre o que é melhor na área metro
politana.Por isso, gostaria de aprofundar um pou

.co mais esse debate. Dentro disso, a própria ques
tão da gestão democrática.

Outro ponto no qual gostaria de aprofundar-me
e pediria à assessoria do Senado atenção para
isso, é que estamos falando muito, todos nós,
até eu próprio, sobre o uso social da propriedade.
E há uma separação clara entre o problema da
propriedade territorial, o terreno em si, e a outra
questão que é a do direito da edificação. Então,
essa questão do uso social da propriedade tem
nuanças de natureza legal e, inclusive,tenho uma
sugestão de minha autoria, que ainda não apre
sentei em plenário, vou ter um debate neste fim
de semana em Salvador, porque temos esse pro
blema - inclusive Belém também tem -, que
é a questão do terreno foreiro o problema da
enfiteuse, e um grande especialista, na Bahia, dis
corda disso, e eu quis saber o que ele tinha contra
a minha proposição. Os problemas de enfiteuse,
em salvador, são terríveis, com relação a isso.
Então sobre a questão do direito da propriedade,
essas partes temáticas, além da discussão da ci
dade, da área metropolitana, nós deveríamos nos
questionar: o que é que entendemos efetivamente
por gestão democrática em uma cidade? Já que
isso é reivindicação da sociedade brasileira,como
é que vamos colocar essa reivindicação, como
será ela traduzida a nivel de artigo constitucional,
ou não? Como traduziremos essa questão social?
Pois há um fato muito interessante. É que a Cons
tituição atual fala, no capitulo econômico, na fun
ção social, e estabelece um tipo de função social.
Então, se não explicarmos essa questão fica algo
no ar, ou seja, como tratar objetivamente essa
questão. Tenho dúvidas: podemos opinar, pode
mos contribuir, podemos levar sugestões, mas
discutir, por exemplo, internamente a questão trí
a, nós sabemos o que queremos e o máximo
possível de recurso para dar o máximo possível
de autonomia. Masnão é questão substantiva para
discutir aqui dentro. Inclusive, abri mão, porque
essa área até onde eu poderia trabalhar também
e achei que ela está, relativamente, com todo res
peito a todos nós, inclusive a mim próprio, que
há muita gente que entende do assunto, há muita
idéia em discussão. Então, teríamos um uso mais
seletivode tempo se debatêssemos outras coisas,
deixando fora da nossa agenda a questão tribu
tária. Mas a questão do uso do solo, a questão
da gestão democrática nas cidades, no meu en
tendimento, tem a ver com o uso social da pro
priedade.

O SR. CONSTITUINTE (Intervençãofora do mi
crofone. Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Acho que várias coisas. Primeiro, há uma série
de atividades urbanas que nós podemos desen
volvercom a participação comunitária. Em Salva-

dor, temos o Conselho do Desenvolvimento Urba
no; embora a Câmara possa debater ou discutir,
o Conselho de Desenvolvimento Urbano tem mui
to mais especialistas, muito mais pessoas envol
vidas diretamente com certas questões técnicas,

com certas questões politicas em relação ao
desenvolvimento urbano, Plano Diretordo Desen
volvimento Urbano, a polfticaurbana, o problema
de gabarito, problemas de áreas seletivas,as áreas
de proteção, etc.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Será incluido na Constituição?

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Não no detalhamento, mas como sugestão.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Acho que deveria ficar na Constituição Estadual,
porque cada Estado se organizará de acordo com
seus traços culturais. Agora, sob o ponto de vista
democrático, o que tem de democrático é ter
uma Câmara Municipal com os representantes
do povo e um prefeito eleito pelo povo. A partir
dai, a organização interna do município é uma
questão de legislação ordinária. Se V. Ex"for colo
car isso como capítulo da Constituição, vai ficar
numa extensão que não tem tamanho. A partir
do momento em que esta nova Constituição pre
tende ser duradoura, porque há 20 anos não se
falava em participação de associação comunitá
ria, e então v. eX" vai enrijecer o processo de uma
forma que vai ficar na forma.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO 
Se entendermos a Constituição como uma dire
triz, essa diretrizpode ser um pouco mais explícita
em relação a uma série de coisas. falei do desen
volvimento urbano para ser mais genérico; é uma
questão, por exemplo, que a participação da co
munidade é extremamente importante, na política
municipal de transporte coletivo.Ontem ouvimos,
aqui, enfoque do PrefeitoRoberto Requião, prefe
rencialmente na área de transporte, e as cidades
que têm uma participação política da comuni
dade, a participação de todo mundo tem a ver
com o problema de transportes. Então a existên
cia de organismos como esse - há uma tese,
uma sugestão, não estou dizendo que seja neces
sariamente ela - mas acho que merece nossa
reflexão,uma sugestão, por exemplo, das entida
des da área de arquitetura, de que a população,
um percentual da população que sugeri explicita
mente 5%, pudesse questionar algumas decisões
com relação a problemas de natureza de grande
significado para a cidade.

Hoje, Salvador está discutindo problema de
transporte coletivo.O programa de transporte em
massa, que envolveinvestimentos de mais de 200
milhões de dólares, significa mais de que um or
çamento. Na medida em que se possa tomar uma
decisão, ou que a Câmara - como foiaqui trazido
- é muito mais suscetível a determinadas pres
sões e essa decisão unilateral - se o prefeito
tem um mandato de um ano e meio, vai embora,
quem é que se responsabiliza por isso? Quantos
problemas nós tivemos aqui?

Ontem discutimos, informalmente, a cidade de
Curitiba,que foi cantada em prosa e verso como
a cidade melhor planejada no Brasil. No entanto,
é a cidade que tem, hoje, o maior endividamento
'per capita, porque tem um endividamento muito
grande em função de um programa de distrito
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industrial que foi mal-sucedido. Quem é o respon
sável, em um determinado momento por isso?
Então estamos vendo que há uma série de inicia
tivas populares, que, num determinado momento
podemos frear. discutimos na parte dos trans
portes e até fugindo do enfoque constitucional
- mas me chamou a atenção por exemplo, a
discussão dessa ligação Nordeste - Centro-SuI,
se seria uma ligação ferroviária,ou se seria hidro
viária? Para mim não interessa se é um ou outro.
Nem a Constituição vai dizer isso. Mas sei lá se
a Constituição não pode dizer que determinados
tipos de decisões exijam o pronunciamento ou
envolvimento de entidades de tais e tais tipos.
Se exija alguma coisa mais para que ela possa
ser influenciada. Acho, por a Constituição ser
omissa, exatamente como foi dito aqui, que a
última constituição foi em 1946. A última elabo
rada dentro dos parâmetros democráticos, exata
mente por isso, quando não tfnhamos a parte
humana é que somos mais responsabilizados, foi
atésugestão do nosso companheiro o aproveita
mento de alguns dos itens discutidos na área de
legislação ordinária, para ver nelas o que seria
importante ser incorparado à Constituição. Então,
nesse particular, pode até não sair nada com rela
ção à gestão democrática, mas, talvez, um capí
tulo, um artigo da Constituição ou um parágrafo,
dentro de um artigo, possa ser de significado ex
tremamente relevante em relação às decisões que
vão ser tomadas por aí afora. vejo algumas coisas
em relação à gestão democrática.

O SR.JOSÉ REZENDE- Talvezeupudessea
proveitar esse' exemplo para ilustrar como uma
sugestão conceitual pode subsidiar uma defini
ção.

Se entendermos que as funções básicas da ci
dade são habitação, trabalho, recreação e a circu
lação, não é função pagar imposto. Issojá seria
atividade-meio para que as atividades-fins pos
sam existir.

Acreditamos n6s que, em termos de Consti
tuição, temos de ir na síntese da síntese e parece
que um bom caminho e ficarmos o máximo pos
sível nessas atividades fins, ou em atividades des
se tipo: habitar, trabalhar, recrear, circular, desen
voMmento comunitário, o espírito coletivo, a qua
lidade de vida, também se incorpora naturalemt
ne, são ingredientes qualitativos dessas atividades.
Pagar imposto não seria atribuição desta nossa
Subcomissão. Uma de nossas preocuapações é
evitara superposição de temas.

A questão metropolitana, por exemplo, que
está sendo colocada, é essencialmente uma ques
tão de municípios e de regiões. É até terminologi
camente. No entanto envolve essencialmente ci
dades, que éatribuição desta Subcomissão. En
tão, naturalmente, tem que haver intercâmbio, um
entendimento, para, dividir.

o SR. CONSillUINTE MANOELCASTRO
Hoje, a administração da metropolitana está sen
do colocada no Estado e existe uma corrente
que defende a tese que deveria haver um quarto
nível de poder que seria o poder metropolitano,
com a função de administrar os serviços de inte
resse comum que seriam: saneamento, circula
ção, transporte coletivo, etc. Por exemplo, se qui
ser montar um sistema de captação de águas
de um município, se é atribuição municipal e não
há nascente ali,o município não terá água. Então,

efetivamente ele tem que ser ouvido. A mesma
coisa com relação a transporte. Em São Paulo,
por exemplo, o sujeito atravessa quatro municí
pios para ir ao trabalho e outros quatro para voltar
para casa. E se for pegar ônibus municipal terá
que trocar de ônibus quatro vezes.

O SR. JOSÉ RESENDE - A região metropo
litana tem origem em metrópole, na cidade. Não
se fala em região metropolitana que não seja área
densamente habitada. Então, nisso temos uma
superposição. Por exemplo, se circular é a nossa
preocupação básica, o transporte é um elemento
para isso e, depois, deixamos de analisar as coisas
pelo lado negativo como ontem nos mostrou aqui
o Prefeito Requião, que o transporte é sempre
analisado como um problema, e lá fizeram do
transporte uma solução; o transporte é adotado
como vetor de desenvoMmento urbano, como
elemento disciplinador do crescimento urbano.
É um elemento que fica nas mãos do Governo
e tem o seu lado positivo muito forte.

Se ficarmos analisando a questão urbana como
ela é colocada, laicamente, como problemas hu
manos, principalmente de desvio, de margina
lidade, de desemprego, de delinqüência, por esse
lado eu acredito que não há nada que se possa
levar a Constituição; não há nada de bom.

Era este o nosso entendimento. Nós gostaría.
mos de definir uma vertente construtiva, uma ver
tente com um custo básico. É claro que os proble
mas aparecem, eles existem, logo aparecem, mas
eles não vão dirigir o custo, o custo seria dirigido
por uma concepção ideal.

O SR. CONST!T(][NTE MANOELCASTRO
Minhapreocupação é que, na realidade, até serem
aceitas consensualmente essas funções, nós per
guntamos: O que é habitar? Habitar é s6 dormir?
Para habitar é preciso comer, na hora em que
come tem que ter uma atividade produtiva para
ele. O sujeito para habitar, para circular, para ter
lazer, e, claro, o problema de trabalho que está
colocado lá distante, você que quer uma função
básica requer outras providências; aí vem o pro
blema de saúde, vem o problema de educação.
Nós falamos do transporte. É dificil até porque
ficamos muito monopolizado, querendo discutir,
mas o sentido do trabalho predomina em relação
a isso. A quantidade de transporte que voçê tem
em atividades, inclusive por essa disfunção da
cidade em termos do seu planejamento, em ter
mos das decisões tomadas, nos conjuntos habita
cionais distantes, nos vazios urbanos, etc. o que
voçê gasta em transporte é alto. Curitiba nos pare
ce um caso a parte, pela sua própria estrutura,
pelo seu próprio planejamento, a própria aceita
ção do transporte em outros lugares interbases,
etc., em outros lugares é mais complicado, não
se tem esse desenho que ele tem e essa facilidade
em termos de escoamento. O que se gasta em
transporte na área da educação é impressionante.
Até na área de comércio, quando não estimulada,
você tem concentrações urbanas densas. Há bair
ros que apresentam mais do que uma sede muni
cipal que não têm nenhum comércio, às vezes
não têm sequer uma farmácia.

O SR. CONSill(][NTE SÉRGIO WERNECK
O conceito de habitação naturalmente envolve
esses equipamentos essenciais, a educação, a
saúde, a segurança. Veja bem que aí nós vamos
ter desdobramentos; todos eles são muito gran·

des, V. Ex" anunciou uma meia dúzia que deve
talvez esgotar totalmente o elenco com duas dú
zias, no máximo, de ingredientes. O nosso uni
verso fica perfeitamente definido. Esta é a idéia.

O SR. CONSill(][NTE MANOELCASTRO
Eu não vejo qual é a finalidade de fazer a concei
tuação de cidade, a partir do momento que, na
Constituição, isso não vai ser feito.Morar e habitar
nós moramos municipalmente, estadualmente e
federalmente - circula da mesma forma. Eu
acho que isso tudo é função da pessoa humana.
O que nós temos é de organizar o Estado em
três níveis de Governo, e ver quais as atribuições
que vai caber a cada uma, e ver quais são os
direitos da pessoa humana, quais são as obriga
ções do Estado. Agora, saber o que é cidade,
eu não vejo muito sentido.

O SR. JOSÉ REZENDE - Quem deu as atri
buições a essa comissão não pensou nisso.

O SR. CONSillUINTE SÉRGIOWERNECK
Eu acho que a questão urbana vai constar na
Constituição na medida em que ali vão ser dadas
diretrizes para que a questão urbana possa ser
equacionada. Então, é questão urbana, não são
as coisas que acontecem normalmente que não
estão dependendo de regulamentação ou de le
gislação.

O ar que respiramos, por exemplo, cada um
respira sem pagar nada. Agora você tem que pa
gar um pouquinho de imposto para evitar a polui
ção. O que acho importante é que no processo
de elaboração de uma Constituição, o problema
Questão Urbana é para trazer os problemas, para
que possam ser inseridos na Constituição dire
trizes necessárias à minimização desse problema
e equacionamento do problema. Mas definir se
circular é questão municipal ou não, acho que
não tem nada a ver.

O SR. JOSÉ REZENDE :- Não é o que se
propõe. O que se propõe, conceitualmente, seria
estabelecermos na Constituição um ideal de cida
de.

O SR. CONST!TmNTE SÉRGIO WERNECK
Mas essa não é função da Constituição.

O SR.JOSÉ REZENDE-Parece que a Consti
tuição estabelece as linhas gerais, as linhas mes
tras para todo o universo. No nosso caso, estabe
leceria as linhas mestras para a cidade, não para
os problemas da cidade.

O SR. CONST!TmNTE SÉRGIO WERNECK
Eu acho que é exatamente só para os problemas.

O SR. JOSÉ REZENDE - Do nosso ponto
de vista, é exatamente O· oposto. N6s achamos
que os problemas das cidades são conjunturais
e não podem definira cidade. O problema é como
uma doença no organismo, não é a doença que
caracteriza o organismo; é a saúde que caracteriza
o organismo, e a cidade é um organismo. A idéia
é exatamente oposta a isso. Quem colocou o no
me de Questão Urbana, quem fez essa desig
nação provavelmente não teve esse ideal de que
essa comissão trabalhasse com problemas urba
nos.

O SR. CONSillmNTE SÉRGIO WERNECK
Acho que a questão é anterior a isso, saber o
que deve ou não constar da Constituição. Acho
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que na Constituição há os deveres e direitos para
o cidadão, e os direitos e obrigações para a insti
tuição, quer federal, estadual ou municipal.

Não vejo razão para colocar na Constituição
o conceito de cidade.

O SR. JOSÉ REZENDE - Aidéia não era exa
tamente essa; não era colocar o conceito de cida
de - é o ideal de cidade. Como um professor
meu dizia:A cidade é a morada do homem.

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Mas há homens que moram no campo, também.
Acho que morar é uma função.

O SR. JOSÉ REZENDE - Mas o homem que
mora no campo é outro aspecto. Segundo o con
ceito do meu professor, a cidade deveria ser feita
para o homem. Já outras correntes acreditam
diferente, a cidade deve ser feita para a economia,
ela tem papéis econômicos para desempenhar,
que são muito fortes, e o que predomina, na nossa
realidade? O homem que se arranje, porque quem
manda são as forças econômicas.

Na realidade, o que se passa é isso, e na reali
dade o que nós tentamos sempre é fazer com
que essas forças econômicas atuem em beneficio
das necessidades sociais. Nós sempre procura
mos essa equação - os profissionais, os parla
mentares, todas as pessoas procuram essa equa
ção.

Eu estou achando que nós estamos concei
tuando a questão urbana como a questão das
cidades. Nós não conseguimos imaginar uma si
tuação urbana que não seja dentro de um cidade;
ela existe, mas não tem importância. Existem fa
zendas urbanizadas, existem fábricas urbanizadas
mas não é isso que se trata; são cidades. Nisso
nós estamos de acordo? Poderia haver um equí
voco desse tipo - nós estamos falando em cida
de e a questão urbana não está dentro de cidade
Somente. '

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO WERNECK
Acho que questão urbana é um dos temas, na
medida em que deve ser inseridos na Constituí
çâo, dispositivos que levem à solução ou equacio
namento dos problemas advindos do desenvol
vimento urbano.

oSR. JOSÉ REZENDE-Acho que da análise
dos problemas e dos potenciais nasce o entendi
mento, e do entendimento se subsidia o ideal
de proposição. Veja,por exemplo, a predominân
cia social, da propriedade do solo...

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Acho que deve ter na Constituição um dispositivo
que diga que o govemo municipal poderá lançar
normas no que diz respeito a modelos de assenta
mento, zoneamento urbano, à restrição do uso
da propriedade. O que nós estamos fazendo? Es
tamos equacionando problemas que já existem;
estamos criando dispositivos, na Carta Magna, pa
ra que a legislação possa legislar a respeito deste
assunto, ou seja, estamos criando diretrizes para
equacionamento de problemas urbanos.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO
Nobre Constituinte, creio que não há incompati
bilidade. Está apenas iniciada a discussão, e, pelo
que entendi, o conceito atual é mais no sentido
de facilitar o que queremos inserir, e o nobre
Constituinte foi muito feliz em sua íntervençâo,

colocando esta questão, ou seja, foi muito menos
para intemamente, porque, em outras reuniões,
se me permitem colocar isto, tem havido debates
onde, às vezes, as pessoas tendem a dizer: bom,
é como se fosse constar da Constituição, por
exemplo, uma política habitacional, que nada tem
a ver com o caso. Então, era mais nesse sentido:
O que vamos colocar na Constituição? A Consti
tuição tem que ver o seguinte: vai ser possível
lançar lei na legislação ordinária e regulamentos
que limitem o direito de propriedade, ou seja,
a partir do momento em que o sujeito tenha que
construir com recurso determina, tenha que ter
o máximo de aproveitamento dentro de um deter
minado lote, tenha que ter o zoneamento, isto
é, o tipo de uso terá que ser de acordo com
o zoneamento. Será destinada uma faixapara pro
piciar as vias arteriais, ou seja, a partir do mo
mento em que se criem todas essas limitações
- e isto vai ser criado na lei municipal mas há
um artigo, aqui, que diz:o município poderá criar
restrições, para, em beneficio da sociedade, resol
ver isto.

o SR. CONSTITUINTE SÉRGIOWERNECK
Nobre Constituinte, eu queria colocar, a propósito
desta questão, o aspecto de ter a Constituição
a finalidade, nesta questão, como nas demais,
também, de limitar a ação da autoridade consti
tuída, aí, e também garantida por outras áreas
e outros capítulos da Constituição, de garantir
o direito dos cidadãos.

Esses dois parâmetros teóricos, assim, creio
que comportariam, mas, para se estabelecer isto,
é preciso entender e compreender bem o que
é a cidade, no seu conceito para, depois, propor
se, dentro desse entendimento, o que vamoslimi
tar e o que vamos garantir. -

De modo que ficaria mais ou menos conforme,
e poderemos reunir todas as contribuições que
foram agora aqui discutidas nesse sentido.

É claro que não poderemos estabelecer as polí
ticas, porque isto competirá a outra etapa do pro
cesso. Mas é evidente que, para inserirmos nor
mas constitucionais, teremos que compreender
bem esta dinâmica, este processo, essa função
desse espaço, dessa convivência humana. Pare
ce-rne que é por aí, não é?

O SR. CONSTITUINTE SERGIO NAYA - Esta
questão de fazer aos municípios restrições, exis
tem. Hoje, nas grandes cidades do Brasil, é dificU
encontrarmo-nos com os técnicos, especialmen
te os dessas prefeituras. Vivem eles, perman~~te
mente, em reuniões. Dessas reuniões, a cada três
ou quatro meses, não chega a um semestre, apa
rece a somatória de restrições.

Em todas essas empresas, especialmente no
Rio de Janeiro, dá pena de quem lá vai e quer
trabalhar ou quer desenvolver. Todo esse soma
tório de órgãos, em todos esses órgãos em São
Paulo, ocorre o mesmo. É dificil encontrar um
técnico para discutir um problema. Eles se reú
nem permanentemente para só restringir, para
encarecer o custo das obras. Digo isto como in
corporador - e sei que o incorporador é sempre
visto com maus olhos - que toda a somatória
é problema de esgoto. O Governo não tem esgoto.
Chegam ao ponto de obrigarem a construir uma
estação de tratamento de esgotos. Estou particu
larizando a coisa. Depois, equipar a estação de
tratamento de esgotos, e, depois, onde é cons-

truída esta estação de tratamento de esgotos, o
Governo cobra o terreno. E impressionante. O
Sr. parte para empresas, como a Light, em São
Paulo, a cada três ou quatro meses, a somatória
de restrições que fazem, ou então em áreas a
edificar, em bairros nobres, novos e nobres, o
que essas empresas obrigam o incorporador a
levar é tudo; eles só querem a renda; tudo é ônus
do incorporador, do investidor.

Se o País precisa de emprego, precisa desen
volver, se deixarmos o município a restringir, eles
restringirão, tudo, tudo, e em beneficio só do rnu
nicípio. Eles não pensam no morador, em bara
tear o custo.

O SR. JOSÉ REZENDE - Já trabalhei em
prefeitura, fui técnico de prefeitura e já tive tam
bém a minha firma particular, o que, até, acumu
lava, na época. Conheço muito o problema a que
V. Ex' se refere. Acho que é de uma injustiça
e de um desrespeito grosseiros a atitude dos técni
cos, principalmente os da prefeitura, diante das
empresas, de modo geral; não só os incorpo
radores como o construtor isolado, como a indús
tria que se vai estabelecer. Não se respeita a ativi
dade produtiva, não se respeitam as forças e eco
nômicas. O que se traça, idealmente, faz-se um
ideal de uma cidade, uma paisagem, e eles ope
ram a1ucinadamente com aquílo, e tratam cada
empresário, cada projetista que chega, como
marginal, do outro lado do balcão.

O SR. CONSTITUINTE SERGIO NAYA - É
como se fosse pior do que o pardal, numa cidade.

O SR. JOSÉ REZENDE - Esse conflito -
V.Ex' me perdoe - acredito que a Constituição
pode contemplar, porque, digamos assim, é ne
cessária a convivência dessas forças.

O SR. CONSTITUINTE SERGIO NAYA - Um
instante apenas, Dr. Resende. Se delegarmos à
prefeitura o direito de restringir, a somatória de
dificuldades aumentará a cada dia. Em todos os
órgãos do Governo é dificil falar com os técnicos,
pois estão em reunião pernamentemente, para
arranjarem mais uma dificuldade. Isto, em qual
quer órgão, em qualquer cidade.

Vejam V. Ex"', estou dizendo que sou incorpo
rador e vou deixar de ser, a curto prazo. É um
massacre. Incorpora-se o terreno, faz-se o lança
mento, e começam a aparecer as dificuldades.
Ora, coleta de esgotos é órgão de quem? De
quem vende a água. Tem que fazer rede de água? .
Tem. Tem que fazer a captação da água? Só
não faz a captação. A adutora quem paga é o
incorporador. As taxas de ligações são as piores
possíveis.

Aqui em Brasília, se eu contar o que aqui se
passa, como por exemplo, no ano passado, termi
nei, só em uma área, 432 apartamentos, e, por
opinião própria, transportei toda a água de cami
nhão, por ser tratado como um marginal, em Bra
sília.

Vou particularizar a V. Ex'. Começamos uma
área com 432 apartamentos. Tinha uma favela.
Pedimos, e, antes de iniciarmos a obra propria
mente dita, nas fundações, os posseiros tomavam
banho naquela bica. Pois o órgão do Governo
foi lá - e já havíamos pedido ligação provisória
- e disse que estávamos usando a água. Eu
disse: "Não, quem a usa são os posseiros que
fazem esses tubulões". Disseram-me: "Não. Está
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multado". Eu disse: "Querem saber de uma coi
sa? Concreta lá e concreta aqui". Está certo? Colo
quei massa de concreto na ligação definitiva e
na provisória, e coloquei três caminhões, o ano
inteiro, a puxarem água. Foi uma obra de quase
dezoito meses. Eu tinha três caminhões, e disse:
"Puxo água de caminhão". E puxei e terminei
a obra.

Agora, vizinha a esta área, temos outra área
a construir. Está lá uma outra favela. Fomos à
Caesb e pedimos: "Corta esta água, porque esta
favela, sem esta água, vai acabar, porqu~, onde
há uma favela,o roubo aumenta nas obras .Muito
bem. Foram lá e cortaram a água. Certo? Não
querem ligar a nossa água, digo, não !êm condi
ção. Já foram lá, num espaço de, nao chegou
quinze dias, ou duas semanas, e já religaram a
água da favela. Para o construtor, não ligam, mas,
para a favela, sim.

o SR. JOSÉ REZENDE - Acredito que são
forças reais. Esses conflitos se estabelecem em
duas pontas, que são bem nitidas: o empreen
dedor, de um lado, e o legislador do outro. Um
pensa que está guardando a qualidade da cidade
e o outro sabe que está promovendo o desenvol
vimento. E não há conciliação entre eles, porque
as normas são ruins.

Com referência à autonomia municipal, está
ai outra coisa que escapa a esta Comissão, porque
não é da nossa atribuição, e o municipio tem
um poder de governo muito grande; é quase ab
soluto em seu território. Disso se valem muito
e disso se valem principalmente as atividades
clandestinos, os loteadores clandestinos, os cons
trutores clandestino, que cometem os maiores
desatinos e não são alcançados, nem pela lei,
nem pela fiscalização, porque, enquanto o Gover
no se preocupa muito em controlar o que é con
trolável, o universo urbano não é controlado. O
Governo é muito pobre, é muito carente de recur
so para isso. Então ele agarra aquilo que está
na mão dele. Pega o incorporador mesmo, porque
esse tem que aprovar o projeto, esse tem firma
registrada, esse paga, assim como o projetista,
que nem era eu, pagava um pato incrível, por
andar projetando, coisa que, quem fazia constru
ção clandestina não pagava nada. Fazia à vontade.

Está aí um punhado de con!,"adições e de pro
blemas que acho revoltante. E de um nível que
não acho bom para embasar um ideal de Cons
tituição.

Acredito que esse problema será resolvido no
dia em que houver ordem na cidade, que houver
govemo,porquevaihavergovemo,vaihaverparti
cipação nas empresas, e acredito que o que a
Constituição deveria propor era, vamos dizer, que
todos os niveis de governo, todas as instâncias
de poder respeitassem as forças existentes, inclu
sive as forças econômicas, é claro. Não sei se
mencionaram. Mas fazer das empresas crimino
sos e marginais, isto não salva nada. Nós sabemos
que não salva prefeitura nenhuma, não salva cida
de nenhuma, e não é esse o caminho. Esse em
bate não constrói.

ASRA.MARLY- Tenho a impressão, Sr. Cons
tituinte, de que a participação da comunidade,
como um todo, no próprio planejamento, já mini
miza um pouco tudo isto, porque o empresariado
faz parte da comunidade.

A partir do momento em que o planejamento
deixa de ser uma função somente dos técnicos,
um objeto de trabalho somente dos técnicos, e
envolve também a participação da comunidade,
esse momento de planejamento se torna como
um fórum de debates, em que problemas como
este pode ser questionados, equacionados e, pro
vavelmente, reduzidos, porque, aí, o empresariado
é uma força atuante também, como elemento
da comunidade.

O SR. CONSTITUINTESÉRGIO NAYA - Dra.
Marly, por um instante. Vim à Câmara porque
não quero me identificar. Tenho mineração. Mas
apresentei um projeto, como se fosse o royalties
o minério. Apresentei o projeto de ficar como
se fosse o royalties do minério, do petróleo, para
leIo,os 5%; ficar 4% ao Estado e 1% ao Municipio.
Sou pecuarista, tenho fazendas nos quatro Esta
dos do Brasil, e quero levar - já apresentei como
sugestão à Constituinte - os benefícios do traba
lhador da cidade, da indústria, para que sejam
estendidos ao trabalhador rural. Mas, quando lá
no ramo de incorporação, estou dizendo que dei
xo isso a curto prazo, a volúpia, a fúria de que
tem as autoridades. Asenhora aprova um projeto,
faz a obra com rapidez. Quando da obtenção da
carta de habite-se, o que aparece, com o projeto
aprovado - a somatória de despesas após aquele
projeto aprovado. Digamos assim, em Brasilia:
há a linha telefônica. O projeto aprovado. Daí a
seis ou oito meses, aparece. Tem que fazer toda
a capeação. Antigamente, passava um ducto e,
dentro de um dueto, um fio; não; mas agora é
todo o fio telefônico. É assim. A senhora parte
para a Caesb a somatória das dificuldades em
todos os órgãos - não só em Brasília, em Goiâ
nia, no Rio, em São Paulo, em toda parte. Antiga
mente, faziam-se só os duetos das empresas de
eletricidade. Elas faziam os capeamentos, que são
cabos caríssimos. Hoje, não; tem que fazer, levar
o relógio, e fazer a distribuição. A cada dia que
passa, no espaço do projeto aprovado à obtenção
da carta de "Habite-se", a somatória de dificul
dades que são acrescidas com a carta de habi
te-se faz com que muita gente deixe esse ramo
de atividade.

Estou dizendo que não estou legislando em
causa própria. Mas as dificuldades que aparecem,
assim, numa volúpia, uma velocidade, que nem
é por ano, mas por semestre, e em todos os ór
gãos do Governo.

A SRA. MARLY - Atribuo toda a deficiência
da prestação de serviço público à comunidade,
à falta ainda de estrutura de participação desta
mesma comunidade. Daí as deficiências de co
municação, de saúde, de todos os setores pú
blicos.

Infelizmente, as nossas comunidades não estão
ainda em um nívelde saberem participar, de sabe
rem reivindicar seus direitos, e, como foi,inclusive,
colocado aqui, em um outro dia - e não me
lembro se se o senhor estava - se não for dada
oportunidade a que as pequenas, as médias e
as grandes comunidades comecem a participar,
elas nunca vão aprender.

Então, todos esses desmandos que o senhor
coloca em termos de Poder Público só vão chegar
a um termo no dia em que a comunidade souber
estabelecer os seus direitos. Para isso ela terá
que ser treinada, para chegar lá. E, por isso, está-

vamos colocando a idéia de participação comu
nitária, que também está sendo colocada, em vá
rias outras Subcomissões justamente dentro de
idéia de despertar e começar a educar a nossa
população para que esta chegue a um nível de
participação, de questionamento, de reivindica
ção, como nos países mais desenvolvidos.

O SR.JOSÉ REZENDE - Não foi mencionada
a corrupção que impera nesses setores. E, aí,
entramos no terreno da impunidade. Porque acho
que os maus funcionários e os maus empresários
acabam prevalecendo sobre os bons funcionários
e os bons empresários. E está ai, também, uma
outra questão que foge à nossa alçada. Não se
vai resolver isto, a não ser com um processo de
educação, de recuperação dos novos conceitos
de moralidade, de honestidade de procedimento,
e tenho a impressão de que isto vai melhorar.
Eu pergunto aos senhores: É matéria constitu
cional dizer que algum dispositivo que proíba o
funcionário burocrata de ser corruptivel, ou o em
presário de ser corruptor? Não é esse o caminho.

O SR. CONSTITUINTEMANOEL CASTRO 
Eu ajudaria, complementando, com um exemplo,
que considero muito importante, porque talvez
ajude a compreender determinados aspectos.

Acho que certos seguimentos da sociedade
também abdicaram do sentido de participação
comunitária. As classes empresariais, chamadas
elites, terminaram, em determinado momento,
sendo muito egoístas. Digo isto, assim, com muita
tranquilidade, porque, quando fui Prefeito de Sal
vador, vivi uma situação peculiar. Sabemos, por
exemplo, que há um componente político-ideo
lógico dentro de alguns organismos, dentro de
algumas entidades, mas em compensação, ou
tras cruzaram os braços.

Quando há uma decisão muito importante, lá
em Salvador, os escritórios de arquitetura, os es
critórios privados, ou seja, as pessoas com deter
minada experiência, sugeri a eles que fizessem
política dentro do IAB, porque eles se omitiam,
ou fugiam do IAB. Eles então disseram que não
podiam fazer, entendiam que eram minoria, e cria
ram uma associação sindical dos escritórios de
arquitetura. E o pessoal passou a dar uma contri
buição excepcional, inclusive ao debate. Há os
profissionais qualificados, que tinham experiên
cia, tinham vivência, e, tinham, sobretudo, uma
condição técnica de dialogar em determinadas
questões.

Aprovamos um projeto de orla marítima, lá em
Salvador, e aprovei uma lei de uso do solo, como
prefeito nomeado, numa Câmara que tinha vinte
e seis vereadores de partido de oposição, do
PMDB, que era partido de oposição, na época,
e com quatro desses que não estavam ainda lega
lizados, os partidos comunistas, sendo que quatro
vereadores, com a legalização, passaram para o
PC do B, ou PCB. Quatro para o PC do B e dois
para o PCB, e, no entanto, eles aprovaram a lei
do solo, aprovaram o Plano Diretor para o Desen
volvimento Urbano e aprovaram a Lei de Partici
pação Comunitária.

Mas, a Lei de Participação Comunitária não sig
nifica só que determinados segmentos tenham
que participar, mas a comunidade. Agora, o que
acontece com a comunidade? Eu citaria um outro
exemplo concreto, com relação a este aspecto.
Havia um prédio antigo em Salvador, onde havia



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Domingo 19 59

funcionado uma fábrica, e algumas pessoas deci
diram, simpaticamente, mas também sem muita
profundidade, que aquela fábrica deveria ser tom
bada, e que deveria fazer igual a Pompéia, em
São Paulo, o que se fez com o SESC e o SENAe.

Começou-se, então, uma discussão sobre esse
assunto. Lembro-me de que convoquei toda a
comunidade e começei a ouvir. Certas pessoas
diziam que eu tinha uma paciência de Jó, etc.,
e eram horas intermináveis de discussão, virava
a noite, e ia para o próprio engenheiro. Bom,
não chegamos a um acordo. Lembro-me de que
chamei a comunidade, inclusive as personalida
des, os gurus - e estavam lá Caetano Veloso,
GilbertoGil- e discutimos exaustivamente e não
chegamos a um acordo.

O empresário que queria vender a área - ele
conseguiu vender para um posto - propôs dar
mil metros quadrados dessa área, e nós daríamos
a essa comunidade e eu fui o intermediário dessa
proposta, os gurus rejeitaram. "Queremos tudo.
Ou tudo ou nada". Então, tenho, inclusive a vonta
de de defender o uso social da propriedade, de
defender o ponto de vista do decreto, porque tive
a coragem de enfrentar todos eles e mandar der
rubar a fábrica, em todo o processo, e foiedificado
um posto de gasolina, porque ouvi pareceres dos
mais renomados técnicos, sobre a característica
da arquitetura, para justificar ou não o tomba
mento, e não poderia uma cidade que tinha 30%
da população em idade estudantil que não tinha
escola para dar. Se eu tenho um problema na
cidade, de uma população enorme que não tem
esgoto, eu nãopoderia me dar ao luxode desapro
priar um terreno, ou impedir ao empresário que
desse uso econômico se não encontrávamos al
ternativas, e se a comunidade debateu sobre isso
foi, inclusive, de um radicalismo, a ponto de não
aceitarem. E deu o inverso: disseram 'Tudo ou
nada" e não ficaram com nada, não ficaram com
tudo. E depois que aconteceu isso a comunidade
se acomodou.

Tudo isso, no final, foi um problema de convic
ção pessoal e de consciência pessoal. Estou colo
cando isso do ponto de vista individualmuito mais
para dizer o seguinte: e onde estava a Associação
Comercial, onde estava a DEME, onde estava o
Sindicato da Construção Civil, onde estava a Câ
mara Brasileira da Construção? Nesse particular,
inclusive, esse escritório de arquitetura foi impor
tante. Depois disso aprovamos um outro prédio,
depois de um debate, proibiram, até hoje, a edifi
cação já aprovada pela prefeitura e, no entanto,
quando acontece esse negócio o empresário que
está ao lado, hoteleiro que está se beneficiando
aí, o dono do barzinho que está se beneficiando
não entendem que num determinado momento,
se não se estabelece que haja situação de entendi
mento entre essas forças que interferem efetiva
mente no mercado, o que acontece? Alguém vai
sair perdendo, porque você começa o primeiro
e não saem dos outros.

Quando falo de nível de participação falo em
todo o sentido. Achei muito oportuna as coloca
ções desse debate de que esse nível de partici
pação comunitária tem que se dar num problema
muito mais conseqüente, com todo mundo efeti
vamente participando. Se as entidades participas
sem, inclusive se acreditassem na hora de punir
funcionários corruptos, na hora de demitir proces
sualmente e eu desafiei, inclusive, que fossem

denunciadas e processei, demiti funcionários com
processo para dar exemplo para ver se as pessoas
olhavam para isso, mas elas não percebiam por
que, infelizmente,os maus empresários, em deter
minado momento, preferiam o caminho mais cur
to da corrupção.

Dentro dessa linha eu compreendo - achei
oportuno esse debate - mas invoco essa neces
sidade de participação nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Con
tinua em discussão a matéria.

O SR. CONSTITUINTE SERGIOWERNECK
Eu dei margem a essa polêmica toda na hora
em que falei que cabe ao municipio as restrições.
Uma coisa é criar restrições discutidas com a
comunidade e aprovadas por lei e que tenham
um mínimo de bom senso, e nunca passou pela
minha cabeça criar restrições do tipo de obrigar
a pessoa a assumir atnbuições do Estado do tipo
de passar o capeamento nas redes, que é obriga
ção da companhia telefônica, fazer estação de
tratamento de esgoto. Isso não é função da em
presa. Esse assunto apóio cem por cento. Ele
pode ser resolvido na medida em que o empre
sário demonstra para os seus compradores que
a arbitrariedade do poder público está encare
cendo o seu produto, porque na hora em que
atinge o empresário ele fica desgastado, aborre
cido, gasta mais adrenalina, mas entra no custo
de seu produto e ele empurra para o consumidor
e o consumidor é que vai pagar. É uma questão
de mobilização.

No que diz respeito a suas idéias quanto à parti
cipação, fui presidente da Companhia de Trans
portes Urbanos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a METROBEL E a METROBELtinha
uma polêmica com a população que era uma
loucura. Ocorre que esse problema de partici
pação é um traço cultural de cada povo e acho
que isso vai ter, está começando, jã está até ama
durecendo, um aprendizado. E esse processo de
aprendizado é demorado e não acredito que na
Constituição se possa colocar alguma coisa que
vá acelerar esse aprendizado. Penso que a partici
pação comunitária, à medida que vá amadure
cendo, vai ser propiciada pelos agentes de Gover
no no Poder Executivo e no Poder Legislativo,
porque na medida em que essas pessoas conse
guem mobilizar segmentos da sociedade, vão ter
mais representatividade. Então, por uma questão
de reação, os segmentos que forem alijados do
processo vão ver que chega uma hora em que
eles ou participam ou são marginalizados. Isso
acho que é um processo evolutivo de um País.
Acho que o Brasil é um Pais subdesenvolvido
e isso é uma das maiores características de subde
senvolvimento: esse desinteresse pela coisa públi
ca. As pessoas dizem: "M! Esse negócio é coisa
de polít co! Isso não existe. O interesse da comu
nidade se manifesta em cada ato político que
ocorre. A partir do momento em que se acenou
com a comunidade com a possibilidade da im
plantação de um Estado democrático, com a pos
sibilidade de ressurgimento de um Poder Legis
lativoque não fosse castrado, a partir do momento
que começaram a ocorrer essas coisas, você vê
que várias pessoas da sociedade passaram a
se interessar para uma participação no sistema
politico. É o que não ocorria antes. Porque o su
jeito dizia: "Ser Deputado para quê? O Deputado

é vaca de presépio. Ele chega lá e fica dizendo
amém! Pois não! Tudo beml, e isso não resolve."
E hoje estamos vendo um Poder Legislativo que
começa a enfrentar o Poder Executivo. Isso é da
maior importância. Acho que a participação co
munitária é a coisa mais importante que existe
numa democracia, mas não vejo como inserir
isso numa Constituição, num processo para ace
lerar a participação comunitária, não vejo como.

O SR. CONSmUINTE MANOEL CASTRO
Vejo da mesma maneira. A sugestão de V. Ex"
foi muito oportuna. Compete ao município fazer
isso e isso. Parágrafo único: para o exercício dessa
competência o município deverá tomar a inicia
tiva, etc.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO LACERDA _
Acho que a questão nesse caso é de a Consti
tuição garantir o direito à organização do povo.
Agora, o crescimento das forças políticas é que
vai dar o espaço que as forças organizadas da
sociedade vão ocupar ou não, em cada um de
seus segmentos. Isso a nível de municípios, a
nível de política sindical, enflm, a nível de partido
político, de qualquer espécie de participação da
sociedade. Pelos seus mecanismos a sociedade
vai encontrar a forma de participação e organi
zação. Não sei se seria por aí que passaríamos.
Não vejo, dentro da questão específica de nossa
Subcomissão, descermos a esse tipo de ordena
mento. Seria mais na questão de a Constituição
garantir os espaços de participação e organização
da sociedade pelos seus mais diversos mecanis
mos e entidades e instituições.

O SR. CONSTITUINTE SERGIOWERNECK
Perfeito, Clarol Fui também Secretéríode Obras
da Prefeitura de Belo Horizonte durante três anos
e lá nós encontramos um antro de corrupção.
um negócio inacreditável. Ocorre que o processo
de aprovação de projetos de residências era um
processo de desgaste que nunca vi igual.Aorece
ber um projeto o analista da Prefeitura começava
a análise na hora em que encontrava alguma coisa
que em seu ponto de vista estivesse em desacordo
com o Código de Obras, no caso, e o que fazia?
Convidava a parte para fazer a correção. Feita
a correção ele continuava a análíse, Encontrava
outro problema e... então, havia projetos que de
moravam oito meses para serem aprovados. En
tão, o que fizemos? Exigimos que o projeto pas
sasse a ser aprovado - isso conseguimos numa
entrevista - essa entrevista era marcada, nela
sentava o analista de um lado e o projetista do
outro e, ao terminar a reunião tinha que ser feito
um laudo com todas as incongruências que o
projeto pudesse ter. Tudo aquilo que estivesse
em desacordo com a lei tinha que ser listado.
A partir do momento que aquela listagem fosse
atendida o projeto estava automaticamente apro
vado. Então, na hora que aconteceu isso desco
brimos o seguinte: havia projetos que demoravam
oito meses para serem aprovados e outros que
levavam dez minutos. Por que? Os de dez minutos
eram daqueles projetistas que contratavam pro
jeto hidráulico, projeto elétrico, o projeto estrutural
com alguém de dentro da Prefeitura. A partir do
momento em que foi obrigado fazer a aprovação
numa reunião e no máximo em duas acabou essa
corrupção. E colocamos para fora um monte de
gente.
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Agora, esse processo de participação da socie
dade, a partir do momento em que a sociedade
aprenda que a participação política vai permitir
a ela uma participação comunitária e você fizer
grupos compostos de vários segmentos da socie
dade que tenham interesses em comum; se você
tivesse aqui, em Brasília, um grupo formado pelos
proprietários, pelos adquirentes, pelos mutuários
e mais construtores, esses assuntos serem discu
tidos. Dizendo assim: "Nós estamos tendo exigên
cias que são totalmente arbitrárias e vão encarecer
a obra. "Então, a partir do momento que você
mobiliza você cnsegue fazer com que a população
se mobilize, acione seus representantes e sane
o problema. Acho essa a única forma de resolver
isso democraticamente.

O SR. CONSTrrrnNTE SÉRGIO NAYA - Para
complementar o problema deles, digo que em
São Paulo adquirimos uma área e fizemos um
projeto. A pessoa que foi analisar o problema,
por parte da Prefeitura, era uma japonesa que
tinha sido aluna do autor do projeto. Nesse projeto
havia 22 restrições. Levei-a ao professor e ele
explicou à aluna o que era, e a japonesa dizia:
"Me desculpem!" Uma vez esclarecido que não
existiam aquelas restrições, sanado o problema,
ela falou assim: "Ainda não está aprovado o pro
cesso, tem que passar à consideração superior."
Isso, em São Paulo.

Voltando ao nosso caso na Bahia, do nosso
Prefeito, Dr. Manoel, no início dos anos 80 com
pramos uma área de 139 mil metros quadrados
e ali esperamos fazer alguma coisa. As restrições
do uso do solo fez com que fosse encarecendo
tanta coisa, tanta verba - ele sabe muito bem
os problemas que envolviam tudo antes e que
se tivesse um pedido seu teria sido mais fácil
- e lá temos 16 blocos abandonados, construi
dos, quase prontos, em alvenaria, mas tivemos
que parar tudo. Fica no Bairro Pirajá e o terreno
foi adquirido do Dr. Luiz Catarina, uma empresa
grande, um dos maiores proprietários de terra
dentro do perímetro urbano de Salvador, uma
das maiores áreas que existe.

Aqui, em Brasília, adquirimos um terreno onde
projetamos, através de um dos maiores arquitetos
de projetos hospitalares, uma fundação em nome
de meu pai. Fiza doação à cidade. Doada à cidade
essa fundação na minha ausência, esse projeto
está esperando para ser aprovado. Uma doação
para a cidade. Vi técnico estrangeiro, um grande
arquiteto de São Paulo que fez esse projeto, e
não sai, não aprova. Agora, dar restrições, conce
der restrições aos poderes municipais para res
tringir mais ainda a vontade dos administradores,
acho que não é objetivo da Constituinte.

A SRA.MARLY - Q..rantoà forma de se inserir
a participação comunitária em norma constitu
cional, tenho a impressão de que pode ser utiliza
do um mecanismo que já utlizamos na apresen
tação de diversas sugestões que a nós foram soli
citadas pelos Srs, Senadores, em termos de uma
chamada. Quando não é artigo constitucional, é
lógico, "a lei disporá sobre..." e aí entraria a partici
pação comunitária no planejamento urbano, me
tropolitano, etc.; quer dizer, já fica presa ali a cha
mada para um projeto...

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Su
gerindo, induzindo.

A SRA. MARLY - Sim, é uma indução a uma
lei complementar ou futura lei ordinária, depen
dendo do nivel. Nós temos notado uso desse re
curso para deixar que determinados aspectos im
portantes, porém não em nível de texto constítu
cional, fiquem claros e não posssam ser deiXados
de lado depois.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO LACERDA
Pois é, aí é que entraríamos pretícapíente e suge
riria a necessidade da participação das bases na
eleição sindical. E assim pm diante. A grande
questão é a organização '60lítica da sociedade.
O que a Constituição vai garantir é esse fato dessa
participação democrática, porque nós tivemos,
evidentemente, as nossas dificuldades de partici
pação aumentada consideravelmente, porque
houve um processo todo político de dominação,
e um desses instrumentos de dominação foi exa
tamente afastar o povo da política, da organização,
passou tanto que hoje até se tem que modificar
currículos escolares que foram mudados, tive
mos: por exemplo, matérias que levavam à forma
ção de consciência política, consciência de nacio
nalidade, enfim, acho que é uma questão muito
mais de consolidarmos os fatos democráticos que
a sociedade está conquistando através de garantir,
na Constituição, esse mecanismo. Mas não sei
se poderíamos descer, a nível de sindicato, definir
que deveria haver participação das bases; a nível
político-partidária deveria haver espaço para as
mulheres, para isso e aquilo. Se descermos a esse
nível é importante que tenhamos aqui talvez como
parte das discussões para que definamos como
vamos colocar a questão urbana e de transportes
na Constituição. E evidente que toda essa proble
mática, o conceito de cidade, de participação, te
das essas coisas são temas de debates impor
tantes; a questão da participação da empresa, par
ticipação do mutuário, do sistema fmanceiro, par
ticipação do inquilino, enfim, as óticas todas que
possamos, desses temários todos, tirarmos as
conclusões de qual vai ser a forma de transcrever
isso para 1, 2 ou 3 artigos da Constituição.

O SR. JOSÉ REZENDE - Tentando comple
mentar a sugestão de V. S" para a criação do
espaço, inclusive em termos de cidade, a criação
do espaço físico apropriado, adequado, para estas
práticas. São estas questões que cabem perfeita
mente dentro de um ideal de cidade. E acho que
não vai muito além isso, não podemos ir além
disso. Não estamos com organização social; esta
mos com organização das cidades como um te
do.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Bem,
tenho a impressão que esse debate abre uma
perspectiva muito interessante, e talvez a questão
mais nuclear de nosso debate passa por aqui.
Parece-me que as coisas hoje tomaram essa di
mensão de uma forma interessante. Se nós con
seguirmos traduzir o "induzir", que era a preocu
pação de como enquadrar essa questão, e talvez
fora a indução a palavra que dê mais sentido
a essa nossa preocupação, e com isto possibilitar
a criação de mecanismos de gestão democrática
da cidade e também de reconhecimento do espa
ço dessas organizações que se formam a nível
urbano, acho que poderíamos ter ai um embrião
de uma visão urbana muito interessante, onde
muitas coisas que aconteceram nessa gestão

mais autoritária, mais centralízadora, produziram,
etc., não acontecerão mais. De forma que creio
- assim como da última Assembléia Nacional
Cpnstituinte onde o nosso País não era urbaní
zado, e hoje há 70% da população morando em
3% do território, e com a expectativa de continuar
assim daqui a 14/15 anos, 80% da população
estar morando na cidade, e não são 130 milhões
mas mais de 200 milhões de brasileiros, aí as
coisas ficariam enormemente complexas, e preci
saríamos ter um cuidado muito em cima dessa
questão toda.

Os Srs. desejariam continuar esse debate?
Acho que foi um bom início de reflexão. Se pudés
semos dar corpo a essa visão seria muito interes
sante.

Solicitaríamos aos nossos companheiros da
Assessoria que formulassem essa questão deba
tida do roteiro um pouco mais elaborado, neste
final de semana, e que na próxima semana pudés
semos ter alguma coisa um pouco mais elabo
rada, até para utilizarmos aqui em nossos de
bates.

Gostaria de agradecer a todos dizendo muito
obrigado.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado
o nosso trabalho. Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 19 horas e 2.5
minutos.)

Subcomissão da Política
Agricola e Fundiária
e da Refonna Agrária

ATA DA13" REUNIÃOORDINÁRIA

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e vinte
e um minutos, em sala do Anexo Ddo Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da PoIfticaAgrí
cola e Fundiária e da ReformaAgrária, sob a Presi
dência do Constituinte Edison Lobão e os Consti
tuintes: VirgilioGalassi, Amaury Müller,Benedicto
Monteiro, Ivo Mainardi, Vicente Bogo, Alysson
Paulinelli, Rosa Prata, Santinho Furtado, Rachid
Saldanha Derzi, Irma Passoni, Mauro Borges, Jo
nas Pinheiro, Aldo Arantes, Assis Canuto, Oswaldo
Uma Filho, Fernando Santana, Percival Muniz,
Victor Fontana, Valter Pereira, Raquel Capiberibe,
Ubiratan Spinelli, Jayme Paliarin, José Mendonça
de Morais e Erico Pegoraro. Havendo número re
gimental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos, solicitando aos Constituintes presen
tes fosse dada como lida a Ata da reunião anterior,
no que foi atendido. Em Questão de Ordem, usa
ram da palavra o Constituinte: Alysson PaulineDi,
Irma Passoni, Virgílio Galassi, Amaury Müller e
Vicente Bogo. A seguir, o Senhor Presidente con
vidou ao conferencista, Ministro Dante de Oliveira,
para dar início à sua exposição. Usando o tempo
regimental, o Senhor Ministro encerrou suas pala
vras e se dispôs às interpelações dos presentes.
Interrogaram o expositor os seguintes Senhores
Constituintes: Ivo Mainardi, Irma Passoni, Rosa
Prata, Fernando Santana. Às dez horas e trinta
e cinco minutos, o Senhor Presidente comunica
aos Membros da Subcomissão que a sessão seria
suspensa por alguns instantes, devido a neces
sidade do expositor fazer um telefonema. Reini
ciada às dezesseis horas e quarenta e tres minu-
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tos, os Constituintes dão prosseguimento às iter
pelações: Ubiratan Spinelli; os Constituintes Car
doso Alves e Amaury Müllerusam da palavra em
Questões de Ordem. O Presidente passa a palavra
ao Relator, Constituinte Oswaldo Uma Filho, que
tece considerações sobre a situação dos trabalha
dores de Araguaína - GO, informa de documen
tos que recebeu quando da viagem àquela comu
nidade e é interrogado pelo Constituinte Cardoso
Alves. O Relator responde ao interpelante e con
clui suas considerações. Pela Ordem, pedem a
palavra os Constituintes Cardoso Alves e Alysson
Paulinelli.O Presidente informa aos presentes do
tempo regimental para os trabalhos e solicita dos
presentes manutenção da ordem e do silêncio.
Pela ordem usa da palavra o Constituinte Aldo
Arantes. Retoma a palavra o orador, MinistroDan
te de Oliveira,que dirige suas palavras ao Relator.
As onze horas e trinta e um minutos, verbalmente
o Presidente passa a Presidência ao segundo Vice
Presidente, Constituinte Rachid Saldanha Derzi,..
que a assume e dá continuidade aos debates.
Interpelam o orador os Constituintes: Amaury Mü
Der, Alysson Paulinelli,Benedicto Monteiro, Santi
nho Furtado, Cardoso Alves,Virgílio Galassi e Aldo
Arantes. As doze horas e trinta e seis minutos
reassume a Presidência o Constituinte Edison Lo
bão. Pelo tardar da hora, o Presidente comunica
aos presentes que, regimentalmente, o tempo dos
trabalhosjá havia se encerrado. Usando da prerro
gativa da Presidência fez uma prorrogação de
quarenta e cinco minutos à sessão. Continuando
os debates, interpelam o orador os Constituintes:
Jonas Pinheiro, Vicente Bogo, Mauro Borges, Per
cival Muniz e Antero de Barros. O expositor res
ponde a todos os interpelantes e faz questão de
deixar gravado seu agradecimento pela oportu
nidade, pelo convite da Subcomissão, de fazer
a defesa da proposta do Incra na Reforma Agrária.
O Presidente agradece a presença do expositor,
enaItece suas palavras e nada mais havendo a
tratar, deu por encerrados os trabalhos às treze
horas e vinte e sete minutos, convocando os Mem
bros da Subcomissão para a proxima reunião a
realizar-se ainda hoje, seis de maio, às dezessete
horas, ocasião em que serão ouvidos os represen
tantes da Organização das Cooperativas Brasi
leiras e Comissão Pastoral da Terra. O inteiro teor
dos trabalhos será publicado, após tradução das
notas taquigráficas e o competente registro datilo
gráfico, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu, Mauro Lopes de Sá,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente.
- Constituinte EdIson Lobão, Presidente.

AJ"{EXO À ATA DA DÉCIMA TERCEIRA
RE{JNIÃO ORDINÁRIA DA saBCOMlSSÃO
DA POLfnCA AGRfCOLA E F{JNDIÁRIA E
DAREFORMA AGRÁRIA, REAliZADA EM 6
DE MAIO DE 1987, ÀS 9:21 HORAS, INTE
GRA DOAPAJ"{HAMENTO TAQ{lfGRÁFlCo,
COM p(jJ3IJCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO SENHORPRESIDENTE DA
S(Jf3COMlSSÃO, CONST1TClINTE EDISON
LOBÃO.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, está iniciada a presente reunião,
que se destina a ouvir a palestra do Ministro da
Reforma Agrária, Dr. Dante de Oliveira, a quem
convido para tomar assento à mesa.

Se os Membros desta Subcomissão não dese
jam a leitura da Ata da sessão anterior, vamos
dá-Ia por dispensada e será assinada pelo Presi
dente. (Pausa.)

(É aprovadoo pedido de dispensa daleitu
ra da ata.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sr. Mi
nistro, V.Ex' terá 20 minutos para fazer sua expo
sição inicial.Em seguida, faremos um debate en
tre a Subcomissão e o Ministro, tendo cada Sr.
Constituinte, de acordo com o Regimento, 3 mi
nutos para fazer as suas indagações e o Ministro,
3 minutos para as respostas.

Quero comunicar à Subcomissão que, segun
do o Regimento, o nosso tempo irá até às 12
horas e 30 minutos. Temos tido tolerância e até
prorrogado de ofício as reuniões. Sucede que o
Ministro Dante de Oliveira tem alguns compro
missos e gostaria de, se possível, concluir a sua
participação, que será valiosa para a Subcomis
são, no prazo regimental.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Alys
son Paulinellipara uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELU
- Sr. Presidente, quero relembrar aqui que eu
insisti, nesta Subcomissão, que uma das primei
ras palestras a serem ouvidas fosse a do Ministro
da Reforma Agrária. O Relator se opôs a isso.
Quero informar que estranhamente, ontem, antes
de concluir o prazo de recepção, das sugestões
da própria Subcomissão e dos Constituintes, an
tes de se terminarem as audiências, estranhamen
te, foi distribuído já o esboço do anteprojeto e
do relatório do nosso Relator. Quero dizer para
mostrar que o Relator não está tomando conheci
mento do que se trata aqui - eu tenho feito
um esforço para ler todas as sugestões que che
gam às minhas mãos, confesso que tenho andado
pela madrugada afora tentando ler e conhecer
todas as sugestões e estranha-me isso: antes da
apresentação do Ministroda área, a nossa Subco
missão já tem um esboço de relatório. Acho so
bretudo um desrespeito não só à autoridade do
Govemo, como a nós, que estamos preparando
as nossas sugestões. Quero fazer esta observação
para corrigir aquilo que sugeri àquela época, que
deveríamos ouvir inclusive autoridades específi
cas do setor e vejo que o Relator inclusive não
se interessou por isso.

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

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Com
a palavra a Constituinte Irma Passoni.

A SRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Es
tou de acordo com o Constituinte Alysson Pauli
nelli, porque ficaria muito difícil para nós se de
repente o relatório aparecesse pronto e não pu
déssemos interferir, emendar. O prazo para apre
sentar o relatório são pouquíssimos dias, é de
hoje ao dia 11. Não quero defender a posição
do Relator Oswaldo Uma Filho, mas para nós
é uma vantagem porque conhecemos com ante
cedência o esboço, como S. Ex" disse bem, é
o esboço, não é o relatório. O Relator não está
presente. seria bom que ele mesmo esclarecesse
o motivo pelo qual já distribuiu esse esboço; inclu
sive talvez para possibilitar a nossa participação.
É assim que vejo e não como um desrespeito:

pelo contrário, isso foi feito em respeito à subco
missão, na possibilidade de interferirmos e apre
sentarmos sugestões.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSONPAUUNELU
_ Quero saber se o Relator faz relatório do que
ouve ou do que ele pensa.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAINARDI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o nobre Constituinte IvoMainardi.

O SR. CONSTITUINTE IVO MAlNARDI- Sem
querer defender o eminente Relator - e gostaria
mos que S. Ex'estivesse presente para que pudes
se responder a essa questão de ordem - tenho
a impressão que S. Ex" nada mais deseja com
isso do que iniciar um debate junto aos Consti
tuintes, mostrando, tentando delimitar, procurar
as linhas mestras daquilo que a nossa Subco
missão irá fazer. Creio que é muito bom, com
todo respeito ao Constituinte Alysson Paulinelli,
mas me parece que é uma ótima conduta que
ele está tendo em sendo aberto, em trazendo à
Subcomissão aquilo que ele está pensando, para
que possamos discutir, debater, conversar com
S. Ex" o Sr. Relator e buscar uma saida para o
grave problema que estamos vivendo.Até parabe
nizo o Relator por essa abertura, por essa maneira
de estar procedendo. Não quero dizer que esse
esboço vai ser o relatório. Não. S. Ex"está mos
trando aquilo que se discutiu até agora. Ele está
trazendo a nós as linhas mestras do que foitratado
aqui. Não está com isso desconsiderando S. Ex"
o Sr. Ministro,que está aqui conosco, em trazen
do, ontem, um esboço. Parabenizo S. Ex" e gosta
ria de ouvi-lo assim que chegar, a respeito dessa
questão de ordem levantada pelo Constituinte
Alysson Paulinelli.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Amau
ry Müller.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER 
Eu também gostaria de emitir minha opinião, que
não significa nenhum desapreço à posição assu
mida aqui pelo Constituinte Alysson Paulinelli.Mas
como foi dito e eu volto a repetir, trata-se apenas
de um roteiro, de um esboço, que não expressa,
evidentemente, em termos finais, o pensamento
desta Subcomissão. A ela competirá discutir os
termos do parecer, aprová-lo ou não. Considero
uma contribuição válicfa, na medida em que já
aprofundamos a discussão sobre as questões
agrárias/agrícolas e já temos valiosos subsídios
para ter uma bússola, para ter um norte, uma
orientação, a respeito do que vai ser feito aqui,
como contribuição da Subcomissão para essas
duas questões fundamentais. Por isso mesmo,
resta-me congratular com o nobre Relator por
essa contribuição antecipada. Não se trata de um
parecer final, mas apenas de um roteiro, de um
esboço, que traz, como se pode observar pela
leitura do documento, uma contribuição muito
importante, para a compreensão da questão rela
cionada com a reforma agrária e com a imple
mentação de uma política agrícola adequada à
realidade e às necessidades nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Vicen
te Bogo.
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o SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO -Eu
só queria lembrar que a proposta do INCM, no
caso do MIRAD, já foi a rigor apresentada na sua
formulação, na oportunidade em que o Sr. Ruben
Dgenfritz expôs nesta Subcomissão, sem com isso
trazer prejuízo ao debate que vamos fazer hoje
com o nosso Ministro da Reforma e Desenvol
vimento Agrário.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O Sr.
Relator não se encontra presente e por isto não
teremos uma palavra de contraposição final às
questões aqui levantadas. Mas, as observações
de todos os Srs. Constituintes serão registradas
devidamente em ata.

Tem a palavra o Sr. MinistroDante de Oliveira.

O SR. DANTEDE OUVEIRA - Exrn"Sr. Presi
dente da Subcomissão, Constituinte Edison Lo
bão; Exrrr Sr. Relator da Subcomissão, Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho; Exm" Sr. Senador
Constituinte Rachid Saldanha Derzi;Exm" Srs. e
SI""' Constituintes:

Eu gostaria de iniciar esta rápida explanação
que vim fazer, citando um trecho da introdução
do livrode Gileno de Castro, "A Históriada Refor
ma Agrária", um trecho do ex-Presidente, saudo
so, querido, Tancredo Neves:

..... Na medida em que a terra é vista
como um bem de especulação e um ins
trumento de domínio... perverte-se toda a
base justa da propriedade fundiária. Em
princípio de absoluta justiça, nenhum ho
mem deveria possuir mais terra do que
aquela que pudesse trabalhar com seus
próprios braços, ou com os braços de sua
família. A propriedade sobre a terra só se
justifica se servir aos objetivos sociais.
Quando isso não ocorre, é dever do Esta
do, como instituição a serviço da socíe
dade, intervir e impor reformas ao regime
de propriedade agrária."

Tancredo Neves

A Nação brasileira pelo voto livre e sobe
rano de seu povo delegou a V. Ex'" a sublime
e árdua missão de redigir e aprovar a Lei
Maior do nosso País. Ao depositar os votos
nas umas o povo depositou nesta augusta
Assembléia toda sua fé em um Brasil mais
democrático, mais justo, mais estável política
e economicamente.

Mas, sabem V. Ex'" - e o povo também
está consciente disso - e que nãohá leidemo
crática e justa, por mais perfeita que seja
a sua elaboração, que possa sobreviver em
um País marcado por monstruosas desigual
dades sociais, como as que vemos em nossa
Pátria. Nosso País não pode continuar sendo
um conglomerado de "suíças" e "biafras",
que se chocam e se agridem em um cotidia
no cada vez mais violento e desumano.

Portanto, senhores, mais do que uma lei
justa e democrática, a Nação exige desta As·
sembléia a fixação de rumos bem definidos
para a eliminação dessas desigualdades e
injustiças incompatíveis com o mundo civili
zado.

Estou convicto - Senhores Constituintes
- que a definição desses rumos começa
pelo próprio chão de nossa Pátria. Começa
pela democratização do acesso à terra, que

conseqüentemente trará a democratização
do poder político. Creio não ser por acaso
que os senhores estão aqui reunidos para
redigir e aprovar a sétima Constituição Brasí
leira, enquanto os norte-americanos tiveram
este trabalho uma vez SÓ, há mais de duzen
tos anos.

A diferença de estabilidade polítíco-ínstí
tucional entre um país e outro - refletida
na duração de suas Cartas Constitucionais
- tem muitas explicações. Mas, seguramen
te, uma das principais delas é uma diferença
de origem. Enquanto os Estados Unidos nas
ceram de uma ordenada distribuição de ter
ras feita aos agricultores do "May F1ower",
que deram origem às primeiras treze colô
nias, bem dividas e ocupadas, o nosso País
nasceu latifundiário,pelo sistema das quinze
capitanias hereditárias, doadas a alguns privi
legiados que jamais puseram seus pés nas
terras recebidas graças a favores da Coroa
Portuguesa.

Assim, Senhores Constituintes, estou con
victo de que muito da instabilidade político
institucional, econômica e social do Brasil
tem origem em um sistema que sempre príví
legiou a propriedade da terra, independen
temente de seu uso e obrigação social, em
detrimento dos direitos de que realmente
precisa de um pedaço de chão para produzir
e viver com dignidade.

Herdamos, portanto, erros e distorções
acumulados por quatro séculos em nosso
modelo fundiário. E é isso que precisa ser
corrigido, se quizermos ter não só uma Cons
tituição duradoura, mas acima de tudo, uma
Pátria justa, democrática e estável.

O Governo da Nova República, como to
dos são testemunhas, tem manifestado a dis
posição política de transformar promessas
em realidade no campo da reforma agrária.
Entretanto, a experiência tem sobejamente
demonstrado que disposição é condição ne
cessária mas insuficiente. O quadro constitu
clonel-Iegal-jurídlco-ínstítuclonal dentro do
qual hoje operamos conspira contra a abran
gência e a velocidade da reforma. Corremos
o risco de perder a corrida contra os proble
mas que emergem da injustiça, ineficiente
e injustificada estrutura fundiária, a menos
que esta Casa dê uma resposta, proporcione
as saídas que viabilizem uma reforma pací
fica e rápida, capaz de proporcionar o maior
bem estar possível ao maior número de pes
soas. Caso contrário, Senhores Constituintes,
vamos continuar testemunhando o recrudes
cimento da luta dos oprimidos e a radícalí
zação dos opressores, que, seguramente,
continuarão donos do poder. Ficaremos lon
ge da democracia.

Tive a oportunidade de encaminhar a to
dos os Senhores Constituintes e lideranças
partidárias nossa contribuição para o equa
cionamento da questão da reforma agrária
no bojo da Nova Constituição. São contri
buições nascidas da luta diária que estamos
travando para a implementação do Plano Na
cional de Reforma Agrária. Nascem das dífi
culdades sentidas. Não são elocubrações
teóricas ou metafísicas. Insisto em afirmar
que elas representam o mínimo que reco-

nhecemos necessário de proteção constituo
cional para a condução de uma reforma
agrária capaz de atacar a raiz dos problemas.

Alinho,a seguir, as contribuições que gos
taríamos venham a ser consideradas e deba
tidas por V. Ex-'e, esperamos, venham a ser
incorporadas ao texto na nova Constituição.

A propriedade como obrigação sOCial

Asupremacia dos direitos sociais coletivos
é uma marca da época contemporânea que
se faz sentir em inúmeras esferas da ação
humana e é no direito de propriedade que
tal chancela se faz mais presente e neces
sária.

A Constituição em vigor, ao condicionar
a propriedade ao exercício da função social
estabelece uma medida definida à inobser
vância desse princípio:a desapropriação por
interesse social para fins de reforma agrária.

De um conceito eminentemente prívatísta,
a Constituição em vigorjá chegou à concep
ção de função social da propriedade, espe
cialmente da propriedade rural. É, porém,
insuficiente e carece de aprofundamento e
modernização. O conceito, hoje elevado à
categoria de princípio jurídico, foi cunhado
pela Constituição de 1934, aprimorado em
1946 e regulamentado pelo Estatuto da Ter
ra. Este conceito requer maior precisão, o
que contribuirá em muito para a consecução
da reforma agrária.

Por isso, defendemos a previsão constitu
cional de princípio segundo o qual ao direito
de propriedade da terra corresponda uma
obrigação social. Assim, a propriedade da
terra cumprirá integralmente sua obrigação
social quando, simultaneamente:

- assegurar nível adequado de vida àque
les que nela trabalham;

- mantiver níveis satisfatórios de produ
tividade,

- conservar os recursos naturais,
- observar as condições legais que regu-

lam as relações de trabalho e de produção,

Esses quatro pontos, é bom frisarmos já estão
contidos dentro do Estatuto da Terra, ~provado
em 1964. Acrescentamos mais dois na nossa pro
posta:

- não exceder a dimensão máxima admitida
- que é algo que os Srs. Constituintes estão
discutindo neste momento, se aprovam ou não
a questão do módulo máximo - e,

- atender ao princípio da justiça social
e ao interesse nacional.

Defendemos ainda a inserção constitucio
nal do tema em capítulo apartado no que
a Constituição dispuser sobre a ordem eco
nômica e social, permitindo-se, assim, um
tratamento adequado para a questão da terra
rural, sua propriedade, a obrigação social e
garantia de propriedade.

Já no que respeita aos direitos individuais
apoiamos proposta apresentada pelo erni
nente Ministro Nelson Ribeiro, segundo a
qual garante-se como direito individual "a
propriedade explorada direta e pessoalmente
pelo trabalhador e sua família,com o objetivo
de prover a sua manutenção e subsistência".
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Ou seja, há algo que considero de fundamental
importância para qualquer avanço da nova Cons
tituição em relação à questão fundiária,à questão
da terra.

Ainda hoje, na atual Constituição, o Art. 153,
que trata dos Direitose Garantias Individuais, colo
ca o direito à propriedade no mesmo nível do
direito à vida, do direito à liberdade, do direito
à segurança. Nós entendemos, e aqui eu avalizo
o pensamento e a defesa que o Ministro Nelson
Ribeiro vem fazendo, de que o direito à proprie
dade, para estar contido no capítulo dos Direitos
e Garantias Individuais, deva ser o direito à pro
priedade familiar, urbana ou rural.

Asoutras propriedades maiores do que aquela
que uma família possa ter para subsistir, para
sobreviver,devem ser tratadas no capítulo Da Or
dem Econômica e Social, porque já passa a ser
uma propriedade economicamente explorada.
Portanto, ela deve ser tratada no outro capítulo
e não neste, que é Dos Direitos e das Garantias
Individuais.

Imóveis passíveis de desapropriação por inte
resse social e a indenização - Todo imóvel que
não esteja cumprindo sua obrigação social há
que ficar constitucionalmente sujeito à desapro
priação por interesse social, para fins de reforma
agrária.

Com ISSO será fortalecido o princípio da supre
macia dos interesses públicos e coletivos sobre
os individuais, sem ferir a esfera individual, nos
limites e condições da lei. Isto porque não são
sancionados os imóveis que observam todos os
requisitos que compõem o conteúdo da obriga
ção social, que recai sobre a propriedade rural.

Não basta, porém, para isentar o imóvel da
desapropriação, a verificação apenas dos níveis
satisfatórios de produtividade. O cumprimento da
obrigação social pressupõe verificação integral de
todos os princípios incluídos no seu bojo.

E aqui cabe um parênteses: a reforma agrária,
a que nós estamos fazendo dentro desses um
milhão e oitocentos e sessenta mil hectares de
terras, já desapropriadas pelo Presidente Samey,
no ano de 85, 86, até este mês de 87, nós temos
levado muito mais em consideração nas nossas
vistorias apenas um aspecto dessa função social,
que é a questão da produtividade. Os outros as
pectos pouco nós os temos fiscalizado, até para
não exacerbar o animus de reação políticacontra
a reforma agrária. Mas nós teríamos base legal
e poderíamos, também, junto com o Ministério
do Trabalho, aprofundar as vistorias sobre se em
cada empresa rural, em cada usina, em cada imó
vel rural, estão sendo cumpridas as relações de
trabalho estabelecidas na Consolidação das Leis
do Trabalho.

Não temos feito ainda isso, porque sabemos
que os problemas politicos poderiam até aumen
tar ainda mais. Portanto, a gente tem-se baseado
mais na questão da exploração, no nívelda explo
ração, no nívelde produtividade.

Nosso entendimento é no sentido de que a
indenização dos imóveis desapropriados seja feita
em Títulos da Dívida Agrária, como a própria
Constituição já observa no artigo 161, se não me
engano, e tenha como teto máximo o valor cadas
trai para fins tributários.

A indenização não pode jamais premiar o pro
prietário absenteísta. O imóvel desapropriado de
ve ser indenizado na proporção da utilidade que

representa para o meio social e que tem como
parâmetro os tributos honrados pelo proprietário.
Porque nós vivemos numa situação até engra
çada: na hora de pagar, recolher os tributos, os
proprietários querem pagar por baixo; na hora
de receber a indenização do poder público, que
rem receber por cima, um valor alto, um valor
de mercado.

Então, é preciso que a gente ajuste este con
ceito, este princípio de indenização.

Outro ponto é a desapropriação de efeitos ime
diatos.

A eficácia da reforma agrária está, também,
condicionada ao processamento célere da desa
propriação. Partindo do pressuposto de que a de
sapropriação por interesse social é, no contexto
da reforma agrária, medida sancionadora do imó
vel que não esteja cumprindo sua obrigação so
cial, significando dizer que a atuação da União
far-se-á em atendimento ao interesse geral da
coletividade,tal instrumento deve receber, a nível
constitucional, devido tratamento. Nossa propos
ta é no sentido de que a declaração de imóvel
como de interesse social para fins de reforma
agrária, passe a operar automaticamente a imis
são da União na posse do bem, permitindo-lhe
o registro da propriedade.

A contestação judicial de tal medida, na ação
de desapropriação ou em outra eventual provi
dênciajurisdicional, restringir-se-á somente ao va
lor depositado. Justifica-se tal proposição a partir
do fato de que a desapropriação, como ato polí
tico de interesse nacional e de interesse social,
tem o seu conteúdo e mérito apreciado por força
desse dispositivo constitucional pelo Presidente
da República. Insere-se, assim, no conjunto de
uma espécie de atos facultados constitucional
mente, pela máxima relevância,ao supremo man
datário da Nação.

O fim dos despejos, para evitarfato tão lamenta
velmente até muito comum e ainda recente, ago
ra, em Goiás, esta semana, houve um despejo
de 80 famílias em área já desapropriada, desde
o mês de julho, pelo Presidente da República 
para evitar este fato de que em áreas submetidas
a processosde desapropriação ocorram desapos
samentos ou despejos, é oportuno e conveniente
que a nova Constituição da República contenha
regras vedando o despejo de trabalhadores em
áreas declaradas como de interesse social para
fins de reforma agrária.

Reforma Agrária e PolíticaAgrícola- A corre
ção das distorções existentes no campo, tais co
mo o êxodo rural desenfreado e a conseqüente
marginalidade social, os conflitos fundiários su
cessivos,a apropriação especulativa da terra como
reserva de valor, impedindo o acesso a quem
nela quer e pode produzir, reclama uma reforma
agrária integral, o que significa,no mínimo, medi
das eficazes de politica agrícola.

Uma adequada política agrícola deve apoiar a
plena efetivação da reforma agrária, proporcio
nando um conjunto de providências de amparo
ao agricultor. Neste contexto, os imóveis rurais
são tratados como bens geradores de meios indis
pensáveis à sobrevivência.

Acreditamos que a Constituição deve fixar os
princípios básicos, que orientarão as relações en
tre uma efetivapolíticaagrícola e uma eficazrefor-
ma agrária. '

Na Constituição portuguesa já existe um subtí
tulo que trata da reforma agrária e da politica
agrícola. E nós defendemos que deva essa ques
tão da política também ser uma norma e uma
obrigação constitucional do Governo, para que
a gente possa, realmente, ter um desenvolvimento
rural harmônico, eficaz e eficiente para o nosso
País.

Módulo máximo - A nossa proposta é no sen
tido de que sejam estabelecidos limites máximos
de módulos que cada pessoa tenha direito a pos
suir na zona rural do País.

O Estatuto da Terra trata implicitamente da ma
téria ao prever a figura do latinfúndio por dimen
são e ao impor sanções aos imóveis classificados
nessa categoria. Uma forma que considero viável
para implementar o conceito de módulo máximo
seria a provisão constitucional, estabelecendo o
número de módulos rurais, que defina latinfúndio
por dimensão.

Vejabem, já no Estatuto da Terra, uma leienvia
da ao Congresso Nacional pelo General Castello
Branco, já existia,no artigo 4°, a classificação dos
diversos imóveis rurais, contendo a questão do
latifúndioque, quando ultrapassa os 600 módulos
rurais, é classificado como latifúndio por dimen
são. E nós sabemos que todo latifúndio por di
mensão é passivel de desapropriação. Isto a pró
pria lei também alicerça.

O que nós queremos é que a questão do mó
dulo máximo seja tratada na Constituição, apro
fundando e se debatendo mais aquilo que o Esta
tuto da Terra tentou trazer em 1964, de acordo
com a nova realidade econômica e social do País.

Justiça Agrária - A necessidade da criação
da Justiça Agrária é praticamente um consenso
desde 1910, quando foi inserida na plataforma
da campanha civilista de Rui Barbosa.

Nos dias atuais, a Justiça Agrária é a grande
expectativados trabalhadores rurais e dos proprie
tários, diante da incidência, cada vez maior, de
conflitosagrários, que se alastram por todo o País.
Como afirma o meu antecessor no Mirad,o Minis
tro Nelson Ribeiro, o impasse a que tem sido
submetida a reforma agrária não decorre apenas
de postergações ou tergiversações que possam
ser atribuídas, justa ou injustamente, ao Poder
Executivo, mas também dos critérios como tem
sido, a níveljudicial, aplicada a legislação agrária
vigente.O grau de especialização desta legislação,
a necessidade de que os processos judiciais impli
cados com a reforma agrária tenham uma trami
tação acelerada, num ritmo compatível com a
dramática situação dos trabalhadores rurais, tor
nam inadiávela adequação organizacional do Po
der Judiciário às novas exigências da sociedade
brasileira.

Tendo como fundamental a previsão constitu
cional da Justiça Agrária, é conveniente que a
futura Carta Magna estabeleça as linhas gerais
para a sua implantação, de cujos pormenores cui
daria a legislação ordinária.

Outro ponto: usucapião constitucional e legiti
mação de posse - Aefetivavalorização do traba
lho na terra, quer seja pública ou privada, requer
medidas complementares à reforma agrária.

O precedente aberto pela Lei N°6.969/81, que
instituiu o usucapião especial, é, ao menos em
parte, positivo nesse sentido. Seria muito impor
tante que o novo texto constitucional, nos moldes
da Leiantes referida,abrigasse o usucapião, inclu-
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sive reduzindo o prazo da consumação da prescri
ção aquisitiva para três anos, que, além de justo,
é também compatível com a sistemática similar
de prazo idêntico, adotado em caso dos bens
vagos pelo Código Civil brasileiro.

Sugere-se, ainda, que se garanta a legitimação
de posse de terras devolutas até cinco módulos
rurais para quem as houver tomado produtivas,
com o seu trabalho e de sua família, nelas mano
tendo morada permanente por prazo razoável.

Recursos para a reforma agrária - a eficácia
da reforma agrária está na direta proporciona
lidade da alocação dos recursos necessários para
a sua realização. Como projeto prioritário da Na
ção, a reforma agrária necessita de provisão de
fundos indispensáveis, dai a relevância da fixação
constitucional imune a expedientes orçamentá
rios de ocasião. Por isso urge a criação do Fundo
Nacional de Reforma Agrária, o qual fundamen
talmente contaria com uma dotação percentual
de receita tributária da União.Além disso, na com
posição do Fundo proposto, seria incluída a con
tribuição de melhoria, tributo a incidir sobre a
propriedade privada rural em face da valorização
recebida por obras públicas. É uma sanção justifi
cada ao ocioso privilégio, cuja previsão legal já
é fato presente no Direito Positivo brasileiro.

Srs. e Srs" Constituintes, o tempo bastante limi
tado que tenho para esta explanação me impede
de justificar, de viva voz, as propostas que aqui
apresentei, bem como de debater surrados argu
mentos que os defensores do latifúndio têm apre
sentado, desde que o Presidente José Sarney to
mou a corajosa e patriótica decisão de realizar
a reforma agrária.

Porém, não quero deixar essas questões sem
respostas, por isso estou encaminhando a V.Ex"
um documento anexo a esta palestra, com as
explicações que se tomam necessárias para o
melhor entendimento do problema fundiário bra
sileiro, bem como das soluções que para ele
defendemos.

Quero, também, lembrar que o Presidente da
República, firme e decididamente, já vem dando
resposta ao clamor nacional pela reforma agrária.
Cumprindo o compromisso assumido perante os
trabalhadores rurais e a Nação brasileira, o Presi
dente Samey, em pouco mais de dois anos de
Governo, já desapropriou mais de um milhão e
oitocentos mil hectares de latifúndios espelhados
por todos o País, área suficiente para o assenta
mento de 51 mil famílias, e parte dessas terras
está ocupada por mais de 20 mil famílias, que
já estão produzindo e se integrando à sociedade
brasileira.

Convicto de que a reforma agrária é inadiável
e é uma política capaz de contribuir efetivamente
para a superação do angustiante problema da
fome, para o tão almejado desenvolvimento eco
nômico e social, o Presidente da República tem
honrado, também, o programa do PMDB, que
prevê a máxima prioridade para a solução dos
problemas sociais.

Estou convencido de que esta prioridade tam
bém é a maior preocupação dos Srs. Constituin
tes, pois creio estar claro para todos nós que não
haverá democracia alicerçada sobre a fome, não
haverá liberdade em meio à miséria, não haverá
justiça no convívio com imensas desigualdades
sociais.

Apontar rumos, defmir normas para que se cor
rijam essas distorções seculares é a grande tarefa
da Assembléia Nacional Constituinte. Este é um
trabalho árduo, mas é, também, um desafio írre
cusável de todos nós. Tenho certeza de que os
Srs. e Srs" Constituintes saberão vencê-lo e sabe
rão honrar os compromissos populares com essa
Nação.

Muito obrigado a todos vocês.-{palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Inicia

mos, agora, a fase dos debates. Concedo a palavra
ao Constituinte Ivo Mainardi.

O SR. CONSmUINTE NO MAINARDI - Sr.
Ministro,Sr. Presidente, Sr. Relator, Colegas Cons
tituintes:

Eu venho do Rio Grande do Sul, Estado que
se orgulhou, Sr. Ministro, durante muitos anos,
de ser o celeiro do Brasil. Eu venho lá do Rio
Grande do Sul, Estado que é o mais endividado
de todos os Estados brasileiros e venho porque
assumi, perante o povo do meu Estado, o com
promisso de, na Assembléia Nacional Constituin
te, buscar uma reforma agrária. Alicerçado o meu
discurso, na campanha, nesse compromisso é
que aqui estou.

Estou, Sr. Ministro, preocupado e muito preo
cupado. Felizmente - vou repetir o que disse
há poucos dias nesta Comissão - e graças a
Deus, hoje estamos assistindo a invasões de casas
desabitadas e terras desocupadas.

No meu Estado, em Cachoeírínha, onde, há
poucos dias, houve uma invasão em 2.700 casas
que estavam desocupadas, que estavam prontas
há quatro anos e a Justiça não resolveu, essa
mesma Justiça foi atropelada. E o medo que eu
tenho é que nós, também nós Constituintes, va
mos ser atropelados. Graças a Deus invadiram,
lá no meu Estado, 2.700 casas e nos outros Esta
dos também. Eu tenho medo, Sr. Ministro, eu
tenho medo quando começarem as invasões em
casas habitadas, quando começarem as invasões
em terras para colher o fruto que lá existe. Feliz
mente estão invadindo, por enquanto, as desabí
tadas e as desocupadas.

Então, a nossa missão, aqui, é muito séria e
por isso estou preocupado, Preocupado. Sr. Minis
tro, porque, há poucos dias, esta Subcomissão
foi ao Estado do nosso eminente Relator, Pernam
buco. E lá em Recife,esta Subcomissão teve opor
tunidade de assistir a um assentamento. E aqui
vai a primeira pergunta: se esta é a orientação
de V. Ex", se esta é a orientação do M1RAD, se
esta é a orientação do INCRA?

Assisti lá a assentamentos de agricultores em
4 hectares, em 40 mil rrr'. Eu e a Constituinte
Raquel Capiberibe fomos cercados pelos agricul
tores que lá estavam, enquanto a comitiva saia
do local, e nós ouvimos coisas que não gostaria
mos de ouvír daqueles assentados. Porque vimos
o quê? Vimos uma desapropriação de novecentos
e poucos hectares de terra e que o INCRA só
pode ocupar 400 desses novecentos hectares,
porque os restantes 500 hectares têm problemas
com o IBDF, com o IBGE. E a área que poderia
ter sido desapropriada seria de 6.000 hectares,
Sr. Ministro. E aqui vai a pergunta, então: mas
por que desapropriar aqueles mil hectares, quan
do o INCRA não poderá aproveitar 500 e poucos
hectares daqueles mil? Por que não desapropriar
os outros seis mil hectares e distribuir àqueles
agricultores apenas quatro hectares?

Sr. Ministro, na minha região, o Vale do Rio
Pardo, no centro do Rio Grande do Sul, os nossos
agricultores que têm 10, 12, 15 hectares estão
entregando a sua propriedade. Está acontecendo
lá o maior êxodo rural, porque não conseguem
sobreviver com 10, 15 hectares. E eu perguntaria:
lá em Pernambuco, lá em Recife, esses agricul
tores que estão sendo assentados agora poderão
sobreviver com apenas 4 hectares de terra? Esta
é a orientação do INCRA?

E finalmente, Sr. Presidente, talvez outros Cole
gas façam esta pergunta, mas, hoje, ao sair de
casa, recebi um telefonema de Sânta Cruz do
Sul, de uma pessoa que tem terra no Estado do
Pará, e me perguntava: "Deputado, o Sr. tem co
nhecimento do escândalo que está ocorrendo no
Estado do Pará e o INCRA, com o problema da
Andrade Gutierrez?" Eu sinceramente só disse
a ele que, há poucos dias, ouvi um discurso de
um Constituinte aqui, na Câmara Federal, denun
ciando esse fato. Eu gostaria, Sr. Ministro, para
tranquilidade nossa e do Brasil,que V.Ex' pudesse
falar alguma coisa com relação ao problema da
Andrade Gutierrez, que está tão falado e os jornais
no Sul estão trazendo esta notícia. Gostaria de
poder voltar ao meu Estado e informar àquela
comunidade o que de real, o que de verdade
existe com relação a esse problema da Andrade.

Eu gostaria de fazer tantas outras perguntas,
mas o Sr. Presidente está a me alertar sobre o
problema do tempo. Essas são as perguntas que
eu gostaria de colocar a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Consti
tuintes, eu não desejo ser intolerante com os com
panheiros. Acho que é um momento importante,
não deveremos investigar este assunto profunda
mente. Sucede que nós temos 20 Srs, Consti
tuintes inscritos para fazer as interpelações. O
Constituinte Ivo Mainard nos traz uma colabo
ração preciosa com as suas indagações, mas já
se gastaram 7 minutos, e cada Constituinte tem
direito a 3 minutos. Se nós procedermos assim,
vamos terminar a nossa reunião de hoje por
volta das 18 horas, e como disse, o Sr. Ministro
precisa, ele não é rígido no seu tempo, mas ele
gostaria de se manter, dentro de certa faixa de
tempo, porque tem outros compromissos. Faço
um apelo aos nobres companheiros que se man
tenham dentro do tempo.

Com a palavra o Sr. Ministro Dante de Oliveira.

O SR. DANTE DE OLNElRA- Nobre Consti
tuinte Ivo Mainard em primeiro lugar eu gostaria
de contestar um pouco o conceito, que ouço mui
to, das colocações que tenho ouvido sempre, nos
debates, sobre invasões.

li'Ião conheço, na História do País, nenhuma
ocupação por parte dos trabalhadores em áreas
que estão produzindo, ou de residência urbana
que está sendo ocupada. Prefiro tratar o assunto
sob o nome de ocupação de terras, que muitas
vezes os trabalhadores fazem no seu desespero,
de terras ociosas, de terras abandonadas. E se
isso ocorre, todos nós sabemos, é fruto exata
mente da má distribuição das terras no País, e
que cabe a nós todos, com uma política agrária
que se alastra pelo País, e que aprofunda no País,
diminuir esses focos de tensão. Tenho certeza
que nenhum trabalhador deste País possa fazer
da ocupação da terra o seu dia-a-dia. É verdade
que existe uma minoria que faz disso um negócio,
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ou negociatas, mas a grande maioria dos traba
lhadores querem ter paz, querem ter tranqüili
dade, querem ter segurança, querem ter condi
ções de viverbem com a sua família.

Quero abordar os dois assuntos rapidamente.
O primeiro, de Pitanga. Tenho aqui a cópia da
IM que deu origem à desapropriação de um imó
vel de Pitanga que eu entreguei ao Presidente
da República. Acontece que neste imóvel havia
mais de 170 famílias vivendo em condições de
extrema penúria.

Durante o ano passado houve uma série de
nagociações e entedimentos, até que nós chega
mos à desapropriação desse imóvel, e chegamos
por um acordo amplo do Ministérioda Reforma
Agrária e o então Governador de Pernambuco,
Dr. Gustavo Krause, e as lideranças também do
PMDB e outras lideranças sindicais que deseja
vam a desapropriação daquela área para tranqüi
lizaro imóvel Pitanga. Mas, nós colocamos a nos
sa preocupação, dentro do decreto de desapro
priação. Se V. Ex"ler o decreto de desapropriação
que deu origem ao imóvel de Pitanga está lá a
nossa preocupação de preservar os mananciais,
que foi um apelo feito por toda a sociedade de
Pernambuco e que nós atendemos. Por isso nós
temos uma área pequena que vai no finalacomo
dar apenas 54 famílias. A minha exposição de
motivos diz o seguinte:

"A medida já aprovada pela Comissão
Agrária,do Estado de Pernambuco, uma vez
adotada, permitirá um assentamento de 54
famílias apenas, em lotes médios de 17,7
ha, contribuindo para ampliar e racionalizar
a produção."

Eles estão ainda precariamente assentados em
quartos, muito mais por falta de outras áreas em
Pernambuco, para nós podermos acomodar es
sas famílias.Então, ainda como estamos no início
desse processo de reforma, nós somos obrigados
às vezes, a encontrar soluções provisórias, como
é o caso da Fazenda Anoni, que depois de 14
anos nós resolvemos no ano passado, mas é uma
área de 8 milhectares, quando você só tem condi
ções de assentar 300 famílias, mas tem 1.500
assentadas.

Então, nós estamos aguardando novas áreas,
disponíveis, no Rio Grande do Sul, para assentar
os excedentes. Agora, isso não quer dizer que
este projeto definitivo de reforma agrária vai ficar
como está; eu reconheço e assino em baixo toda
a critica que V.Ex" fez,porque ali não é o projeto
definitivo nosso.

Quanto a Andrade Gutierrez, que é um tema
de que determinados setores da imprensa e al
guns representantes aqui do povo tratam, tentan
do até atingir a minha pessoa, como se eu fosse
um homem que ao longo da minha vida pública
fosse fazer qualquer negociata. Quem me conhe
ce sabe que jamais vou fazer negociatas. Nego
ciatas se fizeram neste País, e muito, ao longo
dos 20 anos de ditadura. Lá houve negociatas
de terra, lá houve negociatas de falências fraudu
lentas e tudo mais, que era dirário, cotidiano. A
nós não. A nós, o que nós estamos fazendo com
Andrade Gutierrezé começar a analisar um apelo
feito pelo então Governador Jader Barba/ho, que
deu origem a todos os processos, na época ainda
do Ministro Nelson Ribeiro, que desejava e que
deseja até hoje - os representantes do Pará, estão

aqui presentes - encontrar um solução para
aquela gleba Tucuman, que são 700 mil hectares.
Essa gleba Tucuman foi colocada em licitação
pública no dia 25 de setembro de 1978,400 mil
hectares; venceu Andrade Gutierrez; o contrato
de promessa de compra e venda foi assinado
em 1Q de julho, essa venda foiaprovada pelo Sena
do Federal em 1979 ou 80, e o que ocorreu é
que Andrade Gutirrezdividiu, fezum contrato, está
o contrato com o Incra, dividiu em três glebas,
a I', a 2' fase da gleba 2, e a 3' fase"

Ao fim, ou quase no fim da I' etapa, houve
um processo de ocupação desenfreada de toda
a área, e eles perderam o controle. Então, hoje
aquilo tem mais de 100 mil famílias,cidades cons
truídas com bancos, escritórios de diversas repre
sentações de outros órgãos, desejosos, inclusive
de transformar aquilo num município, sem o me
nor controle.

Andrade Gutierreznão controla, e o Poder Públi
co, até hoje, estamos observando como vai ficar.
Como havia esse processo, eu sei que a coisa
é extremamente delicada, conversei com o Presi
dente da República, e disse que eu ia levantar
os dados para ver o que fazer. Mas, sem definir
nada. Até hoje nós não temos definição alguma
se o Poder Público vai absorver o projeto Tucu
manou não.

E quero dizer aqui de público, que fique regis
trado nos Anais que a decisão final, eu irei fazer
questão de enviar ao Congresso Nacional, sendo
legal ou não, para que politicamente o Senado
Federal, que deu origem a esse processo, a apre
cie finalmente.

Fiz uma concorrência pública recentemente,
ganhou a Empresa Sondotécnica, especializada
no ramo, para fazer o levantamento das benfei
torias, porque a proposta da empresa Andrade
Gutierrezé a seguinte. Aterra nós vamos simples
mente devolver, e queremos apenas ser indeni
zados pelas benfeitorias. Mas, quando eu assumi,
havia um laudo da empresa, que atigia31 milhões
e 800 mil dólares, havia um outro laudo do GE
TAT,que atingia 29 milhõe's de dólares, ejá tinha
dado início p.elo então Secretário-Geral do Minis
tério da Reforma Agrária, Dr. Jatene um outro
laudo que não terminou porque nós assumimos
o Ministério, e paralisou esse trabalho.

Então, é preciso, é necessário antes de iniciar
qualquer conversa sobre a gleba de Tucuman,
é que eu tenho um laudo oficial,um laudo amar
rado tecnicamente a fim de que se possa iniciar
o processo de conversações, e não sei o que
vai dar. Isto é um assunto, inclusive que vamos
tratar com o Govemador do Pará, Govemador
HélioGueiros, que soluções a gente pode encon
trar.

Recentemente, na semana passada, recebi a
visita de mais de 80 moradores da Cidade Tucu
man pedindo uma solução porque eles não têm
a quem mais recorrer. A Andrade Gutierrez não
administra mais, porque perdeu o controle, a
União não decidiu nada.

Portanto, isso é um assunto que quero deixar
bem claro, e pela última vezvou falarneste assix 
to. Não há nada decidido, não há nada definido,
e eu faço questão de que o Senado Federal, que
deu origem esse processo, passou por aqui, que
também dê sua palavra, em breve.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Com
a palavra a Constituinte Irma Passoni.

A SRA. CONSITUTINTE IRMA PASSONI 
Gostaria de saber o seguinte: Qual tem sido a
ação do Ministérioda Justiça em relação aos pro
cessos de reforma agrária?

O Ministério da Justiça respaldou, contribui,
qual é o papel dele?

A outra questão, se hoje as desapropriações,
o reconhecimento de posse põe em risco real
os proprietários de terra que produzem?

Dá para fazer reforma agrária e os produtores
que realmente produzem a terra seriam pertur
bados em tese, ou não?

Quais têm sido as grandes pressões e de onde
vêm as grandes resistências em relação à reforma
agrária?

Eu sei - dizendo rapidamente aqui - o que
se assiste nestes País é algo vergonhoso, algo
gritante, que brada aos céus.

Isto tem que ficarmuito claro, porque as formas
de violência, as formas de morte, as formas de
torturas - porque foram dezenas e centenas de
lavradores, homens mulheres e crianças, por este
País afora - é algo que tem que ser colocado
num tribunal mundial, eu acho, porque é algo
que é imperdoável.

Agente diz:"Não, a questão da reforma agrária
não pode ser a solução dos problemas sociais
do Pais", eu sei disso.

Agora, a solução dos problems reais, dos traba
lhadores rurais que estão na terra, que nasceram
nela, que produziram nela, a esses essencialmente
a curtissimo prazo deveria ser garantida a reforma
agrária e a médio prazo também outras soluções,
que não quero misturar porque é a questão da
reforma urbana.

Portanto, eu gostaria de saber, essas duas ques
tões principalmente.

As resistências de onde vêm e por que vêm?
Se realmente uma reforma agrária poria em

risco a grande produtividade agricola? porque a
afirmação de Tancredo Neves dizque seria neces
sária apenas uma propriedade individuale fami
liar.Aísei que vem logo a resistência, e a grande
produção nacional, como é que fica a produção
maciça de gãos, como é que fica isso?

UmPaís chamado Brasilcom a extensão territo
rialque tem, será que poria em risco a produção?
a meu ver, não.

Gostaria de ouvir de sua pessoa algo a respeito.
Agora, falta terra hoje para reforma agrária?

Por que é que não pegam as terras devolutas,
por que que não pegam as terras do Estado, aqui
lo que é bem político e faz reforma agrária lá?
Porque que hoje não se coloca isso em prática?

As terras como temos em São Paulo a questão
da Cepasa; no município de Sumaré, onde lamen
tavelmente o Prefeitoagora desapropria para fazer
uma escola agrícola, mas, excluios trabalhadores
rurais da área que trabalham lá mais de ano e
que produzem Já mais de ano e não os incorpora
a uma escola agrícola quando é necessário, por
que a área é muito grande e a escola agrícola
precisa de apenas 10 hectares de terra. E a Cepasa
é um órgão govemamental.

Gostaria de ver essas questões explanadas.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Com
a palavra o Sr. Ministro.

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Constituinte
Irma Passoni, em primeiro lugar quero dizer que
o Presidente da República, em 1D de outubro do •
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ano passado, instalou a Comissão Interministerial
de Desenvolvimento Rural. Esta Comissão Inter
ministerial de Desenvolvimento Rural era um pon
to que foi aprovado pelo Presidente da República
junto com o Plano Nacional de Reforma Agrária.
Foi aprovado também um documento assinado
pelo Ministroda Agricultura Pedro Simon, Ministro
da Reforma Agrária Nelson Ribeiro, Ministro do
Planejamento João Sayd, que é um documento
que considero extremamente importante e espero
que 05 representantes aqui desta Subcomissão
já devam ter lido, que é o PNDR,Política Nacional
do Desenvolvimento Rural, que foi aprovado junto
com oPNRA.

É um documento da mais altaimportância em
que o Governo coloca a sua preocupação de que
a política agrária e a política agricola são vasos
comunicantes são ligados intimamente, são face
tas da mesma moeda, e que uma é inseparável
da outra, uma está ligada intimamente à outra.

Portanto, dentro deste contexto de Política Na
cional de Desenvolvimento Rural houve uma pro
posição, quando da aprovação do Plano Nacional
de reforma agrária, de se instalar numa Comissão
interministerial de Desenvolvimento Rural.

EstaComissão está instalada e somos 15 Minis
térios que formamos a Comissão, presidida pela
Seplan e coordenada pelo Ministério da Reforma
Agrária, e estamos já fazendo uma série de traba
lhos, no sentido de que na parte Reforma Agrária
vista como um todo, em termos de apoio aos
trabalhadores rurais, tem que estar o Ministério
da Educação evolvido, tem que estar o Ministério
da Irrigação envolvido, tem que estar o Ministério
da Agricultura, o Ministério da Saúde; inclusive
no último despacho que teve com o Presidente
Sarney há 15 dias ele aprovou e enviou a todos
os Ministros um memorando pedindo para que
no orçamento do ano de 88 haja um destaque
orçamentário em cada Ministério para Reforma
Agrária.

E o Ministério da Justiça também fazparte disso
e temos sempre levado ao Ministério da Justiça
principalmente aquilo que nos chega de reclama
ções quanto a violência, quanto a torturas, quanto
a assassinatos, e o Ministério da Justiça dentro
das suas possibilidades tem trabalhado junto co
nosco no sentido de tentar dar conta da questão
policial.

Sabemos que esta parte da operação policial
não é o fundamental para extinguir a violência
no campo ou na cidade; sabemos que a raiz des
ses males está na má distribuição da terra, quer
seja urbana, quer seja rural.

É a injustiça da estrutura fundiária que gera
todo esse grau altíssimo de violência no campo.
Não é uma Polícia Federal que vai corrigir isso,
quem vai corrigir isso é esse aprofundamento do
programa de reforma agrária.

Então, a gente tem trabalhado com o Ministério
da Justiça nesse sentido, ele tem um papel impor
tante.

A reforma agrária e 05 produtores. Creio, hoje
o lncra está entregando em mãos de todos 05

representantes, de todos os Deputados e Sena
dores a Comissão uma relação dos imóveis com
área total igual ou superiór a 100 mil hectares.

Só para V.Ex"" terem uma idéia, aqui, através
do cadastro do Incra, são 162 imóveis maiores
de 100 mil hectares; totalizam 36 milhões 750
mil 689 hectares e V. EX'" já têm informações

que Dr. Rubens trouxe aqui, de 512 imóveis acima
de 50 mil hectares que formam um mosaico de
62 milhões de hectares, uma vez e meia a área
prevista dentro do Plano Nacional de Reforma
Agrária para assentar um milhão e 400 mil famí
lias. Apenas 500 propriedades têm uma área uma
vez e meia o que o Plano Nacional de Reforma
Agrária está propondo para assentar um milhão
e 400 mil famílias.

Então respondo, rápido, para a Constituinte Ir
ma Passoni: Temos terra suficiente para o grande,
para o médio e para o pequeno neste País, eu
não tenho dúvida.

O que precisa é haver uma conscientização
dos amplos segmentos da sociedade, principal
mente os proprietários, que a reforma agrária é
algo que interessa a eles, porque quanto mais
trabalhadores puderem ser assentados, é mais
tranqüilidade, é mais paz que o trabalhador vai
ter e os proprietários que queiram produzir e não
especular, também vão ter.

Não tenho dúvida em afirmar isso, digo, inclu
sive que desde o primeiro instante que assumi
mos o Ministério da Reforma Agrária, por orienta
ção do Presidente da República, sempre coloquei
isto, a reforma agrária não pode ser vista como
algo que vem para desestabilizar o sistema produ
tivo do País.

Em nenhum País do mundo, nem nos períodos
de revolução, se desestabiliza o sistema produtivo
- como se vê na Nicarágua hoje. A Nicarágua
está preservando os fazendeiros que estão produ
zindo para não desestabilizar o sistema produtivo.

Não seremos nós aqui que vamos fazer uma
reforma agrária desestabilizando o sistema produ
tivo, ao contrário. A reforma agrária, ao você dar
terra e garantir apoio e política agocola à pequena
propriedade, você vai estar aumentando a produ
ção de alimentos no País e vai estar também ge
rãndo 'empregos, gerando renda e melhorando
o nível salarial daqueles que não vão receber terra.

Nem todo o mundo vai receber terra no País,
a reforma agrária não vai conseguir dar terra para
todo mundo, mas, no momento em que você
diminui a escassez de mão-de-obra no campo,
o subemprego, você vai valorizar a mão-de-obra
que vai ser absorvida pela empresa rural, pelas
fazendas do País inteiro.

Portanto, a reforma agrária, ela vai gerar uma
melhoria de renda para 05 trabalhadores assen
tados e vai gerar desdobramento nas familias que
vão ser assalariadas no campo, porque a tendên
cia pela escassez do subemprego melhora o nível
salarial.

Depois respondo sobre a questão das terras
devolutas, porque senão vou-me alongar demais.

O SR. PRE;SIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Constituinte Rosa Prata.

O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes:

O Sr. Ministro Dante de Oliveira dá uma grande
contribuição aos trabalhos desta Subcomissão,
porque sai um pouco da fase do discurso e entra
na fase da proposição.

Gostaria, Sr. Ministro, como contribuição, dizer
a V.Ex"que uma das coisas que a gente percebe
e tem tumultuado muito a questão da reforma
agrária é a diferença que existe entre o discurso
e aquilo que realmente é ofato.

Isto acho que acontece, porque tanto é válido
tomar parte em relação àqueles que são os traba
lhadores - com relação aos trabalhadores rurais
- como em relação àqueles que são os proprie
tários rurais.

Aqui mesmo, nesta sua apresentação, num tre
cho do discurso de V. Ex"- e não sei por que
fez essa comparação - disse que "a colonização
americana teria sido um modelo que foi acertado
para nós" - e cita a questão do Mayf/ower. O
Mayflower,nós sabemos, foi um conjunto de emi
grantes ingleses, não é isso? Que descontentes
na Inglaterra por questões religiosas emigraram,
vieram aos Estado Unidos e se estabeleceram
nas melhores terras americanas, na região da Vir
gínia e ali fez a grande ação que, sem dúvida
alguma foi o embrião da civilização americana.

Mas pergunto, aqui nesta fase, Sr. Ministro, do
seu discurso: No Oeste americano, como é que
foi?Como é que ele foicolonizado? As populações
indígenas americanas, onde é que elas ficaram?
Onde está o resquício da população indígena
americana? Onde é que está? A questão da aber
tura das rodovias, das ferrovias, que sabemos os
conflitos imensos que houve pela posse da terra,
que mais tarde resolveram por uma maneira mui
to eficiente, porque felizmente surgiu lá para aque
le povo no Texas a questão do petróleo.

Então essa fase discursiva, Sr. Ministro, acho
que ela é plenamente dispensável, porque aqueles
que têm algum conhecimento sabem distinguir
uma coisa da outra. E nem achojusto argumentar
com um discurso, nesta hora em que estamos
nos preparando para uma Constituição.

A segunda colocação que faço, Sr. Ministro,
se V. Ex" me permite, é com relação ao desejo
de que todos estamos imbuídos, de ver um pro

- gresso, de ver paz no meio rural.
Evidentemente, isso sabemos que teremos que

fazer com umJl ação de reforma agrária, vamos
lá, não tenho dúvida, e uma ação de política ago
cola. Porque enquanto a reforma agrária vem tra
zendo os meios para uma regularização fundiária,
a política agrícola vem com uma contrapartida,
com obrigação do Governo e da sociedadepara
com aqueles que vão produzir alimentos. E por
isso que definimos a política agocola como um
compromisso, uma contrapartida que deve estar
amarrada à ação da reforma agrária.

A terceira colocação é de que a reforma agrária
para nós não se resume simplesmente em desa
propriação - e aí volto outra vez ao discurso,
porque todas as formas que se apresentam con
templam a desapropriação e V.Ex"não fugiu mui
to dessa regra, está aqui o discurso da reforma
agrária. Porque sempre há uma platéia para isso,
sempre exíste,

É claro, isso provoca a contestação. Mas acon
tece é que sabemos que esta posição precisa
ser cuidada dentro da realidade, que é uma reali
dade dificil para o nosso País, V. Ex" falou aqui
e falou bem: nós temos que condicionar a reforma
agrária aos recursos e condicionara reforma agrá
ria a uma assistência técnica. Onde isso não acon
tece e em nenhum lugar também ela deu certo.

A questão da função social e da obrigação so
cial desculpe-me V.Ex"em dizê-lo, mas a Consti
tuição de 1946 preceitua de maneira muito clara
isso: obrigação social. Sr. Ministro, eu gostaria
de obter esclarecimentos maiores de V.Ex", por-
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que o que se entende é o trabalho, o trabalho
é a grande obrigação que tem o povo, que tem
a sociedade. A propriedade, no meu entendimen
to, e no entendimento de vários, tem uma função
social. Outra coisa também com que a gente às
vezes fica um pouco preocupado é a desigualdade
com que se tratam as coisas iguais.

Aqui refiro-me ao caso do minifúndio. Então
o caso do minifúndio é para nós o centro de
uma reforma agrária da maior importância. Claro,
da maior importância a ação do minifúndio. En
tão, vamos preceituar, vamos dizer isso no discur
so também, se tivermos necessidade de fazer o
discurso, Sr. Ministro. Vamos dizer o minifúndio,
porque esses que já estão vivendo nessa penúria,
nessa dificuldade de pequenos proprietários, pe
quenos produtores não podem ser esse contin
gente; não podem ser acrescidos de mais outros
companheiros solidários que serão também mini
fundiários.

Daí surge, no nosso entendimento, uma ação
de reforma agrária. Acho da maior importância,
Sr. Ministro - e aí surge no nosso entendimento
- a tributação progressiva com o crédito fundiá
rio, porque o crédito fundiário é o instrumento
que V.Ex" terá em mãos da meneira mais precisa,
para eles poderem adquirir a sua propriedade,
onde vai ser feita a ação de reforma agrária, se
o desejarem. Ninguém vai ser obrigado nem vai
querer ficar obrigado a ir apenas para onde o
Governo desejar levá-lo. Há os que são pioneiros,
os que são colonizadores, há os que fizeram este
Brasil que hoje produz 60 milhões de toneladas,
sem o direcionismo do Governo.

Sempre digo, Sr. Ministro, o Governo ajuda
muito quando não atrapalha. Então vamos deixar
esta liberdade integralmente constituída. Há o pe
queno proprietário aqui - tenho uma identifi
cação com isto, Sr. Ministro,vivodisso: basta olhar
para esses homens e ninguém precisaria me dizer
que são pequenos proprietários ou que são traba
lhadores rurais; está na cara. A gente identifica
essa gente, é uma gente com a qual estamos
habituados, V.Ex" também está - há muitos des
tes que aqui estão que tenho absoluta convicação
de que desejam ir para onde o INCRA não deseja
levá-los. Que mal haveria nisso? Por que não dar
a liberdade?

A terceira ação que nós queríamos da reforma
seria a colonização - os exemplos grandes que
temos de colonização por este Brasil afora 
com resultados positivos e efetivos e, evidente
mente, a desapropriação, não há a menor dúvida.
É claro, mas por que ficamos tratando muitas
vezes de uma doença benigna com uma interven
ção cirúrgica de grande profundidade, como é
a desapropriação? Sabe V.Ex"e está vivendo es
ses dramas. V.Ex" ainda há pouco, revelou e dei
xou para dar mais tarde a explicação que tem
que devolver ao Senado, com relação ao conflito
de terras que se gerou e outras tantas desapro
priações que V.Ex" está vivendo.

Então, estamos numa fase de Constituinte e
estamos no final, estamos nos "finalmente". Um
apelo que faço a V.Ex', na certeza e na convicção
de que quero ficar ao lado desta causa, quero
ficar sim, ao lado da reforma agrária, junto com
a política agrícola: vamos acabar com essa fase
do discurso, porque passamos a enganar muita
gente que não merece ser enganada.

Sr. Ministro, é um apelo porque não poderia
me furtar a esta oportunidade de fazer este apelo
a V.Ex" Muito obrigado. (Mwto bem!)

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Nobre Consti
tuinte Rosa Prata, tenho que afirmar que não há
outra forma de expressarmos o nosso pensamen
to se não for através da fala, da oração ou do
discurso.' No momento em que nós colocamos
aqui no discurso uma série de pensamentos, nós
colocamos, na verdade, a defesa da nossa pro
posta para a Assembléia Nacional Constituinte,
que é a razão maior da minha presença nesta
Subcomissão que muito me honra, que muito
me orgulha e alegra-me porque sou um parla
mentar: deputado estadual, federal e é com prazer
e alegria enorme que volto a esta Casa.

Agora, é através do discurso, da oração que
colocamos os nossos pensamentos e defende
mos nossos princípios.

O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA- V.Ex"
defende esse pensamento aqui, o modelo da colo
nização americana como forma de reforma agrá
ria?

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Não. Eu gosta
ria de explicar. Calma. V. Ex" me fez a pergunta
e agora me dê licença para eu respondê-Ia. Ape
nas citei os Estados Unidos por serem o maior
dos país capitalista do mundo, porque lá se fez
uma reforma agrária, por isso o capitalismo des
moronou e acabou. É apenas para contestar de
terminados argumentos que ouço, às vezes, de
uma reforma agrária de que sua base legal foi
aprovada, foi apresentada a este Congresso pelo
General Castello Branco, no início do autorita
rismo neste País, para dar resposta àquele grande
movimento social que havia no campo de então,
em 1964.

Eu queria dizer apenas que nos Estados Unidos,
como no Japão, como na Itáliajá fizeram a refor
ma agrária, já fizeram suas ocupações e nem por
isso o capitalismo lá foi extinto. E a questão da
expansão do oeste americano, sabemos que foi
feita inclusive com o módulo máximo de 60,63
'acres - era o módulo máximo que tinha - e
deu certo. Agora, não vou fazer a defesa daquilo
que os Estados Unidos fizeram e que dizem que
assassinaram os índios e tudo mais. Não estou
fazendo a defesa; só estou citando um exemplo
daquilo que já se fez, em termos de ocupação.
E a nossa ocupação, a nossa história é a história
do latifúndio, com capitanias hereditárias, com
tudo. Estou apenas colocando dois exemplos,
mas não estou fazendo e em nenhum momento
fiza defesa; coloquei isto aqui em três linhas.

O SR. CONsmUlNTE ROSA PRATA - Per
mite V.Ex" uma consideração, Sr. Ministro?

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Concedo o
aparte a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA- Neste
caso sou forçado a discordar de V. Ex", porque
está aqui apresentado como um modelo. E aque
les que conhecem...

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Que modelo?
V. Ex" é que interpretou como modelo. Eu faço
apenas a citação.

O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA- Mas
na citação aqui, V.Ex" vê que dá como uma explí-

cação. Está aqui: "Mas que seguramente uma
das principais delas é a diferença de origem. En
quanto os Estados Unidos nasceram de uma or
denada distribuição de terras feita aos agricul
tores, cita o Mayflower,que dera origem às primei
ras 13 colônias". Não é bem assim. Os Estados
Unidos têm uma formação federada; isso virou
uma Guerra de Secessão Americana.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Consti
tuinte Rosa Prata, peço a V.Ex"que não interfira
mais; o nosso Regimento não permite.

O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA - Está
bem, Sr. Presidente.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Outro ponto
que V. Ex" colocou e que eu queria refutar, foi
exatamente a política do passado, o autoritarismo
que havia de direcionamento da ocupação da
fronteira agrícola. No passado, sim, o que havia
era uma permanente tentativa de ocupar a fron
teira agrícola levando os colonos do Sul do País,
do Nordeste do País lá para o meu Estado de
Mato Grosso, do Pará e Rondônia; isto sim, foi
direcionismo. E muitas vezes em muitos destes
projetos foram essas famílias assentadas e prati
camente abandonadas lá, e até hoje nos trazem
problemas enormes. Só para V. Ex" terem idéia:
até hoje sob a responsabilidade do INCRAexistem
dezenas e dezenas de projetos de colonização
que se arrastam às vezes por 40 anos - e vêm
desde a época do Presidente Getúlio Vargas.

O Incra tem sob sua responsabilidade 15 mil
quilômetros de estradas no interior desses inúme
ros projetos de colonização que foram feitos ao
longo do Brasil nas últimas décadas.

Portanto, aquilo, sim, era uma política direcio
nada para ocupar o espaço vazio e que não conde
no. Acho que devemos nos preocupar é em ocu
par este Brasil. O que condeno é dar prioridade
para isso e levar de forma antidemocrática o pes
soal que lá está. Existe umaitendêncía migratória
muito grande dentro de cada brasileiro que deve
mos respeitar e devemos até procurar criar meios
para isso. O Plano Nacional da Reforma Agrária
não condena a colonização. Ao contrário, se V.
Ex" ler o Plano Nacional de Reforma Agrária com
atenção, V.Ex"vai ver que existe o Programa de
Colonização e o Programa de Regularização Fun
diária que são programas complementares à Re
forma Agrária: o Plano Nacional de Reforma Agrá
ria apenas suspendeu provisoriamente a coloni
zação oficial até este ano de 1987. Mas as coloni
zações privadas não estão suspensas; estão aber
tas e aqueles colonizadores privados que quise
rem contribuir que façam seus projetos e apresen
tem, que iremos apreciá-los. E se estiverem de
acordo com a legislação vigente vamos aprovar.
Não há nada que impeça. O que me parece em
certos argumentos, é que estamos impedindo a
colonização? Não. Em absoluto. Apenas o Gover
no para fazer um grande esforço concentrado
na Reforma Agrária, suspendeu provisoriamente
a colonização oficial. E, é verdade, diminuímos
um pouco as ações de regularização fundiária,
mas já me tenho reunido com a equipe do Incra,
e vamos dar um aceleramento maior a este pro
grama de colonização fundiária que tem também
sua importância.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Está
inscrito para usar da palavra a seguir o Consti-
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tuinte Ubiratan Spinelli. Mas antes, o Sr. Ministro
nos pede alguns minutos, porque precisa fazer
uma ligação de grande urgência.
~ suspensa a reunião por alguns minutos.

(Suspensa às 10 horas e 35 minutos, a
reunião é reaberta às 10 horas e 42 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Está
reaberta a reunião.
. Está com a palavra o Constituinte Ubiratan Spi

nelli.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Sr. MinistroDante de Oliveira,o Incra é o maior
latifundiário do mundo, através de milhões e mi
lhões de hectares de terra à sua disposição, atra
vés dos 100 Km das BR, através das terras de
faixa de fronteira; o Incra não precisava de mais
terras para o assentamento de colonos; tem-as
de sobra. Precisa, isto sim, de dinheiro, recursos
para sua infra-estrutura, e só podemos concordar
com mais apropriações em locais de tensões s0

ciais e em propriedades improdutivas. Só em Ma
to Grosso se pode arrecadar mais de 4 milhões
de hectares, porque o Incra insiste na limitação
do tamanho da propriedade, dizendo ser de obri
gação social. Qual é o maior tamanho? São os
600 módulos que V. Ex' disse? E as empresas
privadas? As grandes empresas privadas que tan
to têm feito neste País? E as colonizadoras como
ficarão? Irão acabar adiando esta questão? Pelo
documento que recebemos para a ANC,Assem
bléia Nacional Constituinte, do Mirad para os nos
sos trabalhos, dois pontos nos chamam atenção:
o pagamento através do que está no cadastro
do módulo de propriedade.

Todos sabemos que este é feito de 5 em 5
anos - está defasado - receberam esse paga
mento através de Título da Dívida Agrária, onde
esses títulos não têm nenhum valor no mercado
financeiro; ninguém os quer comprar.

Finalmente, proibiram desapropriar e recorre
ram à Justiça no seu direito inerente; isto pode
mos chamar de arbítrio. Ou somos um País pseu
docapitalista ou partiremos para um outro tipo
de regime.

Gostaríamos de alertar que existe uma campa
nha insidiosa de alguns jornais insinuando que
o produtor rural pequeno, médio, grande - prin
cipalmente o médio e o grande - parecem crimi
nosos porque possuem muita terra. Enquanto o
lncra, isso sim, se fantasia de "bonzinho" que
luta contra as forças do mal.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Sr. Ministro Dante de Oliveira.

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Constituinte
Ubiratan Spinelli, em primeiro lugar fIZ questão
de distribuir hoje a todos os deputados e sena
dores presentes nesta reuníâo,um quadro relativo
às terras públicas federais. Fiz questão também
que este quadro estivesse discriminado, Estado
por Estado, Região por Região do Pais, a flm de
que a gente pudesse dialogar em cima de fatos
concretos e não daquilo que apenas se ouve falar
ou que tem fama, o Incra e o Estado.

Aqui por este quadro nós vemos o seguinte:
na região Norte temos 118 milhões 458 mil hecta
res discriminados.

O total arrecadado na região Norte é de 100
milhões 700 mil hectares, e o total arrecadado
a destinar é de 54 mil, 935 mil hectares. Por aqui

verificamos que a diferença do total discriminado
e o total arrecadado, é dos títulos e domínios
privados legítimos que foram reconhecidos e já
foram regularizados. E a diferença no total arreca
dado e o total arrecadado a destinar, na região
Norte, por exemplo, dos 100 mil e cai para 54
mil 935, é devido ao total alienado, regularização
de posseiros, licitação, projetos de colonização,
doação a órgãos públicos. Quer dizer, uma série
de alienações que foram feitas e que nos dá o
total arrecadado a destinar no Brasil de 57 milhões
444 mil.

O Presidente que veio aqui recentemente, ante
riormente a mim, o Dr. Ruben IIgenfritz da Silva,
S. S' deu esse valor em 112 milhões de hectares.
Mas 112 milhões de hectares é o total arrecadado,
mas que S. S' esqueceu de retirar a questão da
área de regularização de posseiros, licitação, pro
j~to de colonização e doações a órgãos públicos.

No fundo, temos disponíveis 57 milhões e 444
mil. Tenho quase certeza que em muitas dessas
áreas - V. Ex' é de Mato Grosso tanto quanto
eu - dificilmente estão vazias. Ou há proprietário
tentando grilar ou pequenos proprietários deses
perados por terras. A maioria das terras devolutas
são terras que estão livres, abandonadas.

O número de terras públicas federais, é impor
tante o Constituinte Ubiratan Spinelli e todos aqui
presentes observarem que temos um total de ter
ras públicas, sob o domínio do Incra, de 357 mi
lhões. Mas o que são esses 357 milhões? São
faixas de fronteiras que perfazem um total de 142
milhões. E a faixa do Decreto-Lei n° 1.164, que
é aquela faixa de 100 quilômetros ao longo das
rodovias federais, perfaz um total de 215,4 mi
lhões. Enfim, isto em números.

Agora, gostaria de colocar também a questão
política que está inserida dentro dessa questão
de uso da terra devoluta para reforma agrária.
Por este quadro V.Exo" podem acompanhar per
feitamente o seguinte: onde temos terras devo
lutas para ocuparmos no Programa de Reforma
Agrária? Dos 57 milhões 444 mil hectares dispo
níveis, temos 54 milhões 935 mil na região Norte,
ou seja, nos Estados do Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia e nos Territórios do Amapá e Roraima.
Temos, na região Sul: nenhum hectare disponível,
devoluto para assentar família, compreendendo
os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina. No Maranhão, também não temos um
hectare arrecadado e a destinar para assentar fa
mílías. No Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Goiás, que formam a região Centro-Oeste, temos
2 milhões e 509 mil hectares disponíveis para
assentar familias. Portanto, dá o total de 57 mi
lhões.

Então, usar o argumento da terra devoluta é
um argumento que no fundo esconde algo de
quem está por detrás de quem defende isso. Quer
dizer, vamos fazer reforma agrária lá para o Mato
Grosso, para o Pará, para o Amazonas. E não
vamos alterar a estrutura fundiária ou a especu
lação de latifúndios ociosos em São Paulo, no
Paraná, em Santa Catarina, onde houver. Se for
mos ver o outro quadro vamos analisar e vamos
para um outro quadro comparativo, que fizques
tão de trazer entre as áreas que foram destinadas
à colonização e assentamento no período dos
vinte e um anos de 1963 a 1984 e no período
de 1985 a 1987, V.Ex'"vão verificar que o Presi
dente José Samey, necessariamente, para levar

o Programa de Reforma Agrária tem de usar de
instrumentos de desapropriação, porque Sua Ex
celência não tem terras devolutas no Paraná, em
Santa Catarina e em São Paulo - conforme nós
temos no cadastro informações - mesmo que
sejam informações distorcidas. Reconheço que
o cadastro, devemos atualizá-lo, espero atualizá
lo: assim que a nova Constituição promulgar a
nova legislação tributária de todo o País, aí fare
mos um cadastro definitivo.Vamos fazer de forma
mais moderna, a fim de que possamos atualizar
esse cadastro freqüentemente. É por isso que não
me baseio nas desapropriações, não me baseio
naquilo que a lei também me permite, que é o
cadastro. Não precisava usar o cadastro, mas a
lei me permite utilizaresse cadastro. Esse cadas
tro é falso porque faltam as suas informações
cadastrais que os proprietários dão ao Incra. É
por isso que, no Estado do Mato Grosso, (palmas),
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, os imóveis
cadastrados no Incra somam uma superficie
maior do que esses Estados. Se formos pegar
o cadastro de São Paulo, de Goiás, do Mato Gros
so do Sul e da Bahia, pelas informações cadas
trais, se for somar a superfície, é maior do que
a superfície dos Estados. Então, aí V. Ex'" vêem
que os proprietários sonegam informações. Por
isso, que baixamos uma Instrução rr 39, em se
tembro do ano passado, exatamente para evitar
esse tipo de injustiça, Constituinte Ubiratan Spine
lli. Todas as áreas que estão sendo desapropria
das, obrigatoriamente, o Incra faz hoje uma visto
ria nessas áreas. E nós da Comissão Agrária, nós
aqui de Brasília, nos baseamos nessas vistorias
técnicas, que antes não eram feitas e nós as torna
mos obrigatórias para evitar as informações dis
torcidas entre o cadastro e a realidade.

Gostaria que V. Ex'" estudassem com carinho
este quadro comparativo do que se fez em termos
de reforma agrária em vinte anos e o que se fez
até agora. Temos aquilo que o Governo anterior
disse que em todo o País eles colocaram à dispo
sição de colonização e assentamento, 11 milhões
e 212 mil hectares. Dentro desses 11 milhões
e 212 mil hectares que o Govemo anterior, du
rante vinte anos, fala que utilizou para a reforma
agrária, 6 milhões 341 mil estão no polígono de
A1tamira. Nesse ato que o Presidente, não me
lembro qual deles, arrecadou, 6 milhões 341 mil
hectares no polígono de A1tamira, quando eles
foram checar através dos cartórios, 5 milhões já
eram do Estado, da União.Apenas 1 milhão, real
mente, de fato, foram desapropríedos naquele ato.
E que foram ocupados para quê? Para levarem
famílias de outros Estados, e as jogaram na Tran
samazônica e os resultados positivos foram pou
cos, porque, na verdade, foram abandonadas.

Fiquei devendo algumas respostas ao nobre
Constituinte Ubiratan Spinelli que, ao longo do
debate, eu as responderei, que versam sobre a
questão do TDA, o seu valor baixo e a questão
da justiça...

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Temos
inscritas 18 pessoas. Por enquanto, ouvimos ape
nas quatro Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES ~
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra a V.Ex'. pela ordem.
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o SR. CONsmUINTE CARDOSO ALVES 
Sr. Presidente, gostaria de sugerir a V.Ex"de ma
neira a facilitara compreensão, o raciocínio cons
tante, que V.Ex"procurasse diferenciar o tipo de
orador que fosse falar. Um que fosse se opor
ao Ministro e, outro, que fosse a favor de S. Ex'
e reservando, como de praxe, o lugar do Relator
para o final. Depois, estabelecer perante a Casa
a sua orientação quanto ao debate: Se o Ministro
vai falar ex-cathedra, ou se os Srs. Constituintes
podem perseguir os argumentos de S. Ex", inter
pelando-o como é feito aqui ordinariamente com
os demais expositores.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - O que
propõe V. Ex", de algum modo, é até regimental
em outras circunstâncias. Sucede que, a esta altu
ra, seria muito difícil identificar os que falarão a
favore os que falarão contra, Depois causaríamos
um tumulto enorme aos que se inscreveram pri
meiro. Prefiro manter a lista como está. O Sr.
Ministrofalou durante vinte minutos e, agora, res
ponde às indagações.

Na verdade, o Regimento não permite que haja
o debate ao longo das interpelações. Mas a Presi
dência tem pedido com insistência aos colegas
Membros da Comissão, e não tem obtido êxito,
infelizmente. Não sou um Presidente acima da
Subcomissão, sou igual a todos os seus mem
bros. O que posso fazer é pedir a contribuição
de todos, o que, lamentavelmente, não estamos
conseguindo, o que tumultua os debates da Sub
comissão.

O SR. CONsmUlNTE CARDOSO ALVES 
Quanto aos outros sempre foi permitido ao Cons
tituinte apartear. Ninguém falou aqui ex-eathe
eira. Todos foram aparteados.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Nobre
constituinte Roberto Cardoso Alves,nunca foiper
mitido apartear. Tem havido apartes extra-regi
mento, fora do Regimento, em choque com o
Regimento, em confronto com o Regimento.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Se V.Ex' perguntar ao nobre Constituinte Rachid
Saldanha Derzi, que tem presidido com muita
freqüência esta subcomissão, S. Ex' dirá a V. Ex"
que tem permitido, invariavelmente, o questiona
mento através de apartes. Mas curvo-me à autori
dade presidencial.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Tenho
passado a Presidência ao nobre Constituinte Ra
chid Saldanha Derzi, porque reconheço que S.
Ex"é bem mais competente do que eu.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES 
Sr. Presidente, acho que V. Ex'" empatam em
competência.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Muito
obrigado.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE AMAURY MULLER 
Sr. Presidente, circulou entre os Srs. Constituintes
uma folha de inscrição para aqueles que deseja
vam questionar o Sr. Ministro. Assinei-aem quinto
lugar. Surpreso, verifico aqui que já não estou

mais em quinto lugar. Gostaria de saber que crité
rio é esse.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Expli
co: V. Ex" está em quinto lugar. Sucede que o
Relatortem sempre precedência em todas as Co
rrussões...

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, abro mão ...

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Mas
não abro mão da minha explicação, pelo menos.
O Relator em todas as Comissões, seja técnica,
seja de inquérito, etc. tem precedência sobre os
demais membros para as suas indagações. O Re
lator me pediu que gostaria de falar neste ponto
da nossa reunião, daí ter eu concedido a palavra
ao Relator.

Concedo a palavra ao Sr. RelatorOswaldo Lima
Filho.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, Srs. e Se'" Constituintes, em primeiro
lugar, quero louvar a ação e a exposição de S.
Ex"oSr. Ministro Dante de Oliveira. S. Ex"dirige
a Pasta mais difícil do Governo, aquela que está
fadada a tocar nos privilégios de 400 anos 
porque, como disse o grande mestre Alberto Pas
sos Guimarães, o Brasil são 400 anos de latifún
dio. Se S. Ex", que é um político vitorioso, que
foi um grande defensor das eleições diretas neste
País, que tem uma ação parlamentar e pública,
ainda bem pouco vitorioso nas eleições para a
Prefeitura da capital do seu Estado, aceita esse
encargo dificflimo, só é de louvar o desempenho
que S. Ex" vem tendo, embora saliente que o
Governo do meu prezado amigo, Presidente José
Sarney não lhe tem dado os recursos necessários
para um 6timo desempenho dessa tarefa.

Digo por que - e esta é a minha primeira
colocação para a resposta do Sr. Ministro. Pelo
Plano Nacional de Reforma Agrária que o Senhor
Presidente da República enviou a esta Casa e que
debatemos de maio a outubro, havia uma previ
são de assentamento de 150 mil famílias pelo
Plano; isso exigiriadesapríapríações de 4 milhões
620 mil hectares. No entanto, o Poder Público
só desapropriou, até recentemente, 1 milhão 778
milhectares. Então, a meta do Governo está muito
atrasada, num país que está sofrendo os conflitos
rurais que vivemos, conflitos que tenho até a vai
dade de dizer, que previra, em 1963, ao assumir
o Ministérioda Agricultura, dizendo que ou resol
víamos a reforma agrária, ou o País seria man
chado de sangue de Norte a SuL É o que está
atualmente ocorrendo. Transmiti, ontem, à Co
missão o relato do que eu, a Constituinte Raquel
Capiberibe e o Constituinte Aldo Arantes, assisti
mos em Araguaína: é uma situação de calami
dade pública onde não há lei,não há direito,onde
trabalhadores estão sendo mortos, diariamente,
onde casas de trabalhadores em propriedades já
desapropriadas pela União estão sendo incendia
das pelos antigos proprietários, por milícias arma
das de mais de 100 homens, armados com equi
pamentos os mais modernos.

Neste sentido, quero aproveitar esta reunião,
no desempenho das minhas funções, para trans
mitir a S. Ex", o Sr. Ministro, as reclamações que
a subcomissão lá recebeu de posseiros da Fazen
da Vale do Juari, já desapropriada, mas onde as
violências continuam sendo praticadas e, o que

é mais grave - nesse sentido pretendo dirigir-me
ao meu eminente correligionário,Sr. Govemador
Henrique Santillo - com a cumplicidade da Polí
cia Militar do Estado de Goiás. Sem nenhuma
providência judicial, sem instauração sequer de
inquérito policial, aqui está a denúncia que vou
transmitir da viúva de um trabalhador, membro
da direção do Sindicato de Araguaína, morto por
pistoleiros numa posse onde estava há mais de
vinte anos.

Aqui está uma carta dos Bispos de Marabá,
de Conceição do Araguaia de Cametá, do Xingu,
denunciando esse clima em todas as suas dioce
ses e dizendo que essas violências hoje estão sen
do comandadas pela Polícia Militar do Estado do
Pará, sobretudo, em tomo da fazenda do Banco
Bameríndus, que é o quartel-general dessas vio
lências. Transmito ao Sr. Ministroessas denúncias
que a Comissão recebeu numa reunião da maior
urgência e da maior comoção, realizada sábado,
na Cidade de Araguaína, e com a presença de
mais de 500 trabalhadores.

Há ainda outros pontos, que me merecem
umas indagações a S. Ex"o Sr. Ministroda Refor
ma Agrária. Por que o Governo do Presidente
José Sarney não intenta, de imediato, a revogação
do Decreto-lei rr 1.164, de 1971, que determinou
essa medida de isolar 100 quilômetros ao longo
das rodovias? Se essa medida de revogação do
Decreto for tomada, de imediato o Incra poderá
promover processo de assentamento de trabalha
dores em toda a área de terras públicas à margem
dessas rodovias, e aí estaremos, eu creio, atenden
do a um sentimento geral de toda a subcomissão.
Os que são favoráveis ou contrários à reforma
agrária, todos concordam em que as terras públi
cas devam, preferencialmente, ser utilizadas.

Segundo, pleteio, ainda do Sr. Ministro, por que
o Governo do Presidente José Samey, num ato
da sua pessoal competência, não determina a
revogação do Decreto-lei n° 74. 965, de 26 de
novembro de 1974, da época da ditadura de que
se serviram muitos que hoje, aqui, falam em liber
dade, em democracia e direitos individuais, mas
que não fizeram essa defesa quando milhares de
pessoas eram mortas nos quàrtéís, torturadas
com o silêncio e a cumplicidade de S. Ex'" que
ocupavam, muitas vezes, altos postos na Repú
blica?

(Intervenção fora do microfone. lnaudivel.)

O SR. RELATOR (Oswaldo Lírna Filho) - É
o discurso que tenho direito de falar.As observa
ções de V. Ex", nobre Constituinte Rosa Prata,
não me comovem, data vênia V. Ex"é um adver
sário natural da reforma agrária que eu respeito.

O SR. CONSmUlNTE ROSAPRATA - V. Ex"
não tem o direito e nem prova para dizer isso.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Te
nho prova.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Peços
aos Srs. Constituintes que evitem esse tipo de
debate que a nada conduz.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Va
mos ver a votação de V.Ex"

O SR. CONSmUlNTE ROSA PRATA - Não
vaiver,porque espero que elaseja secreta. (Risos.)

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Pois
o meu voto nessa matéria em todas as matérias
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de interesse público sempre foi a descoberto e
continuará sendo a descoberto.

Esse decreto da ditadura é uma vergonha ela
dá a estrangeiros, no seu art. So, o direito de ocupar
e possuir até um quarto da superfície dos muni
cípios. Está em vigor ainda. Basta um decreto
do Senhor Presidente da República para acabar
com essa vergonha nacional.

Os trabalhadores brasileiros não têm terras para
serem assentados, lutam com dificuldades, o In
cra luta com dificuldades, mas os estrangeiros
ocupam hoje milhares de hectares de terras no
Brasil, com base nesse decreto que é de autoria
do Presidente Médici, o famoso Presidente, por
sinal, lamentavelmente, tem a assinatura de ilustre
companheiro nosso. - Finalmente, Sr. Presiden
te, quero lembrar que o Incra acaba de nos forne
cer uma lista de 162 proprietários no País, nos
Estados do Amazonas, Pará, Território do Amapá,
Mato Grosso, Acre, Bahia, Maranhão, Rodônía,
Piauí, Goiás, Paraná, que possuem 36 milhões
7S0 mil 689 hectares - 162 pessoas. É uma
lista altamente atualizada. Amédia de propriedade
é qualquer coisa assombrosa, e ainda dizem que
não há latifúndio e não há necessidade de reforma
agrária neste País.

Sr. Presidente, tem-se dito também nesta sub
comissão, e fora dela, que o essencial era o Iaís
sez faire, laissez passer, era deixar que a inicia
tiva privada dirigisse a economia do País, que
o Governo quanto menos interviesse era melhor.
Ora, todo mundo pode dizer isso no Brasil,menos
os proprietários de terra. A propriedade da terra
sempre foi altamente beneficiada pelo Brasil des
de o Império desde a publicação da Lei de Terras
de 18S0. Não foi feita, como nos Estados Unidos,
onde o homestead, baixado por Abraham Lín
coln, deu a cada colono 60 acres de terra da
União. Não, aqui o Governo vendia e só os ricos
podiam comprar. Mas não é só isso. Os Governos
estaduais foram dando concessões de 3 mil a
10 mil hectares aos seus apaniguados, aos seus
correligionários.

Há poucos dias depôs aqui o Dr. Ariosto Riva
e dizia que havia comprado, com autorização do
Senado Federal, 400 mil hectares de terras no
Estado de Goiás.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

o SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - E
condenação do Governo que vendeu a ele isso.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES -
V.Ex' condena o que ele fez?

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Não.
Condeno o que se deu a ele. Porque aquela terra,
nobre Constituinte Roberto CardosoAlves,deveria
ter sido dividida em lotes até S, 6 e 10 módulos
para brasileiros sem-terra.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Por que V.Ex' não vai lá fazer o que eles pensam?

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Por
que não tenho a fortuna que ele tem nem o dinhei
ro que ele possui.

(Intervenção fora do microfone. InaudiveI.)

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) -Mas
tenho mais. Os proprietários - e não é culpa
deles - quando o Presidente GetúlioVargas assu
miu o Governo em 1930, encontrou os proprie
tários rurais e alguns proprietários de agroindús-

trías, em situação de pré-falência. Votou-se na
quela época a Lei do Reajustamento Econômico,
e a União pagou SO% das dívidas dos proprie
tários. Uma medida que me pareceu acertada,
salvando-os da falência e beneficiando-os. Mas
são eles que podem reclamar que o Estado não
deva intervir?Não foi só isso. Em 1946, os pecua
ristas estavam numa nova crise com dívidas imen
sas no Banco do Brasil. E o que fez o govemo,
o que fez o Congresso? Votou uma lei de reajusta
mento pecuário e novamente a União pagou SO%
da dívida dos pecuaristas que foram bilhões e
bilhões de cruzeiros.

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Quais foram os outros pecuaristas? Foram os im
portadores de gado fino?

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Não,
Ex' V.Ex' está completamente enganado. Pecua
ristas humildes da minha terra fizeram um pro
cesso...

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Mas acho que foi em Pernambuco.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma FIlho) - No
Brasil inteiro, nobre Constituinte. Aleipassou aqui
no Congresso. Sou advogado, V. Ex' também o
é.

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES 
Foi em 1942.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Foi
depois de 1946. Foi depois da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
ao Sr. Constituinte Oswaldo Uma FIlho, que con
clua a sua oração.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - V.
Ex' não conhece o assunto, não deveria opinar
sobre o que não conhece. (Palmas.)

Concluo, Sr. Presidente, fazendo este apelo ao
Sr. Ministro - creio que é da grande maioria
do PMDB-, que S. Ex' revogue esses dois decre
tos que estáo prejudicando a efetivação da refor
ma agrária no País. Os decretos citados.

Muito obrigado a V.Ex'

O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra a V.EX, pela ordem.

O SR. CONsmUlNTE CARDOSO ALVES 
Sr. Presidente, tenho a imensa honra, o imenso
prazer e a imensa alegria de ter o povo acornpa
nhando os nossos trabalhos, mas não aceito torci
da organizada. (Risos.) Mas faço um apelo a V.
Ex' para que aqui faça valer o Regimento Interno.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra a V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES 
Sr. Presidente, mais uma vez, infelizmente, tenho
de reclamar o apressamento do nosso Relator.
O nosso Relator fez menção a um decreto que
tem a minha assinatura e respondo sobre esse
decreto. Ele deveria ter analisado melhor quando
está analisando as coisas dessas subcomissões
e verificar que é a regulamentação de uma lei

aprovada no Congresso Nacional e que não tinha
a regulamentação do Governo.

O SR.RELATOR (Oswaldo Uma Filho)-Nego
isso.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Não pediria que fosse mais bem esclarecido isso.
E que, casualmente, além da minha assinatura,
está a assinatura do entáo MinistroSevero Gomes,
hoje Relator da Comissão...

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, Srs. Trabalhadores e Convidados
que aqui se encontram, esta Comissão foi insti
tuída para defender o interesse do Brasil em maté
ria de reforma agrária. Temos procurado ouvir
pessoas que entendem dessa matéria para nos
ajudar a elaborar um texto constitucional que este
ja à altura das necessidades brasileiras. A Comis
são tem visitado algumas cidades procurando in
formar-se e tem ouvido aqui representantes de
todas as instituições.

A Comissão tem o maior prazer de receber
aqui os trabalhadores. Ontem, aqui estiveram,
promoveram alguns tumultos. Hoje, estão aqui
outra vez. Quero dizer que quando há um aplauso
ele é muito mais uma crítica aos que não estão
sendo aplaudidos do que uma homenagem aos
que estão sendo aplaudidos.

Os senhores não estão colaborando para que
se realize aqui, aquele trabalho que a comissão
deseja realizar. Os membros desta comissão são
todos deputados e senadores eleitos pelo povo,
representam a expressão mais legítima do povo,
tem cada qual a sua liberdade. Aqui, cada um
votará como bem entender e fará as indagações
aos nossos convidados com a educação que a
todos é peculiar e da maneira que também enten
derem. Peço, portanto, aos nossos visitantes,
aqueles que nos dão a honra da sua presença,
que se mantenham silenciosos e não tumultuem
os trabalhos desta comissão, porque, de outro
modo, não estarão colaborando para que se rea
lize um bom trabalho nesta comissão.

O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão - Con
cedo a palavra a V.Ex" pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Acho que V. Ex", como Presidente dos nossos
trabalhos, tem todo o direito de fazer um apelo
aos trabalhadores que aqui estão, no sentido de
se manterem em silêncio. Porém, discordo de
V.Ex' Acho que até agora não tem havido tumulto
aqui. O que houve foi uma manifestação em ter
mos de palmas por parte das pessoas que aqui
estão. É claro que - como V. Ex' já manifestou
o ponto de vista da Presidência - deverão ser
limitadas. Mas não posso concordar com V.Ex'
de que até agora tenha havido tumulto; houve
palmas, coisas que ocorrem nas galerias do Con
gresso Nacional e da Assembléia Nacional Consti
tuinte. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
aos senhores trabalhadores, outra vez, que não
se manifestem.

Nobre Constituinte AldoArantes, não me recor
do de ter visto V.Ex", ontem, aqui nesta comissão,
quando aconteceram episódios desse gênero.
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o SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Eu estava aqui, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
sei se V. Ex" estava durante todo o tempo.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES 
Estou dizendo que estava.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Sr. Ministro Dante de Oliveira.

O SR. DANTE DE OUVElRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Sr. Constituinte Oswaldo Uma
Filho, Relator desta comissão, quero, rapidamet
ne, dirigindo-me ao Constituinte Osvaldo Uma
Filho, colocar a realidade dos fatos nua e crua
mente, inclusive, restabelecendo uma questão de
justiça em relação ao Presidente José Sarney e
ao seu Governo.

Fala-se muito que os recursos não existem sufi
cientemente para que o Programa de Reforma
Agrária possa andar mais rápido.

Quero dizer a V. Ex'" que desde o primeiro ins
tante em que o Presidente José Sarney convi
dou-me para assumir a pasta do Mirad,Sua Exce
lência sempre afirmou e reafirmou que recursos
não faltarão para este ministério. Quero dizer que
para o Programa de Reforma Agrária por estar
ainda no seu início, no seu começo, volumes altos
de recursos ainda não foram necessários; porque
você só pode ter grandes recursos quando tem
uma capacidade de consumi-los já com uma má
quina azeitada, lubrificada, de forma com que vo
cê possa realmente avançar ligeiramente com es
te processo.

O que ocorreu com o Programa de Reforma
Agrária,desde o inícioda Nova República, quando
o Presidente José Sarney resolveu fazer a reforma
agrária, coisa que era discurso, que era do progra
ma de diversos partidos, temos de reconhecer
que nenhum partido político, desde o Partido Co
munista até o PDS, tinham um programa de refor
ma agrária de caráter nacional para servir de mo
delo ou de linha mestra para que pudéssemos
organizar um plano de reforma agrária imediata
mente. Começamos praticamente na estaca zaro
- e aqui eu louvo e cumprimento o ex-Ministro
Nelson Ribeiro e o ex-Presidente do !NCRA, José
Gomes e toda a sua equipe, fazendo justiça ao
trabalho árduo que tiveram na elaboração do pla
no e do programa. E naquele instante, aí sim,
Constituinte Rosa Prata, havia mais discussões
e debates, porque se estava elaborando um plano.
Quer dizer, na prática o Programa de Reforma
Agrária não havia deslanchado. Então, havia mui
to mais emoção do que há hoje. Hoje, se ainda
resta emocionalismo na discussão da reforma
agrária, no início desse processo é que o Ministro
Nelson Ribeiro, o que o Governo enfrentou foi
só coração; que razão havia pouca.

Então, levamos até o mês de maio do ano pas
sado, mais precisamente até 19 de maio de 1986,
quando o Presidente aprovou os Planos Regionais
de Reforma Agrária. Em seguida, assumimos o
Ministério e, aí, com os Planos Nacional e Regio
nais de Reforma Agrária, foi que começamos, de
fato, a levar a questão mais na prática. Quando
assumi, não tínhamos no INCRA sequer uma dire
toria de assentamento organizada. Não havia Dire
tor de Assentamento organizado. E a meta do
ano passado era para assentar 150 mil famílias.
Tfnharnos uma dúzia de projetos de reforma agrá-

ria aprovados no Brasil inteiro no mês de julho
do ano passado. Hoje, temos 140 e mais 45 já
praticamente prontos para serem aprovados na
Diretoria de Projetos de Reforma Agrária do IN·
CRA. Então, portanto, esta questão da reforma
agrária começou na prática em julho do ano pas
sado, porque, repito, era necessária a consolida
ção do Plano Nacional de Reforma Agrária.

E, agora, depois de alguns meses reivindicando
junto a alguns setores do Governo, eu desejava
fazer uma auditoria operacional no INCRA, porque
o INCRA ainda era aquele órgão onde havia 
e reconheço que ainda há - muitos vicios da
época do autoritarismo, e toda uma cultura que
não é a cultura voltada para a reforma agrária,
e precisamos ajustá-lo cada vez mais ao objetivo
maior e prioritário de realizar a reforma agrária.
Então, agora, já baixamos um edital de licitação
pública para contratar uma empresa de auditoria
operacional que realize um trabalho no INCRA,
de Brasília e em diversos INCRA regionais para
que ajustemos esse órgão.

Portanto, ex-Ministroe Constituinte Oswaldo U
ma Filho, não posso dizer aqui que o Presidente
da República e o seu Governo teriam atrapalhado
a reforma agrária por falta de recursos. Averdade
- eu até digo - é que só vamos necessitar de
volume de recursos maiores quando a nossa ca
pacidade de trabalho estiver aumentada. É por
isso que estamos trabalhando dia e noite para
que essa capacidade aumente cada vez mais; por
que vaiser muito difícil explicarmos para o próprio
Governo, se ele destinar um determinado recurso
ao Ministério da Reforma Agrária e terminar o
ano com o dinheiro em caixa. E se, no ano passa
do, tivéssemos pedido uma verba altíssima, termi
naríamos o ano com dinheiro em caixa, porque
não tínhamos condições operacionais de viabilizar
uma reforma agrária mais razoável. É isso que
gostaria de colocar.

Depois voltarei à questão dos dois decretos que
serão objetos de estudos ainda do PresidenteJosé
Sarney, juntamente com o nosso Ministério.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Amaury Mü
ller.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro, Srs. e SI'"'
Constituintes, lideranças rurais presentes, queria,
inicialmente, lamentar que na interpretação subje
tiva das normas regimentais V. Ex" atribua uma
manifestação de aplauso à presunção de que
constitui uma crítica a quem não está sendo
aplaudido.

A Assembléia Nacional Constituinte não é pro
priedade exclusiva dos Constituintes, ela é da Na
ção inteira. É justo, lícito e legítimo que a socie
dade brasileira participe, direta ou indiretamente,
dos trabalhos de elaboração constitucional. Por
isso lamento e deploro, Sr. Presidente, com todo
o respeito que V. Ex' me merece, a decisáo de
impedir qualquer, tipo de manifestação que não
constitui tumulto das pessoas que, interessadas
na questão da reforma agrária, aqui compare
ceram - certamente, com enormes dificuldades,
porque são pessoas humildes, que não têm recur
sos, provavelmente sem terra ou com pouca terra,
e que depositam fundadas e justas esperanças
nas decisões que a Assembléia Nacional Consti
tuinte vier a tomar.

Isto posto, Sr. Presidente, gostaria de dizer ao
ilustre Ministro Dante de Oliveiraque o meu parti
do, o PDT, apóia, integral e incondicionalmente,
a implantação de uma reforma agrária massiva
e radical, capaz de modificar em profundidade
a triste, a melancólica e dramática fisionomia do
meio rural brasileiro.

Assim, gostaria de oferecer à reflexão de V. Ex',
lembrando que o meu Partido não permaneceu
no discurso na retórica de palanque eleitoral, mas
fez a reforma agrária no Rio Grande do Sul. Cito
aqui dois exemplos: primeiro, na região celeira,
no antigo município de Três Passos, no atual Mu
nicípio de Santo Augusto - há um projeto de
reforma agrária próximo ao Toldo de Ancorá, on
de os colonos assentados não nadam em dinheí
ro, mas não vivem a tragédia de não ter o que
comer; o segundo no Banhado de Colégio, onde
a situação é semelhante. Portanto, saímos da teo
ria para a prática, é a prática democrática dajusti·
ça social.

Mas, na exposição que V. Ex" fez,ao dar a confi
guração da propriedade como obrigação social,
parece-me, salvo melhor juízo, que V. Ex', ao
acrescentar dois princípios aos quatro já cons
tantes do Estatuto da Terra, esqueceu-se de men
cionar o respeito aos direitos das populações indí
genas. Estou convencido de que o Governo pre
tende preservar o patrimônio indígena, a sua cul
tura e os seus direitos.

Gostaria de saber, também, Sr. Ministro, qual
a sua opinião oficial a respeito do instituto da
perda sumária, e eis que, na medida em que a
propriedade rural passa a ter uma configuração
como obrigação social, o detentor da terra tem
o dever de produzir; se não produz, a lei tem
de estabelecer normas para que essa terra tenha
realmente obrigação social. Então, na medida em
que ela tem obrigação social, qual a posição de
V. Ex" a respeito do instituto da perda sumária?

Também, gostaria de conhecer a opinião de
V. Ex"sobre o acesso à terra de pessoas físicas
e jurídicas estrangeiras.

Mais ainda, se V. Ex"admite como fundamental
uma política agrícola díferenciada para pequenos
e médios proprietários.

Finalmente - considerando que V.Ex"diz que
no Rio Grande não há nada a arrecadar, não há
estoque para destinar em terras públicas federais
à Reforma Agrária - gostaria de saber se V.Ex"
tem uma noção nítida a respeito do volume de
terras de propriedade do Exército Nacional em
todo o Território Nacional e, sobretudo, no Rio
Grande do Sul. E, se essas terras, hoje ociosas,
eis que o aprimoramento bélico já não depende
de grandes extensões para o adestramento militar,
estáo sendo arrendadas a terceiros e mais grave
ainda, a terceiros que não são agricultores sem
terra ou com pouca terra, são grandes proprie
tários; se essas terras não deveriam ser objeto
de reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao Sr. Ministro.

O SR. DANTEDE OUVElRA - Sr. Constituinte
Amaury Müller,em primeiro lugar, quando eu dis
se que assumimos o Governo e não tínhamos
nenhum plano, nenhum programa, eu quis dizer
a nível nacional. Na História do nosso País nunca
se efetivou,na prática, a reforma agrária. Sabemos
que o ex-Presidente João Goulart tentou, mas foi
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uma das razões que o levaram ao chão, porque
naquele instante Sua Excelência propunha a re
forma de base, que feria o interesse dos grandes
proprietários, como hoje ainda fere. A verdade
é que este País não tem, ao longo de seus quase
cinco séculos, uma experiência nacional de um
plano de reforma agrária. É verdade que temos
exemplos isolados, no Rio Grande do Sul, São
Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas
exemplos difíceis para servir de rumo, de uma
diretriz maior para todo o País, que é um País
com regiões completamente distintas, diversifi
cadas. Isto é o que eu quis dizer.

Quanto à questão dos direitos da comunidade
indigena - a questão indígena tem a minha total
solidariedade-fui e sempre serei um defensor forte
da questão indígena. Os índios têm o direito sa
grado de terem as suas terras. E as reservas indí
genas devem ser demarcadas definitivamente pa
ra que reine a paze a tranqüilidade e que definam
as áreas dos índios urgentemente. Entendo que
como já há outro artigo na Constituição, se não
me engano é o artigo 198, que trata dos direitos
indigenas, talvez seja desnecessârío incluir aqui
esta mesma questão social. Não tenho uma posi
ção formada, mas acho que os direitos das comu
nidades indígenas já estão ínserídos na Consti
tuição. E temos de lutar para preservá-los.

Aquestão do instituto da perda sumária, posso
até concordar em tese, mas nós, como Governo,
temos de ter a exata dimensão do que é possível
politicamente conquistar. Acho muito difícilcon
quistarmos isso, o instituto da perda sumária.
Acho que o que temos de aprofundar é o progra
ma de desapropriações por interesse social e
aprofundar nas exigências dessas obrigações so
ciais do uso da terra. O instituto da perda sumária
eu,pessoalmente, com ele concordo; agora tenho
certeza de que para o Governo colocar em prática
isso, seria difícil, como dificil, acho, que a Consti
tuinte o aprove. É a posição pessoal do Dante
de Oliveira.

Terra para estrangeiros; entendo até que possa
ser possível garantir a questão da terra para os
estrangeiros, mas com uma rigorosa fiscalização
das finalidades dessa terra, garantindo o direito
que os estrangeiros teriam. Não tenho nada, abso
lutamente, quanto ao estrangeiro ter uma terra;
é possível até que esses estrangeiros venham a
desenvolver um projeto que interesse ao desen
volvimento social, com tecnologia que desconhe
cemos, que possa servir de pólo de irradiação
dessa tecnologia. Isso tudo temos de analisar. O
que entendo é que o estrangeiro pode ter terra,
mas limitada. Se estamos defendendo que o bra
sileiro tenha o módulo máximo, com muito mais
força defendo a limitação dos estrangeiros e prin
cipalmente que cada área, cada projeto a ser de
senvolvido pelo capital estrangeiro deva passar
por um crivo,possivelmente do Congresso Nacio
nal, para ver o interesse nacional.

Quanto à política agrícola diferenciada concor
do plenamente. Sou um eterno defensor da pe
quena propriedade, e acho que não vamos conso
lidar a democratização se não consolidarmos a
pequena propriedade. A democracia da terra está
intimamente ligada à questão democrática, à
questão nacional. E é por isso que também outros
setores da sociedade brasileira, como os peque
nos setores reagem à reforma agrária, porque
sabem que o poder político está intimamente liga-

do ao poder do latifúndio. E no momento em
que se democratizar a terra, que se quebrar esse
monopólio da terra em nome de poucos, se estará
quebrando, no interior do País, d poder político
ainda existente e que está muito arraigado, enrai
zado na questão da terra. Portanto, junto com
isso, entendo que devemos ter uma política agrí
cola cada vez mais clara, definida e forte de apoio
à pequena propriedade.

Aqui faço uma reflexão: quantos bilhões de cru
zados gastou o Governo, ao longo de 20 anos,
e ainda hoje o Governo continua com a política
de incentivos fiscais, mas não se tem uma política
de incentivos fiscais à pequena propriedade. In
centiva-se o grande capital e não se incentiva a
pequena propriedade. A grande propriedade, se
formos fazer uma profunda análise, uma crítica
da avaliação da política de incentivos fiscais, no
Brasil é criminoso o que se fez durante 20 anos.
Recursos e mais recursos foram investidos e não
se cumpriu nem com a função social e muito
menos com a função econômica, que era o obje
tivo maior da política de incentivos fiscais. A polí
tica de incentivos fiscais serviu de biombo para
o grande capital do Sul do País, reinvestir no Sul,
ou para investir, ou na especulação financeira,
ou para reinvestir nos seus imóveis, ou nas suas
indústrias no Sul, utilizando o incentivo fiscal que
se destinaria para Mato Grosso, Pará e aos quais
não se deu nada. O emprego gerado, se formos
comparar na ponta do lápis, pelo incentivo fiscal,
vamos ver o quanto absurdo foi. São poucos,
são raros os projetos de incentivos fiscais que
podemos listar e dizer: este deu certo. Agora, o
que defendo é uma política de incentivos fiscais
para a pequena propriedade. Temos o exemplo
- ouço muito, não aqui, mas em diversos seg
mentos, em artigos, em que a pequena proprie
dade está ligada ao atraso na agricultura - de
Santa Catarina, 1,3% do Território Nacional, e
este Estado é o quinto produtor de alimentos no
Brasil. Desde que o Govemo tenha uma política
agrícola forte, desde que haja assessoramente
técnico, desde que haja orientação aos trabalha
dores, eles podem perfeitamente, o pequeno e
o médio, absorver a tecnologia e aumentar a pro
dutividade nas suas áreas.

Quanto à questão das terras públicas, no Rio
Grande do Sul, posso afirmar a V. Ex"" que estou
mergulhado nessa questão para ver que soluções
vamos encontrar para os trabalhadores sem-terra
daquela região. Quero afirmar que a posição do
Presidente José Samey é clara quando Sua Exce
lência baixou o decreto que criou o Plano Nacional
de Reforma Agrária; basta que V. Ex"" leiam o
art. 7° lá, no PNRA, o Presidente Sarney deu o
prazo de 1ao dias para que todas as empresas,
todos os órgãos públicos, que tivessem terras dis
poníveis à Reforma Agrária, que as colocassem
à disposição da Reforma Agrária. Infelizmente, te
nho que reconhecer, junto ao Congresso Nacio
nal, que isso não foi cumprido rigorosamente pe
las empresas públicas deste País. Estamos co
brando. Na semana passada, conversando com
o Presidente da República, pedi a Sua Excelência
que, com a sua autoridade, exijaque essas empre
sas coloquem terras disponíveis que têm - ou
o Banco do Brasil, ou o Banco Central, ou outras
entidades - coloquem a serviço da Reforma
Agrária, para que possamos assentar essas famí
lias, enquanto esperamos ou o pronunciamento

da Justiça, ou enquanto levantamos áreas de lati
fúndios ociosos, improdutivos para desapropriar.

o SR. CONSmUlNTE AMAURY MULLER 
Refiro-me mais especificamente às terras ociosas
do Exército Nacional.

O SR. DANTEDE OUVEIRA - Estamos levan
tandotudo.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Sáldanha Derzi)
- Com a palavra o Constituinte Alysson Paulinelli.

O SR. CONSmUINTE ALYSSONPAUUNELU
- Acompanhamos atentamente a sua exposição.
Pelo que observamos aqui, nesta Comissão, há
uma relativa concordância em relação à terra nua,
sem uso. Não vi ninguém defendê-Ia ainda aqui,
nem membros da comissão e nem tampouco
aqueles que nos trouxeram as suas valiosas au
diências. O que está-me preocupando é que cons
tantemente somos instalados nas estatísticas e
delas são tiradas muitas conclusões sem que se
faça referência ao que seja terra nua ou ocupada.
Tenho certeza de que o INCRA a tem, e pelo
menos no ano de 1978 tinha essa relação, o que
é a propriedade e a ocupação. Gostaria que o
INCRA nos encaminhasse essa relação, já que
ela foi levantada em 1978 - aliás quero fazer
uma solicitação para que o Ministro agencie um
novo recadastramento, porque é uma radiografia
importante. Essas conclusões que estamos tiran
do são muito subjetivas, eu diria até perigosas,
especialmente considerando que há quase unani
midade; porque reconheço que há alguns que
são especuladores e que fazem da terra motivo
de especulação e de reserva de mercado, mas,
não estão sendo defendidos aqui. Já que há uma
relativa concordância com respeite) à terra nua,
que nós tentássemos conhecer o que é terra ocu
pada no Brasil, hoje. Acho que o INCRA deve
ser o maior interessado nisso dentro das afirma
ções que V. Ex" fez aqui.

Quanto ao segundo ponto, Sr. Ministro, fiquei
em dúvida quando na sua palestra V. Ex'fezalusão
ao direito de propriedade e à manifestação do
seu sucessor. Apenas, para tirar a minha dúvida
Sr. Ministro, entendi bem que V. Ex" respeita ~
propriedade, mas na alusão que fez, no final da
sua palestra - a propositura do seu antecessor,
tive dúvida quanto à sua posição em relação a
grande propriedade. Qual é o pensamento de V.
Ex" a respeito dela? I

Sr. Ministro, o problema de recursos nos preo
cupa muito. Quem passa pela admínístração pú
blica sabe que os recursos são difíceis, não só
os financeiros. Quando, em 1978, tivemos o qua
dro do minifúndio do Nordeste, 750 mil proprie
dades cuja renda familiar era inferior a um salário
mínímo, buscamos recursos, inclusive emprés
timos de bancos internacionais, agentes de de
senvolvimento para montar o programa de baixa
renda. Lembro-me bem a dificuldade que tive
mos, naquela época, de um fator que eu não
previa: falta de recursos humanos para gerenciar
esses projetos. Portanto, sobre este item recursos,
Sr. Ministro, gostaria de uma posição de V. Ex"
A proposta que o INCRA traz, de apenas 5% do
Orçamento da União, V. Ex'acha que é suficiente?
O INCRA pretende ter arrecadações' com os as
sentamentos e as outras formas?
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o SR. DANTE DE OUVEIRA - Nós fixamos
os valores. Deve ser da Campanha Nacional de
Reforma Agrária.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELU
- V.Ex' tem razão, desculpe-me.

O SR. DANTEDE OUVElRA - Nós deixamos
para a reflexão dos Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELU
-Se ela é suficiente, esta proposta, ou se o INCRA
tem idéias de novas fontes arrecadadoras, que
nos tranqüilize quanto a recursos - porque sabe
mos que eles são não só financeiros-difíceis tam
bém os recursos materiais e humanos.

Quero prestar um depoimento: a única vez que
volteiao Ministérioda Agricultura, depois de 1979,
em março, até 1983, onde me opus a muitas
políticas ali implantadas, foi para exigir um inqué
rito administrativo a denúncia vaga que foi feita
contra mim num periódico. Deu-me trabalho para
se apurar tudo, porém já está apurado, graças
a Deus e guardado no Ministério da Agricultura.
Ao responder ao Constituinte Ivo Mainardi, o Sr.
Ministro fez uma afirmação que me preocupou,
alegando que nos últimos 20 anos - eu até vou
pedir a gravação, exatamente para ver o termo
que foi - é que houve não só problemas, mas
houve uma afirmação de que teria havido nego
ciata ou coisa semelhante. Quero que depois a
gravação, que eujá estou solicitando à Mesa, me
informe.

Sr. Ministro,por acaso fui responsável por essa
área de Omarço de 1974 a março de 1979. Peço
encarecidamente ao Sr. Ministro que se V. Ex'
tiver qualquer informação neste período que ime
diatamente apure, porque participei de Governo
comoconvidado, nunca reivindiquei Governo. Se
há uma coisa que eu gostaria de preservar é o
meu nome e daqueles que comigo colaboraram
honestamente. Acho que essa minha afirmativa
é, sobretudo, o respeito a muitos co/npanheiros
que ainda se acham no INCRA hoje trabalhando
e que, naturalmente, com uma posição genera
lizada de uma afirmação de um Ministro,provavel
mente devem estar também incomodados. Enca
reço ao Sr. Ministro,se há efetivamente qualquer
denúncia, qualquer deslize ou desvio neste perío
do, encarecidamente que o apure. Estou pedindo
a gravação e depois enviarei a V.Ex' o meu ofício,
porque uma das poucas coisas que quero preser
var, na minha vida, é o meu nome público.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o Sr. Ministro Dante de Oliveira.

O SR. DANTEDE OUVEIRA - Nobre Consti
tuinte Alysson Paulinelli, na verdade quando res
pondi ao Constituinte Ivo Mainardi não enfoquei
essencialmente o Indivíduo,mas abordei do plano
político de inúmeros escândalos, que a Imprensa
publicou, que aqui neste Congresso passou, de
muitos casos de corrupção, de desmandos ao
longo de 20 anos. Isso não é nenhuma novidade.
Não quis especificar se isso foi ou ocorreu com
a responsabilidade deste ou daquele indivíduo,
desta ou daquela pessoa responsável pela admi
nistração, mas apenas abordei, no plano político,
geral. Porém tenho o maior prazer de receber
este ofício, e procurarei verificar. É lógico que
será difícil, porque àquela época era o Ministério
da Agricultura, e já se passaram muitos anos.

Concordo plenamente quanto à questão do ca
dastro. Já efírmelaqui diversas vezes que é preciso
que modernizemos o cadastro do INCRA. Isso
é preocupação nossa, mas estamos aguardando
os trabalhos finaisda Assembléia Nacional Consti
tuinte para desenvolvermos esse programa, e aí
vamos ter um quadro geral, como V. Ex' colocou,
da terra nua, e outras informações fundamentais.
Averdade é que este cadastro que herdamos está
bastante defasado da realidade. Por isso quando
respondi ao nobre Constituinte Ubiratan Spinelli,
se não me engano, eu disse que em todas as
desapropriações temos procurado fazer vistoria
para não se cometerem injustiças.

Quanto ao direito à propriedade, coloquei mui
to c/aro. Defendemos que os direitos e garantias
individuais devam ter, como o Ministro Nelson
Ribeiro defende a questão da propriedade familiar
ou de uma propriedade que garanta à vida e so
brevivência de uma determinada família.Agrande
propriedade que tem o caráter de exploração eco
nômica deve ir para o capítulo da ordem econô
mica e social. Não tenho nada contra uma deter
minada propriedade que esteja respeitando o mó
dulo máximo fixado pela Constituição ou pelo
Estatuto da Terra de hoje, desde que esteja cum
prindo a sua função social. Vamos dar um exem
plo: em Mato Grosso do Sul, Olaci de Morais
desenvolve um projeto de soja. Ninguém vai pen
sar em desapropriar a fazenda de Olaci de Morais
que está produzindo em 48 mil hectares, sendo
9 mil irrigados.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO-A Fazenda Olavo Barbosa passou na cabe
ça de alguém?

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Ali houve um
erro que foi reconhecido por nós e que o Presi
dente da República revogou o decreto. Se V.Ex'
acompanhou o programa, o Presidente da Repú
blica revogou o decreto que desapropriou a Fa
zenda Olavo Barbosa, porque ali foi reconheci
damente um equívoco, houve um erro que reco
nhecemos.

O SR. CONSlITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - O Sr. Olaci de Morais tem o projeto de
100 mil hectares em Mato Grosso.

O SR. DANTEDE OUVElRA - Voltamos atrás
de um decreto, e nem por isso me envergonho,
porque houve erro. Acho que reconhecer erro
é um dever de todos nós, principalmente quando
estamos agindo e administrando a coisa pública.

Recursos humanos: quero afirmar que isso é
mais um sinal verde que o Presidente da Repú
blica há vinte dias atrás deu ao INCRA - reconhe
cendo ao INCRA aquilo que vinhamos pedindo
há alguns meses, que precisávamos mais de
elementos humanos, para aumentar o ritmo de
desapropriação e para que possamos dar assis
tência aos projetos de reforma agrária.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Pelo amor de Deus, não nomeie burocrata
mais não, nomeie técnicos.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Foi aprovada
a contratação de mil e duzentos técnicos. Técni
cos e técnicos no campo, porque técnico de terno
e gravata, em sala de ar condicionado, queremos
o mínimo possível. O que o trabalhador precisa
é do técnico no campo, trabalhando, acompa-

nhando, orientando. E o Senhor Presidente nos
autorizou a contratar, através de concurso público
- vamos fazer concurso público regionalizado,
em cada Estado da Federação- vamos contratar
esses técnicos para darmos uma velocidade
maior ao Programa de Reforma Agrária. Isso o
Senhor Presidente aprovou, abrindo uma exce
ção: V. Ex' sabe que está proibida a contratação
de pessoal, mas para o Programa de Reforma
Agrária é fundamental. E se de um lado o Presi
dente aprovou a contratação de novos técnicos,
de outro, estamos fazendo uma auditoria para
fazer o enxugamento da máquina do INCRA, em
todo o Brasil, a fim de que não tenhamos gente
demais.

Quanto à questão dos dados da miséria - gos
taria de fornecer dados do IBGE, de 1980, que
nos traz que a população rural, do Nordeste brasi
leiro, percebe uma renda familiar per capita, ren
da familiar, menos que meio salário mínimo. É
um dado extremamente grave, da instabilidade
social que este País vive. Isso representa 85%
das famílias rurais nordestinas. No Piauí,91% das
familias rurais percebem um rendimento per ca
pita familiar de menos de meio salário mínimo.
E se formos comparar a população econômica
ativa do meio urbanbo e do meio rural, do Nor
deste, vamos ver que a população econômica
ativa da zona rural percebe apenas 35% do que
a população economicamente ativa urbana, do
Nordeste, percebe - sendo que esta população
economicamente ativa urbana, no Nordeste, per
cebe a metade do rendimento médio do Brasil
inteiro.

Então, diante desse quadro do Nordeste, não
é por acaso que o Presidente da República coloca
45% das metas do Plano Nacional de Reforma
Agrária no Nordeste, porque é vital, é prioritário
que nós, brasileiros, façamos uma ação de caráter
social, mas de estrutura social, a fim de que a
gente pague esta dívida secular do Brasil para
com o povo nordestino, que não pode de maneira
alguma continuar como está.

Resumindo, nobre Constituinte Alysson Pauli
nelli, quanto à propriedade produtiva devemos
procurar dar-lhe todo apoio. Agora - a especu
lação ou outros, que maquiam as suas proprie
dades para parecerem produtivas, é inaceitável,
e não podemos mais conviver com isso. Como
já dizia nos fundamentos ou na mensagem do
Estatuto da Terra, é preciso que conquistemos
uma nova estrutura fundiária no País, e sabemos
que essa nova estrutura fundiária é que vai dar
o salto de qualidade em termos de produtividade,
no instante que investirmos duro nesta nova polí
tica agrária, vinculada a urna politica também jus
ta e democrata.

.. O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Benedicto
Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. MinistroDan
te de Oliveira, três Presidentes da República fíze
ram decretos que incentivaram a reforma agrária.
O primeiro, foi o Marechal Castelo Branco, que
em 1964 modificou a Constituição Federal, que
previa que a desapropriação da terra só podia
ser feita mediante indenização prévia paga em
dinheiro. Isto inviabilizava qualquer tipo de refor
ma agrária, de tal forma que o Presidente João
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Goulart, quando fez o decreto de desapropriação
dos 10 quilômetros das áreas marginais das rodo
vias federais e dos açudes e das ferrovias, Sua
Excelência foi deposto, porque tocou na proprie
dade que era intocável do ponto de vista da Cons
tituição e do Direitobrasileiros. Porém, ao mesmo
tempo em que o Presidente Castelo Branco fez
esse decreto, atribuiu a uma comissão, da qual
faziam parte o Ministro Roberto Campos, o Gen.
Golberydo Couto e Silvae alguns juristas, a feitura
do Estatuto da Terra. E o Estatuto da Terra 
venho dizendo isso no Brasil inteiro - é cheio
de ambigüidades, jurídicas e econômicas até con
tradição no seu próprio texto, que impede até
a apreciação da Justiça na questão da legislação
agrária. De forma que eu não concordo com S.
Ex", o Sr. Ministro,quando fala da Justiça Agrária
aplicada à legislação agrária vigente. Nós temos
no Estado do Pará - já disse aqui, nesta Subco
missão - a triste situação de um decreto do
Govemo do Estado, que desapropriou uma área,
incentivada pela SGDAM, onde houve crime, hou
ve sangue, e depois os fazendeiros, que tinham
recebido dinheiro do Governo para comprar terra,
e para implantar o projeto agropecuário, se insur
giram contra o decreto do Governador, entraram
na Justiça e levaram 13 anos advogando contra
o Estado do Pará. Resultado: o Supremo Tribunal
Federal, a mais alta corte da Justiça, deu ganho
de causa aos dois fazendeiros; obrígou o Estado
do Pará a devolver as terras e, ao mesmo tempo,
pagar, à época, há três anos, 150 bilhões de cru
zeiros. Então, vejam bem, além disso há criação
de Titulos da DdívidaAgrária - e agora mesmo
o Constituinte Ubiratan Spinelli falou que eles não
têm valor na Bolsa. O terceiro Presidente foi o
Presidente José Sarney, que já desapropriou
1.860.000 ha.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, realmente es
tamos diante desta realidade: o MIRA0 e o INCRA
têm que lutar contra a falta de recursos humanos,
que é fabulosa, contra a falta de recursos fínan
ceiros, porque não têm os recursos humanos e
materiais para realizar e têm que lugar também
contra a concepção civilista da Justiça brasileira.
N.é hoje a Justiça brasileira tem uma concepção
cMIista - pois o Código CIVil diz que a proprie
dade é intocável. Todos os juízes, desembarga
dores julgam de acordo com esta concepção.
Então, é um entrave sério ao processo de reforma
agrária. Agora, na Constituinte temos que tentar
modificar essa situação.

Gostaria de terminar falando e respeito do De
creto n° 1.164, que é uma violência contra os
Estados da Amazônia, principalmente contra o
meu Estado, que perdeu, em função deste Decre
to, assinado pelo Presidente Médice, no 1o de abril
de 1971, 78% do seu território, deixando como
se fosse um arquipélago de terras públicas do
Govemo Federal, Estadual e Municipal.Pois bem,
mas não foi só isso, Sr. Presidente, esse decreto
motivou a criação do GETAT, Grupo Executivo
de Terras do Araguaia e Tocantins, órgão ínstí
tuido e dirigido pelo Conselho de Segurança Na
cional, que até hoje ainda figurava nestas condi
ções. Quero dizer que o GETAT jurisdicionava
nada mais, nada menos do que 215 milhões de
hectares de terra.

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Não. Quatro
centos e cinqüenta mil quilômetros quadrados.
Quarenta e seis milhões de hectares.

o SR. CONSTITUINTE SANTINHO FURTADO
- Essa militarização do problema fundiário, feita
pela ditadura, graças a Deus foi revogada pelo
Presidente José Samey.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Ontem, no Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte, já prestei a minha solidariedade,
e manifestei a minha alegria pela extinção desse
GETAT. Felicito, nesta oportunidade, o Ministro
Dante de Oliveira, por ter tido a iniciativade enca
minhar ao Presidente esta medida. Agora, gostaria
de terminar. Além desses fatos que citei, mons
trando que impede a realização da reforma agrá
ria, quero dizer que existem outros, que são os
incentivos fiscais. Na minha região, na Região
Amazônica, a agrande maioria de todos os con
flitos de terra que existem naquela área é em
virtude exatamente disso, de os empresários do
CEmtro-Sul irem buscar dinheiro do Imposto de
Renda, que não é deles, ou do Banco Central,
e deixarem aquelas áreas imensas apenas com
capataz para impedir a sua ocupação.

Sr. Ministro,quero congratular-me com V. Ex",
porque o que está faltando há muito tempo, neste
País, é uma definição do que seja Reforma Agrária.
E V.Ex"neste momento, no seu razoável dizmuito
bem: herdamos, portanto, erros e instruções acu
muladas por quatro séculos no nosso modelo
fundiário, e é isso que é preciso ser corrigido,
se quisermos ter não só uma Constituição dura
doura, mas acima de tudo uma Pátriajusta, demo
crática e estável. Aí é que está o "X" do problema.

o SR. DANTEDE OlJVElRA - Nobre Consti
tuinte Benedicto Monteiro, quero apenas apro
veitar rapidamente a sua oração, deixar um dado
que entreguei aos Srs. Constituintes, aqui presen
tes, de que, com todos as dificuldades inerentes
ao processo inicialda reforma agrária, se formos
comparar o que se fez nos últimos 21 anos, e
o que se fez nos últimos 2 anos, vamos ter uma
média anual, durante 21 anos, de desapropriação
para a reforma agrária de duzentos e sessenta
e dois hectares. Isso índuíndo o Polígono de A1ta
mira, retirando aqueles seis milhões e deixando
apenas os novecentos mil, ou um milhão que
foram de fato desapropriados, porque o resto já
era terra da União. Com isso tudo dá, durante
21 anos, cinco milhões e setecentos mil e uma
média anual de 262 mil. Em dois anos da Nova
República o Presidente José Samey já desapro
priou um milhão oitocentos e sessenta mil,dando
uma média anual de quase 900 mil hectares. E
se estamos pêdíndo, e vamos fazer concursos
para contratar maior número de pessoal, de ele
mentos humanos, é porque queremos aumentar
o ritmo, para que possamos dar conta de assentar
milhões e milhares de famOias sem terras que
esperam isto do Poder Público brasileiro hoje. E
quero também, apenas rapidamente, dizer que
na questão do Decreto rr 1.164 - particular
mente não vejo à questão do decreto vinculada
á questão da reforma agrária. Pode ser uma ques
tão do Estado. Quer dizer, fere a soberania do
Estado, mas isso não quer dizer que hoje em
o Presidente revogando o Decreto n° 1.164, tería
mos resolvido o problema da reforma agrária nes
ses Estados. O Constituinte Oswaldo Uma Filho
também levantou isso. Acho que deveríamos dis
cutir com o Presidente daRepública, sobre a rela
ção que tem o Decreto n" 1.164 e a autonomia

dos Estados. E tenho certeza que o Presidente
da República será sensível a este debate que va
mos travar com Sua Excelência neste sentido.

O SR.CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - V.Ex"me concede um aparte?

O SR. DANTEDE OUVEIRA - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - O Decreto n° 1.164 permite isto. No meu
Estado, foram dadas, através do Senado, em fun
ção do INCRA, e do GE!AT, 800 m~. hectares
a duas entidades. O própno GETAT, utilizando-se
daquela forma de 3.000ha que era permitid~,

constituiu 5 a 6 latifúndios de bancos, só no Muni
cípio de Marabá.

O SR. DANTE DE OUVElRA - Vou dar um
dado rápido ao nobre Constituinte Benedicto
Monteiro, que é do Pará, e a outros ~omponentes
desta Subcomissão sobre o que foí a política de
regulamentação fundiária executada pelo Getat
no período de 80 e 86. Resultou na expedição
de 61 mil e 900 títulos definitivos.Através de da
dos disponíveis, entre 80 e 85 foram expedidos
39 mil e 331 títulos referentes a uma área de
5,12 milhões de hectares, sendo que 7,8% destes
títulos, ou seja, 3 mil e poucos títulos, abrangem
uma área titulada de 51 %, que corresponde a
2,6 milhões de hectares. Um órgão que deveria
ser instrumento de democratização da terra, utili
zou-se da regularização fundiária como instru
mento de concentração fundiária. Quer dizer, por
outro lado 7 mil e 21 títulos, correspondendo
a 17,8% do total estudado, foram concedidos
abaixo da fração de parcelamento da região, 30
hectares - criando, estimulando o minifúndio,
que é inviável economicamente para uma família
residir nele.

Então, é um órgão que foi se distorcendo de
tal forma que hoje seria inviável termos o Brasil
inteiro sob a responsabilidade do Incra - e ape
nas uma área de 43 milhões de hectares que
não da responsabilidade do Incra - um órgão
que, nos dois anos da Nova República, apenas
desapropriou 90 mil hectares na área do Pico
do Papagaio e toda a região, que é a região de
maior conflito possessório no País. Era inaceitável
continuar convivendo com este órgão. Então, foi
uma das razões pelas quais propusemos a extin
ção do Getat para que Incra o absorvesse o Incra
de cada Estado, o Incra do Pará, o Incra de Goiás
e o Incra do Maranhão absorverão essas áreas,
passarão a administra-Ias. Temos certeza e con
vicção de que este ano mesmo já conseguiremos
dar uma resposta mais concreta aos anseios da
quela comunidade e que é um desafio a nós do
Governo brasileiro e da sociedade brasileira. A
tranqüilidade, a paze a segurança, naquela região,
é de fundamental importância para os trabalha
dores e para os proprietários.

Ainda ontem tive oportunidade de receber em
audiência um grande proprietário da região, eu
disse a ele "Para o senhor interessa que a reforma
agrária se consolide no Bico do Papagaio, o se
nhor vai ter paz para trabalhar. Como está nem
o senhor nem os trabalhadores têm paz nenhu
ma":

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO~ONTEI

RO - Só para esclarecer. V. Ex' tem o número
de área acertada ou legitimada pelo Getat?
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o SR. DANTEDE OLIVEIRA - Está aqui, aca
bei de dar.

O SR.CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEI
RO - Foi desapropriada?

O SR.DANTEDE OLlVElRA- Não, são títulos
que foram regularizados através da regularização
fundiária:61 mil 912 títulos.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Santinho
Furtado.

O SR. CONSTITUINTE SANTINHO FURTADO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Ministro:

Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo, Sr.
Ministro, pela maneira hábil e inteligente com que
dirige o Ministérioda Reforma Agrária. Não fosse
isso, não sei como estaria o País.

Quero dizera V. Ex' e aos nobres Constituintes
que a reforma agrária vai sair. Considero hoje
a reforma agrária como aquele cidadão que só
tinha um par de sapatos e que nesse par de sapa
tos surgiu um prego e aquele prego foi machu
cando o pé, machucando, e chegou até a formar
um calinho e o "cara" já se habituou a andar
com aquele sapato.

Ela vai ter que sair, porque num pais onde 512
proprietários têm o número de terra que dá para
fazer 1 veze meia a reforma agrária de que neces
sita, onde 172 proprietários têm 36 milhões de
hectares de terra, ela tem que sair.Tem que haver
uma lei para regularizar a terra, a não ser os gran
des proprietários que não têm a terra para ser
explorada, mas a têm como meio de desviar
o Imposto de Renda. Os bancos compram essas
grandes áreas para negociar os financiamentos
entre eles - um banco empresta para o outro,
o outro empresta para o outro, e assim, o dinheiro
da agricultura vai sumindo e vão desviando o Im
posto de Renda.

Tenho a impressão que a reforma agrária não
é um bicho de 7 cabeças. Porém, quero chamar
a atenção do Incra e do Ministério da Reforma
Agrária para ter muito cuidado com as grandes
propriedades, ver quem é de fato agricultor, quem
planta feijão, quem planta milho, quem planta
arroz, quem tira leite. Há pouco tempo trouxe á
Câmara dos Deputados 2 pacotes de Ivomec de
500 miligramas cada um. Pois bem, mostrei que
um leiteiro, para comprar um produto de uma
multinacional, precisava vender 2 millitrosde leite
para comprar 2 pacotes de Ivomec!

Então, o agricultor que viveda agricultura não
pode ter sede bonita, não pode fazer mangueiras
lindas, não pode fazer cercas pintadas de branco.
Ele vivenuma corrida desgraçada para poder pa
gar os juros, quando consegue tirar o financia
mento. Então, precisa-se ter muito cuidado com
essas fazendas muito bem montadas, com silos
maravilhosos, com toda infra-estrutura, que às
vezes o proprietário tem a terra como hobby,
para trazer os amigos, para trazer os visitantes,
mostrar aquelas fazendas maravilhosas. Vejo
grandes empresários, proprietários de empresas
de ónibus, ou banqueiros, ou sócios de multina
cíonaís, que têm umas fazendas maravilhosas e,
no final de semana, levam os amigos para lá.

Como caboclo, em 1937 fui para o Paraná,
quando lá não se falava em maleita, chamava-se
de "maleta". Fui com o meu pai para Santo Antô
nio da Platina, como caboclos, como colonos.

Àquela época, quando o caboclo tinha valor, o
que ele produzia tinha valor: era uma mangueira
cheia de porcos, terreiro cheio de galinhas, paiol
cheio de milho. O trabalhador rural tinha valor.
Ali, meu pai começou a comprar e fazer o seu
quinhão. Para o meu pai, quando se fala em refor
ma agrária - um caboclo que nunca foi funcio
nário público, foi vereador, nunca foi deputado,
nunca participou de grupo econômico e que tem
a sua fazendinha de 300 alqueires - ele quer
morrer. Ele já acha que estão tomando tudo dele
e que ele vai ser bóia-fria. Esta é a realidade.

Acho que não é esse o pensamento de ninguém
e que de fato vai ter que haver uma reforma agrá
ria.Acho difícil, Sr. Ministro, na parte dos recursos.
Há poucos dias, quando houve aqui o movimento
dos agricultores levei um brinquedo de plástico
da Trol e fiz um discurso, dizendo que com o
dinheio daquele brinquedo dava para comprar:
1 saco de arroz, 1 saco de milho, 1 saco de amen
doim, 1 arroba e ainda sobrava dinheiro para duas
cervejas.

Quer dizer, hoje o agricuhor está vendendo a
mula para pagar as esporas. A situação é difícil.
No Paraná, pequenos proprietários estão perden
do as suas propriedades para os bancos e o Go
verno não tem dinheiro para atender o traba
lhador rural. De modo que temos que pressionar
muito para arrumar recursos para que não haja
fracasso do Programa da Reforma Agrária.

Eu, por exemplo, levei esse problema ao Sr.
Ministro- fui muito bem atendido por este meu
companheiro, a quem o Brasil muito deve, pois
foi S. Ex' quem começou com as "diretas já",
com o encerramento desta ditadura que enterrou
o Pais. E quero dizerao MinistroAlyssonPaulinelli
que quando se fala em roubo, não estão dizendo
que foi'no Minitério dele que houve desvio. Até
é possível que tenha havido desvio, porque na
nossa casa, às vezes, a empregada desvia alguma
coisa e não ficamos·sabendo. Agora, que rouba
ram muito, roubaram. Nesta ditadura se roubou
muito e no nosso Governo também. Há muita
coisa errada. Ora, tem! Só que agora é diferente,
porque antes, quando o PMDB denunciava o rou
bo, os Deputados do PDS subiam na tribuna e
defendiam o roubo e defendiam o Governo. No
nosso, não! Nós acusamos, também, os ladrões.
É a diferença que está havendo.

Denunciei que o Brasil importou milho na hora
errada, e é verdade. Está chegando milho podre
aí; que importou carcaça de porco, importou ar
roz, importou até café. Isso é uma brincadeira.
Nós, na Constituinte, temos que mudar isso tudo
e os ladrões de colarinho branco têm que ir para
a cadeia.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - V.
Ex"me permite um aparte?

O SR. CONSTITUINTE SANTINHO FURTADO
-Pois não.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Um
dos dispositivos, incluídos no esboço de entepro
jetos que apresento, é o que subordina toda a
importação de produtos agrícolas in natura à
aprovação prévia do Congresso Nacional.

O SR. CONSTITUINTE SANTINHO FURTADO
- Sou contra a colonização. Quem tem que colo
nizar é o Estado.

Quanto ao concurso público, é preciso ter mui
to cuidado. No Paraná, no meu Estado, no meu
Governo, houve concurso público para Agrôno
mo. Entretanto, o concursado que tiravaprimeiro
lugar não passava, porque tinha que se submeter
à famigerada entrevista. Nesta entrevista, o con
cursado tem que ter uma ideologia, um pensa
mento, se não tiver, não passa.

Era o que eu tinha a dizer. Desculpe-me por
ter exaltado um pouco. Esse é o meu pensa
mento. Não acredito que com tanta terra, como
temos neste País, o povo vai ter que invadir ou
pegar uma propriedade produzindo. Acredito que
será a reforma agrária.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre MinistroDante de Oli
veira.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Meu querido
Constituinte e amigo Santinho Furtado, agradeço
às referências que V.Ex' fez à minha pessoa, que
foi muito mais pela nossa amizade, pelo compa
nheirismo e coleguismo que houve durante os
4 anos que fui Deputado Federal.

Quero aproveitar a oportunidade em que lhe
respondo, para dizer que é importante, também,
dentro do Programa de Reforma Agrária, talvez
na própria Constituição, nós fixemos, por região
do País, o módulo mínimo possível de ser desa
propriado até para se evitarque o seu pai e outros
não tremam de medo, porque têm uma área pe
quena. Acho que é necessário, extremamente po
lítico e importante para a sociedade brasileira, se
pudéssemos além de definir o módulo máximo
que cada cidadão possa ter, definiro módulo mí
nimo que possa ser incorporado ao Programa
de Reforma Agrária - porque o Programa de
Reforma Agrária vem para criar novos proprie
tários, novos pequenos proprietários, que não po
dem, em nenhum momento, ser entendidos co
mo algo que vai afrontar a pequena propriedade
já existente.

Quero aproveitar, também neste instante, para
responder a dois pontos do Constituinte tlbiratan
Spinelli.Um ponto é o do Título da DívidaAgrária;
concordo, nobre Constituinte Ubiratan Spinelli,o
título, o TDA precisa ser valorizado. Inclusive já
existe um documento meu, entregue ao ex-Mi
nistro Dílson Funaro; vou tratar na próxima sema
na com o MinistroBresser Pereira sobre este as
sunto. Há uma reivindicação nossa no Ministério
para levar o TDAao mesmo níveldos outros títu
los públicos. Do ponto de vista legal, ele goza
de todos os privilégioslegais que outros e precisa
só uma decisão política do Governo, um voto,
talvez, através do Conselho Monetário Nacional,
ou uma decisão, ou uma resolução do Banco
Central, dando a este Título da Dívida Agrária o
mesmo valor dos outros títulos públicos. Peço,
inclusive, aos Srs. Constituintes aqui presentes,
especialmente àqueles que compõem a Aliança
Democrática, para que possamos fazer com que
o Governo assuma também isso e tome essa deci
são politica. Isso é importante para o Programa
de Reforma Agrária, é importante para aqueles
que são desapropriados, que passarão a receber
um título um pouco mais valorizado e não o atual
TDA que sofre de um deságio muito grande de
40% até de 50%. Nesse sentido há uma proposta
nossa no Ministérioda Fazenda.
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Quanto a missão automática de posse, nós a
defendemos nobre Constituinte Ubiratan Spinelli
e demais Constituintes aqui presentes, porque ve
mos que se a cada ato de desapropriação nós
não temos uma aquisição automática dessas
áreas, o que vem ocorrendo? O Poder Público
tem toda uma série de trabalho, e inclusivedepois
de passar pelo crivo das Comissões Agrárias 
que não canso de repetir - as Comissões Agrá
rias já estavam previstas desde 64, no art.42 do
Estatuto da Terra; é que nunca o Poder Público
nomeou e criou essas Comissões Agrárias, nós
é quem criamos em agosto passado. Hoje, todos
os processos de desapropriação, mesmo não sen
do necessária a opinião da Comissão Agrária,por
lei - isso já existe em decisões e jurisprudência
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, recente
mente, que as Comissões Agrárias têm apenas
um caráter consultivo - temos feito questão de
passar todos os processos pelo crivo das Comis
sões Agrárias, porque lá estão representados os
propietários, os trabalhadores e os membros dos
órgãos estaduais e federal, através do INCRA, que
preside esta Comissão.

Portanto, passa por toda uma série de peneiras
a questão do processo de desapropriação, que
o Presidente da República constitucionalmente
tem o direito de desapropriar por interesse social.
Nós achamos que esses processos ficarem indefi
nidamente na estrutura do Poder Judiciário para
ser julgado geram um clima ainda mais de insatis
fação. O que está ocorrendo hoje? Diversosmovi
mentos sociais, no Brasil, passam a ocupar as
áreas que já estão desapropriadas, porque estão
cansados de esperar a definição da Justiça.

O que queremos é que na Constituição esses
instrumentos sejam muito claros, definindo isto
para que os juízes não tenham dúvidas na hora
de julgar, não gere interpretações dúbias. Por isto
nós estamos defendendo e achamos que o pro
prietário continuará tendo recursos, só que vai
contestar o valor da indenização e não o ato em
si- que nós achamos que o Presidente da Repú
blica, através de sua autoridade constitucional,
ao desapropriar por interesse social, é porque Sua
Excelência reconhece que há um interesse públi
co maior naquela desapropriação.

Encerrando a resposta, um ponto que venho
defendendo muito - espero que aqui, nesta Sub
comissão, se discuta também política agrícola 
junto ao Governo e em pronunciamentos, é que
o Banco do Brasildeveria ser o único responsável,
neste Pais, pelo crédito rural, porque os bancos
privados vêm fazendo com o crédito rural são
jogadas de banco para banco, através de suas
agropecuárias, que cada um tem. Eles conso
mem o crédito rural, inviabilizam o banco rural,
não atendem ao pequeno e médio proprietários
rurais, atendem apenas ao interesse próprio dos
banqueiros individuais. O Governo autoritário dei
xou o Banco do Brasilcom apenas 8% do sistema
financeiro daquilo que ele já atingiu 35%, hoje
está 14%. O Presidente Sarney vem defendendo
ardorosamente que o Banco do Brasil fique com
pelo menos 30% a 35%. É fundamental para os
agricultores deste País que o Banco do Brasilaglu
tine e coordene todo o crédito rural do País.Retirar
o crédito dos bancos particulares é fundamental,
porque na verdade estão fazendo jogadas de um
banco para outro e inviabilizando o crédito rural

para os pequenos, para os médios e para os ou
tros que querem produzir.

. O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES -
V. Ex"me permite um aparte?

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Concedo o
aparte ao nobre Constituinte Cardoso Alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Acho que o Banco do Brasil deve continuar a
ser grande financiador da agricultura. Ele tem
exercido entre nós, realmente, o papel de banco
verde. Na rede privada,há uma série de distorções
até morais sobre isto, o que se deve fazeré colocar
o Banco Central a fazer com que a rede privada
cumpra as instruções e não deixar nas mãos do
Banco do Brasil,porque seria premiar a rede pri
vada e garantir ao Estado a posição de através
do Banco do Brasil, ser o concedente único do
crédito agrícola, vale dizer, entregar a política do
crédito agrícola deste País.

Acho que V. Ex"quer não é bem o que falou.

O SR.' DANTE DE OUVElRA - Acho que é
melhor, nobre Constituinte, acho que o Banco
do Brasilpela capilaridade que tem, pela tradição
histórica que possui...

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES
Quero lembrar a V. Ex" que os cassados - um
minuto só, Sr. Ministro, que vou terminar - os
cassados pela chamada Revolução, por essa
quartelada de 1964, pelo A1-5, quando entravam
no Banco do Brasil, viam o seu nome na lista
negra e proibidos de negociar com este banco.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Mas o que
defendo, nobre Constituinte,é a utilizaçãodo Ban
co do Brasil, pela capilaridade que possui, pela
tradição histórica de um banco rural - talvez
um dos maiores bancos rurais do mundo. É im
portantíssimo que fortaleçamos essa estrutura do
Banco do Brasil.Basta fazermos uma análise cri
teriosa - e os Srs. Constituintes podem requerer,
através de requerimento, informações do com
portamento que vem tendo a rede de bancos pri
vados no crédito rural, que vamos ver que é inviá
vel,que não dá mais para convivermos com isso.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Vírgilio .,
Galassi. '

O SR. CONSTITUINTE VIRGfUO GAlASSI 
Sr. Ministro, acompanhei com atenção a expo
sição de V.Ex". Nesta Comissão não há ninguém
contra a reforma agrária, não é verdade? A refor
ma agrária será aprovada nesta Subcomissão por
unanimidade. O que existe,Sr. Ministro, é a preo
cupação com a definição do que seja a proprie
dade produtiva.V.Ex" mesmo me deixou com pro
fundas dúvidas com respeito a essa interpretação.
V.Ex- se referiu a cinco, seis ou sete exigências
para que uma propriedade chegasse ao nível de
ser produtiva, e que estaria usando só o critério
da produtividade hoje. Isso seria querer equiparar
o Brasil, na fase ainda de subdesenvolvimento,
aos países mais desenvolvidos do mundo. Essa
ameaça de interpretação à propriedade produtiva
pode levar o País ao caos e até à fome, porque
a tendência, hoje,.dos proprietários eu me incluo
entre eles é ter medo de reforma agrária inconse
quente, da reforma agrária que desrespeite o ho-

mem que trabalha, o homem que produz, o ho
mem que cria riqueza. Inclusive, olhando para
esses 400 e poucos anos de Brasil, Sr. Ministro,
vamos ver que a iniciativa privada construiu esta
grandeza toda que está aí. É uma violência, é
uma injustiça terrível alguns homens se levan
tarem contra o que está feito. Porque esses ho
mens que se levantam contra o que está feito
talvez nunca tivessem feito nada em beneficio do
Brasil,só ficam aqui em cima do discurso profis
sional, que é feito na medida das suas conve
niência, na maioria das vezes políticas.

Então, realmente, encontrada a definição, esta
rá tranqüilizada a Comissão de que a propriedade
produtiva será respeitada, e também tranqüilizan
do a Comissão a respeito dos assentamentos ne
nhum de nós aqui é contra o trabalhador rural,
pelo contrário, temos é que ser a favor do traba
lhador rural. Eu, por exemplo, estou aqui no Con
gresso Nacional, e a minha propriedade está en
tregue a extraordinários trabalhadores rurais, que
me defendem, conduzem os meus interesses, e,
evidentemente, de há muito já conquistaram o
meu respeito e a minha simpatia . Então, um
homem como eu falar contra o trabalhador rural
seria o maior absurdo do mundo. Agora, nós te
mos que diferenciar o trabalhador rural vocacio
nado e, competente para a terra daquele que,
trabalhador também extraordinário, não é voca
cionado para a terra. Porque aí estariamos incor
rendo num erro grave, principalmente tendo em
vista a falta de recursos, de assentar o homem
na terra errado na terra certa. É preciso, então,
que a Comissão se tranqiJilize sobre isso.

O Sr. Ministrose referiu também às declarações
de fazendeiros com respeito à sua propriedade.
Nós estamos na época do satélite, da aerofotogra
metria. Quer dizer,o Ministériotem que estar apa
relhado, realmente, para interpretar, pela aerofoto
grametria, da qualidade da propriedade rural.
Acho que isso tem que ser usado para não colocar
em dúvida a honestidade do propritário rural.

Agora, com respeito também aos incentivos
fiscais ao pequeno proprietário, Sr. Ministro, os
senhores são o Governo, dêem um incentivo ao
pequeno proprietário. Ele está precisando deses
peradamente disso; está abandonando a terra, es
tá falindo, está entregando ao Banco do Brasil
e a outras entidades bancárias a sua propriedade
pela sua posição de falta de economicidade. E
nós estamos assentando pequenos proprietários
no mesmo nível. Quer dizer, é uma incoerência!

Eu até gostei da palestra do Ministro. Acho
que, realmente, temos é que levar a sério os inte
resses do Brasil,e deixar de discutir aqui ideologi
camente assunto de tal gravidade, como é o da
reforma agrária.V.Ex" pode estar certo do seguin
te: do que seja do nosso conhecimento, nenhum
voto, nesta subcomissão, será dado contra a refor
ma agrária, de bom senso, de respeito, e voltado
realmente para o problema social daquele que
está preparado para o desenvolvimento do País.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o Sr. Ministro

O SR. DANTEDE OUVEIRA - Nobre Consti
tuinte Virgilio Galassi, quando V. 9'"citou a ques
tão da propriedade produtiva e disse que a tería
mos abordado no início desta palestra, quando
fiz aquela abordagem eu analisei a questão do
cumprimento da função social da propriedade.
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Um dos itens do cumprimento da função social
é a questão da produtividade, a propriedade ter
bons índices de produtividade, e que temos levado
apenas em conta isso. Não temos levado esses
outros pontos em consideração, porque reconhe
cemos que politicamente seria uma grande polê
mica, que iria atrapalhar o programa de reforma.
Isso é algo que vamos tendo que conquistar gra
dativamente à proporção que o programa avance.
Nós estamos preocupados com os índices de pro
dutividade que o INCRA fixou já há alguns anos
e que vamos modernizar, vamos atualizar esses
índices de produtividade. Estamos apenas aguar
dando que o IBGE oficialize os novos dados do
Censo Agropecuário para que criemos um grupo
de trabalho interno para elaborar os novos índices
de produtividades, atualizando esses novos índi
ces, porque há interesse nosso em fazer isso. É
verdade que há muitos índices que estão defasa
dos, mas precisamos aguardar esse trabalho, que
já estã praticamente pronto, do último censo agro
pecuário do IBGE.

A questão do INPE- temos já convênios assi
nados com o INCRA e o INPEpara desenvolverem
trabalhos de levantamento em diversas regiões
do País. E estamos já atualizando os trabalhos
do INPE na avaliação do sistema fundiário em
diversos Estados. Lembro-me que há um do Rio
Grande do Sul, se não me engano, ou do Paraná,
que já estã sendo trabalhado.

Louvo a preocupação de V. Ex"quanto à ques
tão da reforma agrária. Entendo que realmente
nós, brasileiros, e como Ministrotambém, espera
mos que esta subcomissão entre para a história
como uma subcomissão que soube sentir o dra
ma e o-desespero dos trabalhadores rurais, e a
grande reivindicação do povo de darmos um salto
de qualidade na questão fundiária do País. Enten
demos que a questão da reforma agrária diz res
peito não só ao trabalhador, mas também aos
proprietários rurais, àqueles que querem produzir,
que querem absorver novas tecnologias. Tenho
certeza que esses produtores não são contra a
reforma, não são contra que haja democratização
da terra.

Tenho certeza que esta subcomissão entrará
para a História como uma subcomissão que sou
be ser sensivel a este sentimento nacional, este
momento político do Brasil, em que o Governo
estã empenhando em levar à frente esse progra
ma de reforma agrária.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte AldoAran
tes.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Ministro,V.Ex"tomou conhecimento de algumas
denúncias aqui feitas pelo Relatorda nossa subco
missão quanto a violências praticadas naFazenda
Vale do Juari, queimando ranchos e destruindo
a produção dos trabalhadores naquela área: 1.500
sacos de arroz foram destruídos por grupos de
jagunços. Essa fazenda já foi desapropriada. Há
outro caso que é mais gritante, que é a Fazenda
Juarina, que não só já foi desapropriada como
já houve a imissão na posse. No entanto, os pos
seiros lá estão sendo ameaçados constantemen
te.

Mas além destas denúncias, Sr. Ministro,gosta
ria de dizer a V. Ex' que estão aqui presentes
posseiros da Fazenda Alegre, do Município de

Araguaína. Esta fazenda, também, já foi desapro
priada e há uma ameaça constante contra os pos
seiros daquela área. Estão aqui presentes, tam
bém, posseiros da Fazenda Rio Paraíso. Essa fa
zenda estã localizada na Cidade de Jataí. É um
imóvel com a área de 26.000 hectares. Foi desa
propriada uma área de 11.900 hectares. Lá estão
300 famílias.Sr. MinistroDante de Oliveira,o mais
grave é que essa propriedade é de italianos, MiJa
mora Group. Eles se dizem proprietários dessa
área que foi desapropriada. Há lá 300 famílias
que estão concretamente diante da possibilidade
de serem expulsas daquela região.

Quero, também, aproveitar esta oportunidade
para denunciar o assassinato de um trabalhador
rural, conhecido como Pedro Goiano, posseiro
da Fazenda Lebre, no Município do Doverlândia,
em Goiás.

São fatos que evidenciam, Sr. Ministro,a gravi
dade do problema agrário no Brasil. Quero, por
tanto, solicitar de V. Ex" uma informação sobre
que medidas o Governo pretende tomar para que
essas áreas já desapropriadas, para que os traba
lhadores rurais e os posseiros, que ali estão, pos
sam ter uma certa tranqüilidade, até que a Consti
tuinte venha a aprovar, ou não, o flm do despejo,
proposto, inclusive, por V. Ex"

Mas temos um problema imediato: a Consti
tuição vai entrar em vigor daqui até o final do
ano, começo do ano que vem, quem sabe!, E
o conflito estã aí permanente, presente.

Gostaria aqui, também, de dizer a V. Ex" que
como Constituinte de Goiás, conhecendo a reali
dade do Bico do Papagaio, quero parabenizar V.
Ex' e o Governo pela extinção do Getal Masgosta
ria de alertar que de nada adiantará se não houver
critérios rigorosos para a indicação das pessoas
que vão assumir o Incra naquela região, porque
ali é uma região onde há uma oligarquia agrária,
inclusive dentro do Partido majoritário. Se houver
o critério meramente "político", no sentido de
uma indicação de políticos locais, não tenho dúvi
das de que não se vai conseguir fazer reforma
agrária naquela região.

Mas, Sr. Ministro,nobres Constituintes, aqui tem
sido dito que todos somos favoráveis à reforma
agrária. Eu, infelizmente, tenho a dizer que não
concordo com esta opinião. Na época da ditadura,
também o regime militar falava que era uma de
mocracia relativa. Então, aqui, na verdade, esta
mos falando da reforma agrária efetiva e da refor
ma agrária relativa. Na minha opinião, existe ou
não democracia, como existe ou não reforma
agrária. Não existe democracia relativa e nem re
forma agrária relativa. No meu entender, a ques
tão de fundo, é sobre isso que nós temos que
nos colocar de acordo, é que há um processo
de concentração da propriedade da terra, que não
só é um problema da própria formação histórica
do Brasil,como nos últimos anos houve, digamos
assim, um aumento da concentração da proprie
dade da terra, e também um aumento da concen
tração da renda. Então, o problema central é saber
se esta Subcomissão está ou não disposta a tomar
medidas de democratização da posse da terra,
o que equivale a dizer, fim da propriedade latifun
diária. Esta é que é a questão de fundo. Querer
argumentar que a reforma agrária deva passar
por terras devolutas, isso é querer iludira opinião
pública, isso é querer iludir esta Comissão. Por
que, já foi dito aqui pelo próprio Ministro, que

íro, não são tão vastas assim, e, segundo, são
terras localizadas em regiões distantes, E para
se fazer reforma agrária, com o objetivo que nós
pretendemos, que é exatamente resolver o proble
ma da estrutura agrária, Sr. Ministro, nós temos
que fazerem terras produtivas, em terras próximas
dos grandes centros, em terras onde o trabalha
dor, inclusive, está morando atualmente, e não
em terras absolutamente distantes, que implicaria
em investimentos altíssimos, que não iriam resol
ver o problema.

Então, parece-me que aí é que reside a questão:
queremos ou não queremos democratizar a posse
da terra? Quando se estabelece que a prioridade
não é a propriedade particular, é a propriedade
pública, na verdade, objetivamente, por mais que
se diga que se estã favorável à reforma agrária,
está-se contra. O tipo de reforma agrária que se
pretende não é a reforma agrária que vai atingir
o problema básico, que é a estrutura latifundiária.

Gostaria de chamar a atenção aqui que, no
geral, os Srs. Constituintes que são contrários a
esta reforma agrária verdadeira, eu diria que eles
estão sendo insensíveis. O Constituinte Virgílio
Galassi disse que aqui são feitos discursos por
conveniência política. Eu digo que aqui são feitos
outros discursos por conveniências econômicas,
por defesa das suas grandes propriedades. Acho
que nós, aqui, Constituintes, temos que colocar
em primeiro plano os interesses da Nação. Esta
questão é fundamental. Nós não podemos 
acho que seria um crime - ser insensiveis diante
da gravidade do problema social no País. Quer
dizer, milhões e milhões de trabalhadores sem
terra, passando fome, vítimas da violência do latí
fúndio, e nós considerarmos que esta questão
não é uma questão chave. Então se analisa muito
a questão sob a ótica econômica, e também sob
a ótica econômica eu sou de opiniaão que a refor
ma agrária vai gerar mercado externo, vai estimu
lar a produção no País. Eu não consigo entender
esses que se colocam contra a reforma agrária,
que na verdade, estão defendendo a grande pro
priedade latifundiária. Ninguém propôs aqui, Sr.
Ministro,acabar com a propriedade privada, isso
sabemos que seria ilusório.Não se estã propondo
aqui, na Assembléia Nacional Constituinte extin
guir a propriedade privada, mas estamos propon
do extinguir a propriedade latifundiária.Esta, pelo
menos, é a proposta do Partido Comunista do
Brasil. É por isso mesmo que consideramos que
essa história de se estabelecer uma diferença en
tre sociedade produtiva e sociedade improdutiva
leva a uma situação extremamente dificil, porque
o latifundiário sempre vai achar, enquanto tiver
uma galinha, uma cabeça de gado, ou um pé
de mandioca, que a propriedade dele estã sendo
produtiva. Então temos que estabelecer um limite
- esta foi a proposta que submeti a esta Subco
missão - por hectare: 500 hectares na região
Sul, 1.000 hectares na região Centro-Oeste, 1.500
hectares na região Norte. Por que defendo isso?
Porque sabemos que o grosso da produção brasi
leira vem de propriedade com 100, no máximo
500, hectares. Ou seja, resguardando as proprie
dades até 500 hectares, 1.000 e 1.500, diferencia
damente, conforme a região, nós estaremos asse
gurando aquela propriedade efetivamente produ
tiva. E ninguém aqui, que propõe a reforma agrá
ria,estã pretendendo desarticular a produçãoagrí·
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cola no País. O que se quer é desarticular a pro
priedade latifundiária.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Membros desta Subcomissão, o art. 5" das nor
mas de funcionamento estabelece que as Comis
sões e Subcomissões reunir-se-ão ordinariamen
te, de segunda a quinta-feira, das 9 às 12h30min.
Já ultrapassamos 15 minutos de 12h30min. Por
outro lado, volto ao mesmo ponto, o Sr. Ministro
precisa retirar-se. Em razão disso, vou, de ofício,
prorrogar esta reunião por 45 minutos. Mas temos
ainda mais da metade dos oradores inicialmente
inscritos, o que significa que, lamentavelmente,
se prosseguir neste mesmo ritmo nem todos vão
poder falar.

Tem a palavra o Sr. Ministro Dante de Oliveira.

O SR. DANTE DE OLNEJRA- Gostaria que
o Sr. Presidente anotasse o meu tempo rigorosa
mente, para que possamos dar oportunidade a
que maior número de oradores usem da palavra.

Respondo, rapidamente, ao Constituinte Aldo
Arantes. Quanto às áreas já desapropriadas mas
sem imissão de posse nós pouco podemos fazer,
a não ser colocar nossos procuradores, nossos
advogados para defender o decreto presidencial.
Infelizmente, ocorrem casos ainda como a da Fa
zenda Vale do Juari, que considero um verdaeiro
crime contra os trabalhadores rurais.

Quanto à Fazenda Juarina, que já tem imissão
de posse - peço aos Diretores do lncra, aqui
presentes, principalmente ao Procurador do Incra,
para que tomem imediatas providências para dar
cobertura à Procuradoria do Incra, de Goiás, para
fazer cumprir o mandado de imissão de posse
da Fazenda Juarina. Isso não podemos admitir
de maneira nenhuma, porque está-se desreipei
tando um mandadojudicial que garante a imissão
de posse ao Incra. Então, cabe ao /ncra defender,
junto à Justiça, rigorosamente, chamando a Polí
cia Federal, para defender, porque a terra é do
lncra, e não pode ocorrer despejo nessa terra.
No mais, vamos ter que aguardar a próxima Cons
tituição.

O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Sr.
Ministro, mas não há a possibilidade de uma ne
gociação política, no sentido exatamente de, diga
mos, esperar até que a Constituinte decida sobre
esta questão?

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - No caso de
cada juiz que está assinando os mandados de
despejo, de reintegração de posse do proprietário,
não depende de nós.

O que depende de nós é conversar, dialogar,
com todos os juízes - isso estamos fazendo 
mas há uns que aceitam, outros não.

Quanto à questão da reforma agrária próxí
maaos grandes centros, concordo perfeitamente.
Este é um dos motivos maiores do Govemo. Acho
que no Centro-Sul, nos pontos deste Pais mais
próximos do grande mercado consumidor, é aí
que se deve dar prioridade para aessentar o maior
número de familias para produzir alimento básico
- porque já tem infra-estrutura secularmente
construída pelo povo brasileiro, já tem transporte,
já tem eletrificação rural, já tem a saúde, já tem
a escola, já tem uma pavimentação, já tem as
telecomunicações. Portanto, são nessas regioões
que devamos, prioritáriamente, criar condições
para assentar o maior número de famílias e produ-

ziro alimento básico próximo do mercado consu
midor, inclusive, diminuindo o custo de transpor
tes para o alimente básico.

Portanto, eu defendo exatamente isto,sempre
defendi. Como Governo, agora estamos realizan
do assentamento nessas áreas do Sul do País.
É por isso que as áreasda nova fronteira são muito
mais caras, por que são áreas que não têm infra
estrutura nenhuma - é preciso fazer estrada, é
preciso fazer escola, é preciso fazer posto de saú
de, é preciso de fazer tido nessas áreas de novas
fronteiras e o custo investimento é muito maior.

O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jonas Pi-
nheiro. .

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Sr. Ministro Dante de Oliveira, eu, a princípio, não
tenho muita coisa a divergir de V. Ex' e nem do
Plano da Reforma Agrária, que o Ministério da
Reforma Agrária e o Incra pretendem fazer neste
Pais.

Só tenho uma divergência - isso já discordei
em alguns momentos nesta Subcomissão 
quando alguns setores não consideram também
a colonização como um auxiliar para a Reforma
Agrária; quando conhecemos muito bem o efeito
das boas colonizações em termos de assenta
mento. Para não ficar dúvida, também não con
cordo quando V. Ex' disse que a colonização é
antdemocrática ao levar os homens para a região
de fronteira.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Não, como
foi feita no passado, que pegava levas de pessoas
no Sul e no NOrdeste.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Eu concluí dessa forma. Entretanto, gostaria que
ficasse muito explícito para esta Comissão, por
que considero uma boa colonização, a ida de
produtos rurais para esta região por vontade pró
pria, como a mais democrática possível.

Domingo saí de Cuiabá e fui a Diamantina,
e de lá fui a Sorroso - uma área que nós conhe
cemos desde o nosso início de trabalho como
técnico e participei, efetivamente, na abertura das
áreas de cerrados nessa região. E vejo que hoje
existem aquelas propriedades extraordinária pro
duzindo. Para se ter um exemplo, passamos na
pequena Primavera com 45 casas, já com os ar- ,
mazéns com 2 milhões de sacas de grãos, entre
müho.arroz e soja totalmente lotados. Fui a Sorri
so, que não tem 10 anos de existência, os arma
zéns já estão com 4 milhões de sacos de grãos
também estocados. Quando se propõe também
limitar esses proprietários produtores na sua von
tade, no sue dinamismo, na sua coragem de pri
meiro ir desbravar o cerrado do Norte de Mato
Grosso, eu estava muito preocupado em tentar
nesta Subcomissão, na Comissão de Ordem
Econômica e depois em Plenário, nós derrubar
mos tido isso que está feito. Acho isso muito anti
patriótico até, mas V. Ex' nos tranqüilizou a res
peito deste assunto.

Também estive, sábado, em Poconé, Quando
soubemos que a proposta da ABRAseria de 60
módulos no máximo para cada proprietário,
quando sabemos que a vocação do Pantanal é
basicamente a produção pecuária, onde o apas
centado se dá em 0,25 unidades animal por hecta
re, isto é, precisa de 4 hectares para cada uma

cabeça, verificamos que isso seria exatamente li
mitar aquilo que o pantaneiro tem de mais precio
so, sobretudo quando sabemos que a produti
vidade no Pantanal é baixíssima e não se pode
aumentar, porque não se pode usar tecnologia
adequada para o aumento dessa produtividade
naquela região. Então, limitar uma propriedade
em 6 mil hectares no Pantanal é também, ser
até antibrasileiro, porque iríamos levar gente para
lá que não entenden absolutamente nada de Pan
tanal. O Pantanalfoi feito para o pantaneiro e nós
devemos preservá-lo como está sendo utilizado
agora, ou melhor, incentiver no aspecto econô
mico dentro da sua vocação.

Portanto, Sr. Ministro, estas são as ponderações
que gostaria de fazer em termos do projeto que,
hoje, estamos a viabilizar nesta Subcomissão.

Muito obrigado.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Nobre Consti
tuinte e conterrâneo Jonas Pinheiro, tenho que
V.Ex', por ser um técnico da área rural, um técnico
de sistema de extensão da EMBRATER, é um
homem sensível à luta dos trabalhadores rurais
e ao programa de Reforma Agrária.

Quero, apenas, informar que quando abordei
a questão da colonização eu frisei muito bem
que está inserido dentro do Plano Nacional da
Reforma Agrária a colonização e a regularização
fundiárias como ações complementares da Refor
ma Agrária, e que suspendemos até este ano de
1987 apenas a colonização oficial...

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO 
Não contestei V. Ex"', outros que passaram por
aqui que acharam que a colonização naõ devia
fazer parte como auxiliar da Reforma Agrária.

O SR. DANTE DE OLNEJRA- Quanto à ques
tão do Pantanal, nobre Constituinte Jonas Pinhei
ro, já publicamente, lei declarações de que o Pan
tanal está fora do Plano Nacional de Reforma
Agrária, na prática esta fora, porque seria um cri
me assentarmos pequenos produtores no Panta
nal, porque iríamos correr o risco de quebrar
aquela sua vocação natural que é principalmente
a pecuária extensiva numa área que é uma patri
mônio de toda a Humanidade. Creio, inclusive,
que é importante que o Presidente da República
envie um ato ao Congresso Nacional para criar,
realmente, uma reserva nacional em toda a região
do Pantanal; já até passou do tempo aquilo, que
senós não respeitarmos aquela vocação natural
da economia do pantanal, podemos desestruturar
aquela riqueza e poluir rios, causando um desastre
ecológico terrível para toda a região.

Então, portanto, da nossa parte estou até estu
dando uma maneira legal de retirar o Pantanal
do programa de Reforma Agrária para que não
haja dúvida alguma, para ficar apenas uma posi
ção política, a minha, e não ter uma decisão legal.

Quanto à questão da limitação dos módulos,
não se limita à vontade. Toda a vez que estudamos
ou apreciamos a questão, sem paixões e dentro
dos números da realidade agropecuária do País,
vemos que são raríssimas as grandes proprie
dades que produzem de fato. Se formos tirar uma
média nacional das propriedades que realmente
produzem, vamos ver que talvez por aí nós pode
ríamos fazer um estudo e chegarmos, através des
sa média, a um parâmetro em tomo do módulo
que poderia ser fixado para a propriedade máxima

- do País. O que sabernos é que, numericamente,
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toda a produção existente no País, nunca são des
sas propriedades de 50, 60 mil - são raras as
propriedades de 50 mil hectares que estão produ
zindo. Lãem Mato Grosso não conheço nenhuma
propriedade que produza 50 mil hectares - uma
propriedade só. Colonizou,aí cada um vai e temos
módulo de 50, de 100, como em Alta Floresta
e em outros lugares.

O SR. PRES[DENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Vicente Bo
go.

O SR. CONSTITU[NTE VICENTE BOGO - Sr.
Ministro,quero-me congratular inicialmente com
a sua contribuição que traz nesta data à nossa
Subcomissão, especialmente pela seriedade, pela
competência e pela responsabilidade como vem
tratando o assunto. Eu tinha algumas indagações
que já foram feitas por alguns dos nossos colegas
Constituintes, que só vou mencioná-Ias por even
tualidade.

Quero trazer à discussão um outro assunto
que não foi ventilado aqui. Ouvi um comentário
de que no assentamento do processo da Reforma
Agrária tem que se dar terra para quem é vocacio
nado, para quem está preparado para o assunto.
Quero lembrar o testemunho do meu colega Per
cival Muniz,que outro dia bem lembrou um fato
com S. Ex"transcorrido, dizendo que como é que
para ser peão, para ser bóia-fria, para trabalhar,
para render lucro, para o latifundiário não precisa
ter estudo e para ser beneficiário da Reforma
Agrária tem que ser doutor, tem que ser especia
lista em alguma coisa.

Efetivamente acho que a nossa escola brasi
[eira não prepara nem para a área rural, nem para
a área urbana; ela pode preparar espertalhões,
pode preparar especuladores, mas não está pre
parando sequer para o trabalho nem mesmo do
setor urbano.

Estava pensando que o processo de reforma
agrária, além do espaço de tempo que ele vai
necessitar para que se efetive, isso significa que
o trabalhador vai continuar ainda na sua forma
originária de trabalho por algum tempo, explo
rado, ou como bóia-fria, ou como assalariado.
Ontem, o Presidente da CONTAG colocava aqui
que, pelo processo de reforma agrária, esperava
que pelo menos 60 ou 70% dos trabalhadores
rurais fossem assentados. Quer dizer,sobra muito
trabalhador ainda fora do processo de reforma
agrária nesse curto e médio prazo. E ai minha
preocupação vem quanto exatamente a essa rela
ção de trabalho no campo que permite que fatores
facilitem a manutenção da concentração da terra.

Tenho visto, nestas minhas andanças pelo Sul
do País, especialmente, reclamações de empre
sários rurais no tocante ao estatuto do trabalhador
rural, quanto à CLT,que dificultariaa contratação
ou ao proprietário rural de se enquadrar dentro
das regras, das normas atualmente estabelecidas.

Sou da opinião de que as leis trabalhistas no
campo têm que ser reestudadas efetivamente,
mas têm que ser mais rígidas para dar mais garan
tias ao trabalhador.

Quero a opinião de V.Ex" neste sentido, embora
não seja assunto específico desta Subcomissão
quanto à questão das relações de trabalho no
campo e a Reforma Agrária.

Quero, também me congratular-me com a ini
ciativa do Governo em extinguir o Getat. Por su-

gestão do meu colega que aqui está ao meu lado,
quero perguntar-lhe por que o Presidente da Re
pública José Samey não manda um projeto, talvez
em regime de urgência, para o Congresso, no
sentido de alterar a atual legislação para que se
possa fazer a imissão imediata da posse no ato
da desapropiação pelo Incra?

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Nobre Consti
tuinte Vicente B09o, nós gostaríamos de rapida
mente, neste documento anexo que V.Ex's rece
beram, tratar do assunto dos vocacionados para
a agricultura.

Vou ler rapidamente a argumentação que nós
colocamos neste documento:

"No rastro do documento anterior apre
sente-se o de que falta aos beneficiários po
tenciários à Reforma Agrária a necessária
"habilidade" empresarial. Tal argumento re
força um posicionamento no mínimo discri
minatório e preconceituoso - digo até mais,
racista.

A questão relevante que se coloca é a se
guinte: mais vale a sociedade paar pelo
aprendizado, esperar pelo seu resultado ou
assistir aos mais "habilidosos" ou privilegia
dos, que conseguiram, legal ou ilegalmente,
pacífica ou violentamente, manter suas terras
ociosas, enquanto o Governo não lhes venha
conceder os sempre demandados incenti
vos, subsídios e anistia fiscais?

Ora, se a viabilidade da atividade agrícola
estiver na dependência de incentivos e subsí
dios, que são pagos pela sociedade, por que
não distribuí-los mais aquanimemente? Al
guém teria feito a conta para saber se seria
mais vantajoso para a sociedade pagar e es
perar pelo aprendizado dos beneficiários da
Reforma, incentivos e subsídios incluídos pa
ra tais beneficiários, do que alimentar com
subsídios e outras graças fiscais os latifun
diários de hoje para que se transformem em
empresários rurais de amanhã? O fato é que
ter "habilidade" empresarial com alguém e
outro bancando os riscos e os prejuízos, não
produz diferença positiva em termos de efi
ciência produtiva,"

Isso faz parte do documento que entregamos
em anexo.

Com referência às relações de trabalho, sou
plenamente favorável a que a Constituinte deva
~bé~ tratar - e posteriormente a legislação
ordinária ou a nova Consolidação da Leis do Tra
balho - a questão das relações de trabalho no
campo e que vão ser afetadas, com grande força,
a cada momento que a Reforma Agrária se amplie
e se aprofunde.

Como já disse aqui, à proporção que a reforma
agrária garanta a terra aos trabalhadores vai dimi
n~r o ?úmero de empregados disponíveis que
ho!e existe no campo. Então, portanto, o estudo
vai-nos levar a um outro patamar das relações
de trabalho no campo, que espero que esta Cons
tituinte, posteriormente sobre elas possa legislar.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Só
queria colocar que entendo que modificando as
relações de trabalho no campo também isso pode
ser um fator de pressão para estimulara resolução
da Reforma Agrária e eliminar a concentração
da terra.

O SR. PRES[DENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Mauro Bor
ges.

O SR. CONSTITU[NTE MAURO BORGES 
Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, esta é uma
Subcomissão também de política agrícola e foi
tratado aqui um assunto muito sério - lamento
ter que voltar a ele mas é necessário. Disseram
aqui dos escândalos do regime autoritário. Houve,
realmente, mais de 20 grandes escândalos sem
nenhuma satisfação ao povo, sem nenhuma apu
ração. Mas a Nova República está pegando a
doença também. Realmente, há um escândalo .
de 1 bilhão e meio de dólares; é a importação
levisa aos interesses nacionais de uma série de
produtos, como agrotóxicos de alto poder resi
dual, o hormônio proibido para engorda de gados,
importação desnecessária de milho, arroz, leite

contaminado com radiação, came velha com af
tosa, gastando nossas pobres divisas e saldos co
merciais, sem ter armazéns para estocá-los. E
o Ministro da Agricultura diz que não tem nada
com isto. Então quem tem?

Acontece que o Ministroda Agricultura é mem
bro do Conselho Monetário Nacional e tudo isso
passa por [á. Nós, do Partido Democrata Cristão,
pedimos uma CP!,conseguimos o número neces
sário e a comissão já está há 30 dias para ser
instalada e não o foi - forças poderosas impe
dem.

Quero dar uma pequena sujestão ao Sr. Minís
tro quanto à questão do planejamento nacional,
que não pode ser olhada só do ponto de vista
agrário, mas sim de uma maneira global, que
leva em consideração a indústria e a distribuição
demográfica.

Não se pode pensar, portanto, no Ministério
da Reforma Agrária, apenas nos assentamentos.

Acho que era uma preocupação, também, de
melhor distribuir a população pelo Brasil. Assim
deveria existir uma preocupação em localizar os
assentamentos próximos das pequenas e médias
cidades para que depois pudessem beneficiar es
sa produção das agroindústrias. Isso é fundamen
tai. A agricultura hoje dá muito pouco emprego.
As grandes naç~-s 'industriais modernas com a
agricultura a1tame te capitalizada, como os Esta
dos Unidos, têm menos de 5%, menos de 4%
no campo e h uma produção fantástica. Isso
não quer dizerI ue seja um bem, que isto esteja
certo, mas é .uma irreversibilidade histórica da
ida dos con~gentes humanos para as grandes
cidades. Podemos minorar isso procurando insta
lar as agrojndústrias, que dão muito mais empre
go do que a agricultura, propiamente dita, nas
pequenas e médias cidades. Isto é muito impor
tante para o futuro do Brasil, Não podemos fazer
inchar as grandes cidades e assentá-Ias segundo
a forma concentrada que permita o desenvolví
mento social, fundamentalmente às populações
nas agrovilas. Tenho insistido no processo de
agrovilas, porque depois se faz um combinado
agrourbano, que é a conexão dessa produção,
através de cooperativas, das agrovilas, com a in
dustrialização.

Isso é importante para o Brasil, essa visão glo
bal, também, das agroindústrias.

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Meu querido
Constituinte Mauro Borges, gostaria de afirmar
a V. Ex" que realmente não tenho ilusão alguma
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de que o programa de Reforma Agrária possa
estancar o fluxo migratório para a cidade. Isto
é um fenômeno realmente universal, há uma
grande atração que os centros urbanos hoje pro
movem no interior da sociedade.

Agora, também, não tenho dúvida de afirmar
que o programa de Reforma Agrária é o mais
barato que a Nação tem para fixar o homem à
terra, diminuir o fluxo migratório; conseqüente
mente, fazer uma grande economia em relação
aos investimentos urbanos, que hoje é uma loucu
ra. Não podemos nunca esquecer que em vinte
anos neste Pais houve um fluxo migratório do
campo de 30 milhões de pessoas. Acho que em
nenhum pais do Mundo nunca houve nada igual.
Dai as distorções terríveis que há nos grandes
e nos médios centros urbanos de nosso País e
que hoje obrigam o Poder Público a fazer um
investimento brutal para criar o mínimo de estru
tura para acomodar essas farnílías urbanas.

Então, o programa de reforma agrária é um
investimento essencial para fixaro homem à terra,
a forma mais rápida de eliminarmos a fome por
que passam milhares de trabalhadores - quando
se cria um mínimo de condições, o homem vai
gerar alimentos pelo menos para matar a fome
imediata de sua família. A família toda vai estar
empregada. Então, portanto, defendo a reforma
agrária neste sentido.

Também do ponto de vista da própria socie
dlIde capitalista, existente hoje no País, no mo
mento em que assentarmos um milhão e quatro
centas mil famílias- são sete milhões de pessoas
- vamos estar criando o quê? Criando mercado
interno, aumentando o nosso mercado interno,
trazendo para a :~conomia do País estes milhões
e milhões de brásileiros que não possuem renda
alguma. Tudo isso vai aquecer a economia como
um todo, o comércio, a indústria e outras ativida
des doPais.

Portanto, o Plano Nacional de Reforma Agrária
é extremamente importante. Concordo quando
V. Ex" coloca, também, a questão do planeja
mento global. Acho que ele é fundamental e en
tendo que o Pais precisa ter realmente um plano.
Como hoje já existe plano de desenvolvimento
urbano, precisamos ter um plano de desenvol
vimento rural para o País com um trabalho de
zoneamento agrícola, que é extremamente neces
sário para definirmos a nossa política agrícola,
política agrária cada vez de forma mais sólida.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Percival Muniz.

O SR. CONSmUlNTE PERCIVAL M!.JNIZ 
Sr. Presidente, Sr. MinistroDante de Oliveira.

Alguns Constituintes têm falado, continuam
martelando na questão, que são favoráveisà refor
ma agrária, mas que discordam da forma como
ela está sendo encaminhada. Infelizmente,S. Ex
ser não estão mais presentes na reunião, mas
mesmo assim, quero levantar questão que consi
dero fundamental na discussão.Até concordo que
nem todos vão ficar contra a reforma em si, mas
apenas nas questões essenciais que até vão deter
minar se a reforma vai ter condições de fazer
justiça ou não no Pais.

Urna das questões é a da área produtiva, da
obrigação social da terra. Como se tem sempre
pedido para que não fiquemos na discussão te6ri
.ca, passemos para questão mais prática: no final

de semana passada, tivemos uma reunião no do
mingo, quando recebemos uma comissão repre
sentando três municípios desesperados, porque
os três municípios estão acabando, estão se invia
bilizandoexatamente pela existência neles de uma
grande usina produtora de açúcar e de álcool.
Essa região é de terra fértil, que produzia leite.
arroz, feijão, ovos, alimentava praticamente a Ca
pital do Estado, e hoje a usina, depois de ter com
prado grande extensão de terra, ela, praticamente,
inviabilizou toda a produção de leite, arroz e feijão.
Hoje,estão produzindo cana. E o pior, os trabalha
dores desta usina vivem numa grande favela, cha
mada Favela de São Pedro, vivendo em barracas
de papelão, sem nenhuma assistência médica.
sem nenhuma assistência de educação, sem ne
nhum apoio como ser humano; vivem em condi
ções subumanas os cortadores de cana daquela
usina.

O Constituinte Vrrgmo Galassi lembrou que não
podemos destruir o que foi feito no País; as gran
des empresas não podem ser mexidas. Levanto
a seguinte preocupação: essa usina, que se im
plantou nessa região - isso é um exemplo no
País - que paga um salário miserável para o
seu cortador de cana, que vive uma vida subu
mana, vivendo em barraca de papelão, sem ne
nhuma assistência médica, educacional, sem ne
nhum apoio como ser humano; essa mesma usi
na que pegou uma região que estava produzindo
alimentos para a população local e até exportando
alimentos, está hoje produzindo só açúcar. E o
pior, o rioSão Lourenço, que passa nessa proprie
dade, está totalmente sem nenhuma condição
de oferecer toda a riqueza que propiciava para
a região, totalmente destruído pelo vinhoto, que
é jogado dentro do rio. Quer dizer, que progresso
é este que adquirimos? É esse o progresso que
esta geração vai deixar para o futuro? Fazer com
que um Pais tão rico, um País tão extenso como
o nosso, possapermitir que o povo brasileiro não
tenha as mínimas condições de usar aquilo que
foi dado pela Natureza, que é a terra para ele
sobreviver? Será esse o progresso dos Consti
tuintes que estão a favor da reforma agrária 
estão contra essa reforma agrária que queremos
fazer, mas estão dizendo que são a favor da refor
ma agrária? É esse progresso que se quer para
o País? São grandes empreendimentos que só
servem para desviar dinheiro, receber incentivos
fiscais e, na verdade, não cumprem com a obriga
ção social.

Há uma outra preocupação, Sr. Ministro, que
levanto: No relatório dos ·162 maiores proprie
tários de terra, que têm propriedade acima de
cem mil hectares no Pais, praticamente estão to
dos na Região Norte e Centro-Oeste do País. Le
vantei alguns casos na Bahia e um caso só no
Piauí,sendo sem nenhum caso Minas Gerais, São
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul - onde estão
exatamente as maiores concentrações urbanas
deste País. Então, se ficarmos na idéia de que
é preciso desapropriar e usar só as terras das
grandes propriedades, não vamos fazer a reforma
agrária. E preciso ir a fundo na questão da obriga
ção social, na questão da utilidade e até na ques
tão das áreas produtivas que hoje não estão tendo
um fim social, porque onde estão as grandes con
centrações de população são exatamente onde
não há essas grandes propriedades, mas existe,
também, a miséria absoluta reinando nesses tra
balhadores rurais, hoje chamados bóias-frias.

r

É preciso que isso seja aprofundado nesta Sub
comissão e não ficarmos só na discussão. Não
queremos o progresso do cimento, o progresso
da fazenda bem arrumada; queremos um pro
gresso, sim, de diminuição da mortalidade infantil,
diminuição da fome, diminuição da miséria É
este progresso que queremos deixar para a gera
ção futura, não um progresso de cimentos e fa
zendas bem montadas à custa do suor e do san
gue dos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Con
cedo a palavra ao Sr. Ministro Dante de Oliveira.

O SR. DANTEDE OLIVEIRA - Nobre Compa
nheiro e amigo do Estado do Mato Grosso, Consti
tuinte Percival Muniz, realmente concordo plena
mente com o pensamento de V. Ex" quando afir
ma que o desenvoMmento que todos almejamos
para o brasil é o desenvoMmento social, desenvol
vimento humano. O objetivo maior de qualquer
desenvolvimento é o homem e entendo que deva
ser a razão maior de toda ação pública, de toda
ação política nas diversas áreas que nós trabalha
mos. E entendo que para isto, para a consolidação
democrática do País é de extrema importância
um programa de reforma agrária. O Presidente
José Sarney, desde o instante que criou e aprovou
o Plano Nacional de Reforma Agrária, Sua Exce
lência mostrou sua sensibilidade com o social,
vendo que este programa é uma forma de iniciar
mos a pagar aquilo que o nosso querido Senador
Teotônio Vilela costumava dizer - S. Ex' percor
reu este Pais inteiro - as nossas quatro dfvicIas,
sendo que a maior delas era a dfvidasocial. Real
mente, não iremos pagar esta dfvida social com
essa estrutura fundiária que aí está. Onde há lati·
fúndío, há miséria; onde há latifúndio, há desem
prego; onde há latifúndio, há fome; onde há lati
fúndio, não há democracia. Então, portanto, te
mos um compromisso com a democracia, com
a justiça. A social, neste caso, é fundamental à
democratização da propriedade da terra, à demo
cratização da terra em si.

Quero dizerque muitas medidas temos tomado
no sentido principalmente de acelerar o programa
de reforma. (Im ponto em que estamos investindo
com muita força este ano é a descentralização
da reforma agrária. Este País, continental como
é, não pode continuar sendo dirigido por Brasília
e por isto estamos convocando os Govemadores
também a participar do programa de Reforma
Agrária. Já assinamos diversos convênios com
inúmeros Governadores - ainda amanhã estarei
em São Paulo assinando com o Governador
Quércia, depois de amanhã com outro Gover
nador, Newton Cardoso - envolvendo as estru
turas dos governos estaduais no programa de
Reforma Agrária. Há um compromisso nosso de
repassar o máximo de recursos que temos, para
o programa de reforma agrária nos Estados onde
os Governos estaduais e o Incra, de cada Estado,
irão desenvolver toda uma ação para melhorar
as condições de vida do nosso povo.

A descentralização somada à autorização, por
decreto, que o Senhor Presidente nos deu, de
contratar pessoal técnico para a reforma agrária,
são dois fatores que se somam e nos dão certeza
de que o programa de Reforma Agrária no ano
de 87 será bem mais forte e andará numa outra
velocidade diferente da que andou no ano de 85
enoano 86.
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Reconheço que muito ainda temos por fazer.
Reconheço que as metas que aí estão são gran
diosas, mas reconheço, também, que há determi
nação, há firmeza do Senhor Presidente da Repú
blica, em seu Governo, de levar à frente este pro
grama para pagar esta divida secular que temos
com os trabalhadores.

o SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Estão
ainda inscritos a Constituinte Raquel Capiberibe
e o Constituinte Cardoso Alves, que me parece
não estão presentes.

Com a palavra o Constituinte Antero de Barros.

o SR. CONSTITUINTEANTERO DE BARROS
- Sr. Presidente, quando o Constituinte Vicente
Bego fez a indagação ao Ministro Dante de Olivei
ra, e nós não fizemos, em função de não estarmos
inscritos, o Sr. Ministro talvez tenha esquecido
de responder.

Entendemos o seguinte: há uma posição clara
de V. Ex' com relação à questão de que, feita
a desapropriação, se entre imediatamente na pos
se, e esta é uma das propostas que existe aqui
na Constituinte. Esta é a posição do Ministério.
Esta foi a posição anunciada aqui pelo Presidente
do Incra, o Dr. Rubem Dgenfritz da Silva.

Levantou, com muita propriedade, o Consti
tuinte Aldo Arantes, uma grande preocupação
com relação à questão das desapropriações que
acontecem e da força do jagunço dos grandes
fazendeiros contra os trabalhadores rurais.

Indagaria de V. Ex< se não seria uma oportu
nidade para que o Presidente da República man
dasse projeto ao Congresso Nacional para que
votasse, em regime de urgência, esta questão para
que os trabalhadores não esperassem a promul
gação da Constituinte, que vai-se dar após o dia
15 de novembro. Consultaríamos V.Ex' a respeito
dessa viabilidade.

O SR. DANTE DE OUVEIRA - Nobre Consti
tuinte, também lá do nosso Estado vejo com sim
patia, mas também com um pé à frente e outro
atrás, a sua proposição. Por quê? Porque estamos
propondo que a imissão automática de posse se
dê através do instituto da Constituição, que é a
Lei Maior. Creio que se Presidente Samey enviar
uma emenda constitucional, a esta altura dos tra
balhos existentes hoje, para que seja modificada
a Constituição, que vai caducar daqui alguns me
ses, temo que isto acabe não sendo apreciado,
quando sabemos que o quorum para qualquer
emenda constitucional hoje é de 213.Então, dificil
mente ela passaria ou teríamos dificuldade.

Agora, Sua Excelência pode, também, mandar
um projeto de lei, emendando, talvez, o Estatuto
da Terra, mas aí poderíamos ter da parte dos
Constituintes uma afirmação: "Não, isto já está
em lei, não há sentido levá-Ia para a Constituição
nova". E é muito mais forte lutarmos hoje para
que isso se insira dentro da Constituição, que
é a Lei Maior e esperarmos mais alguns meses,
do que correr esse risco de aprovarmos uma lei
ordinária, e continuarmos tendoproblemas a nível
de julgamento do processo de justiça.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
havendo mais Constituintes inscritos, pergunto ao
Sr. Ministro se deséja usar da palavra para consi
derações finais.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Sr. Presidente
desta Subcomissão, nobre Constituinte Edison
Lobão, demais Constituintes aqui presentes:

Quero agradecer esta oportunidade que a Sub
comissão nos deu de vir aqui defender uma pro
posta que apresentamos a todos os Srs. Consti
tuintes sobre a reflexão da reforma agrária na
nova Constituição. Creio que foi uma oportuni
dade ímpar de nos fazermos presentes neste mo
mento histórico em que a sociedade brasileira
escreve a sua nova Constituição, isto é, a oportu
nidade de vir aqui fazer a defesa daquilo que esta
mos sentindo como mudanças necessárias na
nova Constituição, para que possamos ter um
programa de reforma agrária cada vez mais con
solidado no País. Portanto, só tenho a agradecer
a esta Subcomissão, e aos Srs. Constituintes.

Quero deixar aqui uma palavra de fé e de espe
rança no trabalho desta Subcomissão. Tenho cer
teza de que, pela responsabilidade enorme que
pesa nos ombros de cada um Constituinte desta
Subcomissão, que foram eleitos na praça pública,
discutindo, conversando, debatendo e dialogando
com a sociedade brasileira, os Srs. Constituintes
não farão ouvido de mercador aos clamores, cada
vez mais fortes, de toda a sociedade brasileira
no sentido da implantação da reforma agrária.

Assim, deixo aqui esta mensagem e deixo, tam
bém, essa nossa modesta e humilde contribuição
no sentido de que os trabalhos desta Subcomis
são possam chegar ao fim dos trabalhos da Cons
tituinte, regulamentando esta Carta Maior de leis,
defendendo, principalmente, os princípios funda
mentais da justiça social que é o de a terra ter
a sua obrigação social.

Quero afirmar que o nosso Ministério estará
sempre aberto para receber os Srs. Constituintes
aqui presentes, e também pedindo e solicitando
que V. Ex"" sejam os nossos fiscais deste Plano
Nacional de reforma agrária que está no início.
Sei que muitos erros ainda vamos cometer, mui
tas falhas ainda vão ocorrer, mas é fundamental .
que V. Ex", as entidades sindicais, que em cada
região desenvolvem o seu trabalho, nos tragam
permanentemente as suas criticas para que pos
samos ir corrigindo os erros que porventura va
mos cometer no proqrama de reforma agrária.

Portanto, muito obrigado a V. Ex'" e agradeço
de coração. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sr. Mi
nistro, esta Subcomissão considera extremamen
te importante a participação de V.Ex' de tal modo
que por algumas vezes discutimos se seria conve
niente a presença de V. Ex' no início ou se ao
final dos trabalhos.

Somos por isto muito agradecidos pela contri
buição de V.Ex'.

Antes de encerrarmos queremos convidar to
dos os membros desta Subcomissão para uma
reunião que será realizada às 17 horas, de hoje,
quando, então, ouviremos representantes da Or
ganização das Cooperativas Brasileiras e da Co
missão Pastoral da Terra.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 30
minutos.)

COMISSÃO DA ORDEM
SOCIAL

Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e
Servidores PúbUcos

ATADA 18" REUNIÃO
(EXTRAORDINÁRIA)

Aos seis dias do mês de maio de mil novecentos
e oitenta e sete, às dezessete horas, na sala do
Anexo Udo Senado Federal, reuniu-se a Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores e Servi
dores Públicos, sob a presidência do Senhor
Constituinte Geraldo Campos, com a presença
dos Senhores Constituintes. Titulares: Augusto
CarvaIho, Carlos Cotta, Francisco Küster, Mário
Uma, Mendes Botelho, Wilma Maia, Osvaldo Ben
der, Paulo Paim, Dionísio Dal Prá, Max Rosen
mann, Teotônio Vilela Filho, Edmilson Valentim,
Célio de Castro, Roberto Balestra, Stélio Dias e
Júlio Costamilan; e o Suplente Nelson Aguiar. A
Presidência declara aberta a sessão e convida os
representantes do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, Sr. Joel
Alves de Oliveira; do Departamento Intersindical
de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambien
tes de Trabalho, Sr. Remígio Todeschini; e as re
presentantes da Mulher Trabalhadora, Sr" Maria
E1izete de Souza Figueiredo (Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem
de Salvador, Simões Filho e Camaçari) e Sr"Antô
nia Cruz (Coordenadora do Movimento da Mulher
Rural do Brejo Paraibano). Prosseguindó, o Sr.
Presidente passa a palavra ao representante do
DIEESE, Sr. Joel Alves de Oliveira,que faz expla
nação, ressaltando três pontos básicos: redução
da)omada de trabalho; representação dos traba
lhadores nos locais de trabalho; e a garantia no
emprego. A seguir, fala a Sr" Antônia da Crw
Silva, que em seu depoimento como represen
tante da mulher rural, faz breve exposição das
dificuldades enfrentadas, nessa área, tanto com
relação ao trabalho, como na discriminação de
sexo. Solicita a atenção dos constituintes, no to
cante aos direitos da mulher trabalhadora. Em
seguida fala a Sr" Maria E1izete de Souza Figuei
redo, em nome da mulher trabalhadora da área
urbana. Expõe o repúdio da classe, para com
a discriminação da mulher; às leis abusivas e auto
ritárias vigentes no País; clama por democracia
plena, e direitos iguais para todos, apresentando
sugestões à Constituinte no que tange aos direitos
da cidadã e mulher. O Relator, Constituinte Mário
Uma, usa da palavra e solicita que seja registrada
em ata a presença, na reunião da Subcomissão,
do Sr. WaIter BareUi, Diretor-Técnico do DIEESE,
da Constituinte Lídice da Mata, do PC do B, da
Bahia, e de representantes e dirigentes de diversas
entidades. Dando prosseguimento a Presidência
passa a palavra ao Sr. Remígio Todeschini, repre
sentante do DIESAT, que fez dissertação ressal
tando os seguintes temas: 1 - Previdência Social:
custeio, fraudes, gestão e assistência mêdíco-hos
pita/ar; 2 - Legislação Acidentária e benefícios
previdenciários; 3 - Modificações do Capítulo
V da CLT: Higiene e Segurança do Trabalho; Re
dução da jornada de trabalho; Proibição de horas
extras em locais insalubres; e o trabalho rural.
Terminada as explanações dos oradores, o Sr.
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Presidente toma livre a palavra para o debate.
Fazem uso da palavra, em considerações aos as
suntos expostos, os seguintes Constituintes: Os
valdo Bender, Carlos Cotta, Paulo Paim, Wilma
Maia, Stélio Dias, Max Rosenmann, Augusto de
Cervalho, Edmilsoo Valentim, Júlio Costamilan,
Mário Uma e Lídice da Mata. O Constituinte Max
Rosenmann levanta a questão quanto à exlcusão
de entidades patronais da relação dos convidados
a serem ouvidos por esta Subcomissão. O Consti
tuinte Júlio Costamilan tece considerações ao as
sunto e propõe que seja votada a inclusão de
representações patronais na pauta da próxima
reunião destinada a audiência pública oficial. A
Presidência ratifica a importância considerada, no
sentido de ouvir as entidades patronais, e salienta
que, em virtude da exigüidade do tempo, deu-se
prioridade, por consenso deste plenário, às repre
sentações dos trabalhadores e servidores públi
cos. E, em deferimento à solicitação do Consti
tuinte Júlio Costamilan, coloca a proposta em
votação, a qual foiaprovada unanimemente. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra
a sessão, às vinte e uma horas e cinquenta e
oito minutos, agradecendo a presença dos orado
res convidados e convocando os Srs. Constituin
tes para a próxima reunião a ser realizada, ama
nhã, dia sete do corrente, às nove horas, com
a seguinte pauta: Debate de matéria constitucio
nal, tendo como tema a Organização Sindical.
E, para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Secretária, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Está
aberta a reunião da Comissão dos Trabalhadores,
dos Servidores Públicos.

Hoje temos como convidados: o Dr. Joel Alves
de Oliveira,do Dieese, Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos, a
Dr' Maria Elizete de Souza Figueiredo, represen
tante da mulher trabalhadora e Dona Antônia da
Cruz Silva, representante da Mulher Camponesa.
Nós queríamos convidar os três a fazerem parte
de nossa Mesa e continuaríamos aguardando ain
da o Presidente do Diesat, o Dr.Redigio Toeschini.

Os nossos trabalhos se desenvolverão, como
sempre, como 15 minutos para cada expositor
e depois perguntas e respostas, com três minutos
para cada uma.

Concedo a palavra ao Dr. Joel Alvesde Oliveira.

O SR. JOEL ALVESDE OUYElRA- Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Senhoras e
Senhores:

05 diversos congressos de trabalhadores têm
amadurecido as propostas que o movimento sin
dical apresenta para a Constituinte. As centrais
sindicais, as confederações de trabalhadores, as
entidades do funcionalismo e os departamentos
ínterslndicais, co-irmãos do Dieese já deram de
poimentos densos e fundamentais que, certa
mente, serão transformados em artigos da nossa
futura Constituição. Entidade de pesquisa e asses
soramento, o Dieese referenda os documentos
apresentados por seus filiados e chama a atenção
para três pontos que julgamos básicos para a
mudança social no Brasil: a redução d" jornada
de trabalho, a representação dos trabalhadores
nos locais de trabalho e a garantia de emprego.

A História do Brasil, cursada nas escolas, in
cluindo a chegada dos colonizadores, a indepen-

dêncía, a industrialização brasileira, até chegar- tudo isto é muito pouco, mesmo porque o núme
mos à condição de oitava economia capitalista ro de horas trabalhadas por semana está, normal
no mundo é uma história longa, cheia de sacri- mente, associado ao grau de desenvolvimento
fícíos e de grande heróis. Mas o que se aprende do Pais.
sobre essa História, refere se apenas à parte que E se isto é verdade para as 7 maiores econo
interessa a quem detém o poder, deixando-se de mias capitalistas não se concretiza no caso da
lado com freqüência a parcela referente aos traba- 8', isto é, o Brasil cuja jornada é uma das maiores
lhadores, suas lutas, suas derrotas e as suas vitó- do mundo.
rias. Exemplifico com relação de alguns países, para

Pouca gente sabe, por exemplo, que a jornada se ter uma idéia da disparidade existente entre
de trabalho de 48 horas semanais não foi um a jornada de trabalho brasileira e o que se refere
presente, foi fruto de muitas lutas, de muitas gre- às 7 economias maiores. No caso do Canadá,
ves e manifestações de trabalhadores até que se a sua jornada de trabalho é de 37,6 horas sema
tomou lei. Asleis surgem, assim, a partir da pres- nais; no caso da Itália,38 horas; no caso daAlema·
são da sociedade para se consolidar uma prática nha Ocidental, 38 horas e meia; no caso da Fran
ou para proibir certos procedimentos. ça, 39 horas; Estados Unidos, 40 horas; Japão

Ao longo da nossa História, essa luta tem sido 41; e Inglaterra, 42 horas e meia.
desigual, prevalecendo, na grande maioria das Essas estatísticas referem-se a horas efetiva-
vezes, a posição do poder econômico. mente trabalhadas. No Brasil, embora a jornada

Se pararmos para verificar qual a evolução dos normal seja de 48 horas, a regra em grande núme
direitos dos trabalhadores, vamos observar que ro de setores é a prorrogação do horário de traba
nas questões fundamentais ainda há muito o que lho, sendo comum jornada de 56 e até 62 horas.
se conquistar. É o caso de uma das antigas reívín- Isso, na área urbana, pois no campo a limitação
dícações do movimento sindical, a representação dajomada não é determinada nem pela existência
dos trabalhadores no local de trabalho. E a evolu- da claridade solar, pois os bôías-frias têm de che
ção das conquistas quanto a este ponto vem se gar ao posto de contratação antes do nascimento
dando de uma forma muito lenta. Afinal, qual do sol.
é o ato criminoso que pode ser praticado no local O movimento pela redução dajomada de traba
de trabalho, que não poderia ser fiscalizado pelos lho para 40 horas consolidou-se após a Segunda
próprios trabalhadores livremente eleitos? Desta Guerra Mundial, só que isso não encontrou eco
mesma forma que os trabalhadores se manifes- em nosso Pais. Hoje os sindicatos europeus estão
tam para obter conquista, o patronato também lutando, alguns, pela jornada de 35 horas; outros,
exerce pressão no sentido de obter uma legislação pela jornada de 30 horas semanais.
que lhe seja mais favorável. De uma maneira, A redução da jornada é defendida como ma
ainda que insatisfatória, as leis no Brasil já chega- neira de redistribuir os postos de trabalho, já que
ram a abordar a instabilidade do emprego. Pode- a tecnologia moderna é poupadora de mão-de
se argumentar que a lei ainda existe. Mas, corn obra, e no capitalismo a forma de participar da
o surgimento do Fundo de Garantia por Tempo renda está diretamente ligada à condição do em
de Serviço, ela, na prática, foi posta de lado. Isso pregado. A tecnologia moderna deve se opor a
porque, embora o empregado possa teoricamen- um modelo que possibilite a integração de toda
te optar entre o Fundo de Garantia e a instabi- a população economicamente ativa no mercado
lidade, na realidade, ela é obrigatória. de trabalho.

No ato da contratação, o empregado é obrigado Acabamos deixando de lado aspectos impor-
a assinar o termo de opção de FGTS. tantes como o maior tempo para o próprio traba-

Assim, o que se verificou? Foi um retrocesso lhador, para que ele possa participar da educação
dos direitos dos trabalhadores, uma vez que se dos seus filhos, da vida comunitária, dos partidos
tomou mais fácil a dispensa de pessoal, provo- políticos, da educação e do lazer.
cando a indesejável relatividade no emprego. Essas são também motivações importantes

Srs. Constituintes, a Constituição que agora se que levam os países industrializados a caminhar
está elaborando deve, necessariamente, atentar para a redução gradativa da jomada de trabalho.
às questões fundamentais para os trabalhadores, A representação dos trabalhadores no local de
mesmo porque é grande a expectativa em tomo trabalho. No ano em que o Brasil persegue com
da Assembléia Nacional Constituinte, criada prín- grande força a consolidação da sua democracia,
cipalmente pelo fato de todos os grandes temas não podemos perder a oportunidade de demo
nacionais, levantados, a partir de 1985, terem sido, cratizar, também, o local de trabalho. Para tanto,
até agora, apenas discutido e remetidos para se- é necessário que se garanta aos trabalhadores
rem incorporados à Nova Carta. E é nesta situação a liberdade de representação em seus empregos,
que se encontram os assuntos, como a redução bem como se assegure a eles o livre acesso às
da jornada de trabalho, a instabilidade de empre- informações.
go e a representação por local de trabalho. Numa sociedade que se dizdemocrática, todas

Vamos verificar aqui alguns aspectos a respeito as instituições devem respirar as formas represen-
desses três pontos. tativas. Aempresa não pode ser o ultimo resquício

Jornada de trabalho. do autoritarismo. Em vários programas partidá-
No começo deste século, os trabalhadores no rios e na experiência de muitos países formas

Brasil chegavam a cumprir jornadas de até 16 de participação estão presentes: a autogestão, a
horas. Através de suas mobilizações, foi possível co-gestão e a co-determinação.
estabelecer em lei um período de trabalho menor, No caso brasileiro, o sindicato é barrado na
limitado às atuais 48 horas semanais. A medida porta da empresa, pois qualquer tentativa de orga
foi adotada, através de Decreto-Lei de 10de maio nização dos trabalhadores é considerada atentado
de 1943 e consolidada na Constituição de 1946, contra o poder econômico do patrão e ameaça
que a incorporou em seu art. 165, inciso VI. Mas - ao capital.
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Ao mesmo tempo em que, na área política,
se apresenta a participação dos trabalhadores na
gestão dos fundos sociais ou dos organismos de
gestão econômica, as empresas se fecham, impe
dindo a consolidação da democracia no interior
das mesmas.

Esquecem esses déspotas que a participação
dos trabalhadores toma a empresa em uma co
munidade de pessoas onde cada artigo da Consti
tuição toma forma e vigor, contribuindo para a
consolidação dos conflitos.

A representação no local de trabalho permite
avançar rumo ao tratamento justo e imparcial dos
empregados, fazendo com que as normas contra
tuais sejam respeitadas de forma uniforme. Além
do mais, esse clima democrático toma-se impor
tante para que os trabalhadores possam se fazer
ouvir sobre as questões do seu dia a dia.

É interessante verificar que várias escolas de
pensamento administrativo elegem diversos me
canismos participativos como maneira de aumen
tar a produtividade e diminuir o conflito entre capi
tal e trabalho.

O avanço dessa democratização da empresa,
através da representação no local de trabalho,
tem sido bastante lento, embora progressivo. Na
Constituição que hora se elabora e é fundamental
privilegiar este instituto, para que mais rapida
mente possamos chegar entre as nações que or
ganizam a produção sobre a primazia do trabalho.

Na garantia de emprego. Uma das reivindica
ções mais importantes do movimento sindical é
a garantia de emprego.

A substituição de um trabalhador por outro,
na mesma função, ganhou intensidade, a partir
da criação do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, em 3 de setembro de 1966, legislação
com que o governo militar atendia às pretensôes
das multinacionais que exigiam a liquidação da
norma constitucional que estabelecia a estabili
dade no emprego.

O novo dispositivo, Lei n° 5.107, aprovada por
decurso de prazo, introduziu na legislação do tra
balho, proporcionou aos empresários maior liber
dade para a dispensa de empregados, ao tomar
letra morta a velha lei de estabilidade aos 10 anos
de serviço, reduzir as exigências para a rescisão
dos contratos de trabalho. "O pagamento de uma
indenização com base no salário do último mês,
o exemplo, redija-se que tanto o advento do Fun
do de Garantia, como outras alterações feitas na
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, du
rante a fase do governo ditatorial, diminuíram ou
tomaram impraticáveis a garantias do trabalha
dor, conquistadas na década de 40 e presentes
na Constituição de 1956.

Pelo FGTS a obrigação do empregador se límí
ta a depositar em conta bancária do empregado
importância mensal equivalente a 8% do respec
tivo salário. Só em caso de dispensa sem justa
causa o trabalhador tem o direito de sacar o seu
fundo, acrescido de uma multa de 10% paga sob
o valor depositado pelo patrão que o despediu.

Assim, a instabilidade aos 10 anos de serviço,
embora ainda figure na CLT, na prática não mais
existe pois, para ser admitido, o trabalhador "opta"
pelo Regime do FGTS. Ainda neste caso, para
se avaliar o retrocesso da relação de trabalho,
vale assinalar que os funcionários públicos tinham
a estabilidade de emprego antes do advento da

CLT que foi consagrada pela Lei n° 4.682, de
24 de fevereiro de 1923.

Aevolução da rotatividade. Conforme se verifica
pela Tabela I, em anexo, foram distribuídas algu
mas circulares dessas que estamos fazendo a lei
tura - em 1985, a taxa média de rotatividade
no emprego foi de 33,9%, ou seja, mais de 113
da força de trabalho do País foi substituída durante
esse ano, o que significa que em cada 100 postos
de trabalho passaram 134 trabalhadores. A taxa
média de rotatividade anual não é maior ainda
porque nela estão computados os índices dos
setores públicos que estão muito baixos, sítuan
do-se entre 2,84 e 5,15%. E nos setores privados
a taxa de rotatividade anual é superior à média
nacional. Na construção civil, por exemplo, foi
de 96,18% em 1985, o que representa a susbsti
tuição quase integral da sua força de trabalho
no espeaço de um ano.

No setor do comércio, foide 48,41 %, a segunda
maior taxa anual no País.

É importante, também, registrar que existem
categorias profissionais com taxas de rotatividade
superiores à demonstrada pela Tabela I, uma
vez que somente é apresentada a taxa anual agre
gada ao setor econômico.

Pela Tabela 2, verifica-se que os pequenos esta
belecimentos são os que mais se utilizam da rota
tividade de mão-de-obra, empresas com 1 a 4
funcionários trocaram quase todos durante o ano
de 1975, 73%, já em empresas com mais de
1000 empregados, a substituição atingiu 17% do
total.

O sexo também influiu na rotatividade. Pela Ta
bela 3, verifica-se que, em 1986, os homens foram
substituídos no emprego numa proporção maior
que as mulheres, 49% contra apenas 34% do
sexo feminino. Por faixa etária, na Tabela 4 se
verifica que os mais atingidos são os jovens entre
10 e 18 anos, com taxa anual de 78% de rotativi
dade contra 25% entre os empregados com mais
de 50 anos.

Como o mercado de trabalho no Brasil é consti
tuído, em sua maioria, por jovens, é fácil constatar
quanto é elevado o nosso índice de rotatividade.

A rotatividade de mão-de-obra por categoria
ocupada. Em razão da moderna empresa capita
lista possuir um controle operacional sob a forma
de produção, a rotatividade da mão-de-obra pode
ser programada, sem que seja desorganizada a
divisão interna do trabalho nem da própria pro
dução.

Verifica-se que os trabalhadores mais afetados
pela rotatividade são aqueles com menor grau
de qualificação por exercerem trabalho de fácil
aprendizado. Isto é mostrado pela tabela 5.

As maiores taxas de rotatividade atingem as
categorias de setores de comércio, 71%, agrope
cuária e pesca, 72%, e o de produção industrial,
73%.

Os assalariados com maior qualificação são
atingidos em menor escala, como é o caso de
trabalhadores da produção científica, técnica e
artistica, onde a rotatividade é de 17%.

A classe patronal tem utilizado a rotatividade
como forma de diminuir o já reduzido peso do
salário no custo geral da empresa.

Assim, ela demite um trabalhador com o único
objetivo de contratar outro com o salário menor,

Veja o exemplo da Tabela I, no quadro 1, que
nós temos anexado a esse documento.

Essa forma da redução do preço do trabalho
vem sendo combatída pelo movimento Sindical
Internacional, desde os primórdios da revolução
industrial e foi em razão de muitas pressões da
organização dos trabalhadores que, a partir da
11 Guerra Mundial, diversos países capitalistas
adiantados instituíram essa legislação, dando ga
rantia do emprego ao trabalhador.

Nós temos no quadro 2 alguns exemplos no
caso da Argentina, Alemanha, Espanha e França.

Concluindo, Srs. Constituintes, devo acrescen
tar que só teremos uma democracia estável, se
tivermos, ao mesmo tempo, estabilidade no nosso
dia-a-dia.

Na situação atual, o trabalhador brasileiro vive
uma constante incerteza. A qualquer momento
ele pode perder o emprego, pois demitir empre
gado tem sido prática patronal, ao longo da nossa
História.

A nõVa Constituição deve, portanto, garantir a
estabilidade do emprego, estabelecendo-a de for
ma clara, para que não seja freqüentemente deso
bedecida, como ocorre atualmente.

Finalmente, gostaria de apresentar aqui algu
mas propostas referentes a essas 3 questões aqui
abordadas.

"A jornada máxima de trabalho deve ser
de 8 horas. A jornada semanal de trabalho
será, gradativamente, reduzida como forma
de ampliar as oportunidades de emprego e
melhorar as condições de vida dos trabalha
dores."

Estamos apresentando isto aqui, naturalmente,
por escrito, como forma de artigo.

Em outro artigo propomos

"Como parte dos direitos sindicais os tra
balhadores poderão livremente se organizar
nos locais do trabalho para defesa dos seus
interesses e intervenção democrática na vida
da empresa."

Em outro artigo:

"Os membros da representação dos traba
lhadores gozam da proteção legal reconhe
cida aos dirigentes sindicais."

E, penúltimo,

"A representação dos trabalhadores nas
empresas tem direito de acesso a todas as
informações necessárias ao exercício de sua
atividade."

E, finalmente;

, "É direito do trabalhador a estabilidade no
emprego e Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço."

Srs. Constituintes, concluímos a apresentação
do nosso depoimento, agradecendo pela oportu
nidade de podermos trazer aqui algumas preocu
pações dos trabalhadores e sugestões concretas
do movimento sindical, DIEESE:

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va·
mos ouvir agora a Representante da mulher traba
lhadora rural, D. Antônia da Cruz Silva.

A SRA ANTONIA DA CRUZ SILVA - Estou re
presentando as mulheres trabalhadores do brejo
paraibano, sou agricultora e tenho as mãos caleja-
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das, mas me falta casa, me falta terra e me falta
pão.

Eu não sei onde é o Brasil dos agricultores.
A vida da mulher do campo é muito dura, sofren
do demais, trabalhamos muito e não somos valo
rizadas.

Somos nós as mulheres que enfrentamos as
duras jornadas na nossa vida, temos uma jornada
redobrada dos nossos companheiros. Mas, só por
ser mulher somos tão discriminadas.

Começamos a trabalhar tão cedo, mais ou me
nos 7 anos e, quando chegamos na idade avan
çada, não temos nenhuma segurança não temos
quem nos defenda.
~ hoje os nossos direitos não são reconhe

cidos. Nunca passamos de domésticas, quando
não fazemos só esse serviço de doméstica. Além
do serviço doméstico, nós fazemos muitas outras
coisas e não temos valor por ser mulher.

A gente vê que este mundo é composto por
um povão. E este povão, nós mulheres somos
mais da metade desse povo e mãe da outra meta
de. E por que não se dá valor a essas mulheres?

Também não posso esquecer de dizer que sou
representante das mulheres das áreas de conflito,
das quais eu sou a vítima.

Sofremos muito, somos muito ameaçadas pe
los proprietários e seus contratados.

Agora mesmo, há no Farelo de Cima uma gran
de tensão social onde se sofre noite e dia. Por
que sofremos tanto assim? Por não termos para
onde ir e por termos de resistir todas as ameaças
dos proprietários, quando defendemos a posse
da terra.

É da terra que vivemos, e da terra que tiramos
o nosso alimento e para o sustento dos nossos
filhos,não temos nenhuma proflssâo, SÓ sabemos
é rasgar a terra e tirar dela o milho, o feijão, a
mandioca etc.

No Farelo de Cima, Municipiode Araruna,Esta
do da Paraíba é onde se arrasta um conflito por
mais de dois anos, é tanta pressão, tanta ameaça
que o povo sofre, que as mulheres sofrem com
aqueles filhos, aqueles companheiros..

Sóacredita de verdade quem está vendo quem,
sofre mesmo na pele. Eles, nesse momento, estão
sendo despejados.

Agora mesmo, no dia 24, tiraram a cerca, para
que o gado invadisse as suas roças e eles ficassem
sem nada.

No dia 27 passado, o oficial trouxe um despa
cho de despejo para aquele povo, dizendo que
eles tinham 15 dias para se retirarem. E, se no
final dos 15 dias ainda estivessem lá, a polícia
chegaria para retirá-los.

É em nome daqueles trabalhadores que estou
aqui, também, para pedir aos Constituintes para
que o Presidente da República agilize esse pro
cesso que tem o número 1.271/85, para que
aquelas famílias não sejam despejadas sem ter
para onde ir, são 17 famílias que dá uma base
de 75 a 80 pessoas. Sabemos que se isto acon
tecer vão morrer de fome. E, para que isto não
aconteça, .é que estou fazendo esse apelo.

Nesse período, são as mulheres, as mais sofri
das que enfrentam, tudo. São elas que ficam na
frente, vão tanger o gado de dentro do roçado,
o proprietário aponta arma para elas, dispara, faz
todo o tipo de ameaça, diz palavrão, é uma coisa
fora do comum. Só por serem mulheres são tão
desrespeitadas.

Também trago as nossas reivindicações e pedi
mos aos Constituintes que a mulher seja reconhe
cida, como trabalhadora nas suas diferentes ativi
dades em casa ou fora de casa.

Exigimos que a mulher trabalhadora rural tenha
direito a sua aposentadoria independente do ma
rido e que a aposentadoria da mulher trabalha
dora, em casa ou no campo, seja com 45 anos
de idade e que corresponda pelo menos a um
salário minimo. Exigimos que a titulação da terra
seja feita no nome do casal, marido e mulher;
também exigimos que a mulher, chefe de família,
receba a titulação da terra em seu nome, porque
muitas vezes o marido morre na luta, muitas vezes
eles enfraquecem e saem, deixando a pobre da
mulher sozinha, e ela é quem vai responder com
aqueles filhos e fica sem o direito à terra; não
tem esse direito de receber o título da terra.

São esses os apelos que fazemos. Há muitos,
mas não vou ler todos. Nem falamos no direito
de termos um acompanhamento nos hospitais
e maternidades, especialmente do atendimento
às crianças e as mulheres que vão dar à luz, e
que nesse caso do acompanhamento às mulhe
res sejam os próprios maridos que fiquem com
elas. Conheço casos de mulheres que vão para
as maternidades; os maridos chegam lá e as en
tregam na portaria e nem se importam mais de
saber como elas estão. Lá elas são mal atendidas,
não tem quem fale por elas. A mulher do campo,
na área de saúde, não tem nada. Se vaiao médico,
não sabe nem como chegar lá. É uma coisa horrí
vel!Só nós sabemos, porque somos nós que s0

fremos.
É isso que temos a pedir aos Constituintes.
Muito obrigada pela atenção dispensada. (Pal

mas.)

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pas
samos a palavra para a Df"Maria E1izete de Souza
Figueiredo, representante da mulher trabalhado
ra, que é Diretora do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Salva
dor, Simões Filho e Camaçari.

A SRA. MARIA EUZETE DE SOQZA FlGGEI
REDO-Sr. Presidente, Srs. Constituintes: inicial
mente, em nome de todas as trabalhadoras baia
nas e das trabalhadoras brasileiras, de um modo
geral, quero agradecer o convite que me foi feito
pelo Presidente desta Subcomissão, Constituinte
Geraldo Campos. Gostaria também de parabe
nizar a Assembléia Nacional Constituinte por essa
oportunidade que deu às entidades e aos trabalha
dores de virem aqui e serem ouvidos; colocar
os seus problemas trazer as suas propostas, mas
sem perder de vista que isso é, acima de tudo,
uma conquista do povo.

Estou aqui, porque compreendo que é preciso
mudar, ou melhor, é preciso acabar com a situa
ção de desigualdade vividapelas mulheres. Estou
aqui, também, por compreender que as mulheres
precisam avançar na luta, por mais liberdade polí
tica e por transformações sociais profundas neste
País. Isto só será possível, na medida em que
todos nós nos esforcemos para eliminar as leis
arbitrárias e os instrumentos abusivos contra a
liberdade do cidadão. Penso que aí os atuaís
Constituintes têm um papel de grande importân
cia, o papel de garantir leis, de garatir condições
através das leis, para que possamos avançar a
caminho da verdadeira democracia neste País,

rumo à construção de uma sociedade onde não
exista exploração, discriminação, onde todos te
nham os mesmos direitos.

Com relação à questão da mulher trabalhadora,
que é este o tema que vim abordar, todos sabe
mos que as brasileiras representam 34% das for
ças de trabalho deste País, e esse número tende
a crescer, porque, cada vez mais, a mulher traba
lhadora descobre a importância do seu papel no
processo produtivo. Também existem mulheres
que trabalham pela necessidade de garantir o seu
sustento e de sua família. Não resta dúvida que
o trabalho é um fator de grande importância na
luta pela emancipação da mulher. Por outro lado,
no trabalho, a mulher, além de ser brutalmente
explorada, enfrenta uma série de discriminações.
Os problemas sociais oriundos do regime militar,
como o analfabetismo e a falta de profissiona
lização, agravam em muito a situação de inferio
ridade vividapelas mulheres, e esses dois fatores
forçam a mulher a aceitar uma remuneração mais
baixa em relação ao homem. As vezes, até cons
titui um bloqueio para que ela consiga um deter
minado emprego; neste caso, a saída é optar por
biscates, por um emprego doméstico, ganhando
pouco mais da metade do salário mínimo. Não
é isso que a lei prevê, mas, infelizmente, os dados
apontam que as empregadas domésticas, na
grande maioria, ganham pouco mais do salário
mínimo, 60.2%, gozando férias remuneradas de
apenas 20 dias e beneficios de previdência social
e assistênica médica condicionada à sua quali
dade de contribuinte da Previdência Social. Além
disso, a mulher, empregada doméstica, é subme
tida a jornadas estafantes que, na maioria dos
casos, não permite sequer o descanso de 8 horas,
que é previsto em lei, e tem apenas um domingo
de folga no mês.

A discriminação da mulher trabalhadora tam
bém se manifesta na questão da maternidade e
do estado civil. A mulher trabalhadora que tem
um filho ou é casada está sujeita a não ser admi
tida em um determinado emprego, e se estiver
trabalhando corre o risco de perder o emprego.
Existe empresas, e aqui vai uma denúncia, que
chegam ao absurdo de exigir das operárias que
apresentem mensalmente os seus absorventes hi
giênicos por época da mestruação, como forma
de verificar se elas estão grávidas. Isto se dá por
que os patrões não encaram a maternidade como
um fator social, mas como ônus para as empre
sas. (Im dos grandes problemas enfrentados pela
maioria das mulheres trabalhadoras que são
mães é o fato de não terem onde deixar os seus
filhos com segurança, já que o art. 389 da CLT,
que prevê a criação de creches nas empresas
ou fábricas onde trabalhem pelo menos 30 em
pregadas, com mais de 16 anos, não é cumprido.
O que sabemos que existe em termos de creches
são depósitos de crianças. Isso leva a mulher a
não ter segurança, não confiar em deixar seus
filhos nessas creches. As creches que queremos
devem ser devidamente aparelhadas para recebe
rem nossas crianças.

Aquestão da "boa aparência" para se conseguir
um emprego representa uma discriminação à
mulher. Neste particular, a mulher trabalhadora
negra é mais atingida. Istoa levaa optar por traba
lhos manuais, que são os de mais baixa remune
ração, a exemplo da ocupação rural, onde apenas
cerca de 7% têm carteira assinada. E quando
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o trabalho é executado em uma propriedade fami
liar, não é reconhecido por lei.

Por outro lado, quando existe a relação de em
prego, a trabalhadora rural recebeum salário infe
rior ao do homem. Além disso, a trabalhadora
rural é transportada como um verdadeiro animal,
em caminhões superlotados, sem segurança,
sem grades, sem bancos para sentar. Um negócio
absurdo. Se a trabalhadora rural está grávida é
a primeira a ser demitida, sem falar que não tem
direito à indenização, ao salário-maternidade. Se
adoeçe, é assistida como indigente, porque não
tem assegurado o direito à consulta gratuita com
especialista, não tem assegurado o direito a exa
me de laboratório.

Considerando que nós mulheres compomos
52% da população da força de trabalho e conside
rando que a luta da mulher se apresenta sob dois
aspectos, como de cidadã e como mulher, histori
camente discriminada. Na qualidade de cidadã,
seus direitos e garantias fazem parte do conjunto
dos direitos dos cidadãos. Portanto, seria neces
sário que na nova Constituição fosse introduzido
um capítulo especial sobre os direitos da mulher.
No que tange à questão da mulher trabalhadora,
a Constituinte deve assegurar os seguintes pon
tos: que seja garantido direito ao trabalho para
todas as mulheres, independente do seu estado
civil, idade, raça e cor, do número de filhos e
estado de gravidez; que seja punida qualquer for
ma de discriminação à mulher; que seja garantido
salário igual para trabalho igual, com registro em
carteira da verdadeira função que a mulher exerce;
que haja maior facilidade de acesso das mulheres
aos cursos profissionalizantes em todos os setores
do mercado de trabalho; que seja garantida maior
fiscalização com a participação dos sindicatos no
cumprimento da legislação pelas empresas; que
sejam garantidos todos os direitos trabalhistas a
todas as trabalhadoras, inclusive às empregadas
domésticas e às trabalhadoras rurais, indepen
dente de raça, idade e estado civil; que sejam
ampliados os poderes da CIPA e comissões de
fábricas com a participação das mulheres no con
trole e fiscalização das comissões de trabalho e
das discriminações sofridas pelas mulheres; que
seja garantido o acesso das mulheres aos cursos
profissionalizantes, em todos os setores do mer
cado de trabalho, com igual oportunidade de as
cenção profissional, com a promoção a cargos
ou funções mais elevadas; que o Estado reco
nheça a maternidade e a paternidade como fun
ções sociais que incluem a gravidez, o parto, o
aleitamento e a responsabilidade pela socialização
das crianças, garantindo os seguintes pontos: 1)
- licença à maternidade, antes e após o parto,
sem prejuízo de emprego e salário, pelo período
mínimo de três meses; 2) - estabilidade no em
prego durante a gravidez e pelo período mínimo
de 12 meses após o parto; 3) - proteção especial
às mulheres durante a gravidez, nos tipos de traba
lho comprovadamente prejudiciais a sua saúde
e à do nascituro, com remanejamento da função,
quando for necessário e com garantia do mesmo
salário; 4) - berçários e creches nos locais e
proximidades para as crianças de zero a três anos
e 11 meses, no mínimo, e em dois períodos diá
rios, pelo menos, para aleitamento durante o horá
rio de trabalho; 5) -licençaà paternidade durante
o período natal e pós-natal, pelo período pré-natal
e no mínimo 12 meses após o parto; 6) - exten-

são desses benefícios para ambos os sexos, ho
mens e mulheres no momento de adoção; 7)
-que seja garantida a extensão dos direitos previ
denciários das trabalhadoras urbanas às trabalha
doras rurais como auxílio natalidade, salário ma
ternidade, auxílio doença e aposentadoria.

Gostaria de registrar que as reivindicações que
acabo de citar representem o anseio das trabalha
doras brasileiras e são fruto do Congresso Nacio
nal da Mulher Trabalhadora, que foi realizado em
janeiro do ano passado, que contou com a partici
pação de cerca de 5.400 companheiras, represen
tando cerca de 1.200 entidades.

Para finalizar, como mulher trabalhadora, gos
taria de afirmar que devemos ter uma visão clara
de que devemos lutar pelos nossos direitos espe
cíficos. Paralelo a isso, precisamos lutar para con
quistar as 40 horas semanais para que tenhamos,
inclusive, a oportunidade de avançar em termos
de formação profissional, estudar, estarmos mais
ao lado de nossos filhos; devemos lutar pelo direi
to de greve; devemos lutar peja autonomia sindi
~al; devemos lutar pela estabilidade no emprego,
ja que o trabalho, sabemos, é um direito do cida
dão, precisamos lutar pela estabilidade no empre
go; lutar, também, contra o arrocho salarial.

Era isso o que tinha a dizer. (Palmas.)

aSR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
a palavra o Constituinte Mário Uma, Relator desta
Subcomissão.

oSR. REI.ATOR (MárioUma) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, Srs. Expositores: quero, inicial
mente, registrar e pedir que conste em ata a pre
sença no recinto desta Subcomissão do ilustre
economista Walter Baréli, Diretor Técnico do
DIEESE e da ilustre Deputada Constituinte da
minha terra, a Constituinte Lídice da Mata, da Ban
cada do Partido Comunista do Brasil. Estes regis
tros considero oportunos, porque são pessoas
que militam em organizações e entidades intima
mente ligadas a essas lutas dos trabalhadores.

E oportuno, volto a registrar, o acerto da orien
tação que todos imprimimos aos trabalhos da
nossa Subcomissão. A presença de representan
tes e dirigentes de diversas entidades e, particular
mente, a presença de companheiras, como ocor
reu com a vinda aqui de uma delegação de traba
lhadoras domésticas, trazendo a esta Subcomis
são as suas reivindicações e, agora à tarde, com
a presença da companheira Maria Elizete de Sou
sa Figueiredo, da Diretoria do Sindicato dos Tra
balhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem
de Salvador, Simões Filho e Camaçari, e também
a presença da trabalhadora rural Antônia da Cruz
Silva.

Meus Companheiros de Subcomissão, espero
na segunda-feira, antes de formalizar o meu traba
lho, na condição de Relator, pelo nível de com
preensão, pelo clima efetivamente democrático
com que nos conduzimos,' numa Subcomissão
composta de Representantes de todos os Partidos
políticos, mas cuja discussões têm se desenrolado
num clima exemplar. Digo isso na condição do
Parlamentar que conheceu esta Casa antes e de
pois da implantação da ditadura. O clima dos
trabalhos aqui nesta Comissão pode ser conside
rado como o mais elevado e o mais produtivo
possível. Por esta razão, quero ressaltar mais uma
vez que o nosso Presidente, Presidente que nós
elegemos, tem sido um fator a ajudar o bom anda-

mento desses trabalhos. Eu queria destacar mes
mo que grande parte do êxito desta Subcomissão
podemos atribuir a ele. Hoje, pela manhã, ele deu
mais uma demonstração disso, quando, procu
rando acomodar as coisas, para que um maior
número de pessoas não parlamentares que têm
contribuído de maneira efetivamente com esta
Subcomissão, todos os expositores que aqui esti
veram trouxeram uma contribuição significativa
e ele conseguiu acomodar as coisas e nos per
mitiu ouvir dois excelentes depoimentos, relativo
à pesca, mostrando como ainda os pescadores
artesanais neste País são explorados e, por incrível
que pareça, perseguidos e ofendidos até por enti
dades governamentais. E da Dr' Beatriz Azeredo,
onde, numa análise minuciosa, mostrava o pro
do emprego, as pesquisas que essa instituição,
à qual ela pertence, fez e fazia oportunas suges
tões.

Essas considerações acho importantes fazê-Ias
porque tenho certeza de que o nosso trabalho
não vai se encerrar na Subcomissão. Eu disse
de público e repito agora, tenho certeza, falo mais
agora como trabalhador, trabalhador que nos
anos 60 foi em São Paulo buscar já a experiência
dos companheiros paulistas que naquela época
o DIEESE só existia em São Paulo e com os
argumentos que obtivemos lá, com a ajuda que
obtivemos lá, fizemos, a nossa primeira grande
campanha salarial que resultou na primeira greve
nacional de trabalhadores de petróleo.

Não tenho dúvida nenhuma de que nossa Sub
comissão pode não produzir um trabalho cem
por cento perfeito, mas daqui sairá um trabalho
que irá refletir os anseios de todo o trabalhador
brasileiro, do campo, da cidade, das diversas ativi
dades, inclusive, dos trabalhadores a serviço da
Nação, os nossos funcionários públicos.

Perdoem-me, se me alonguei um pouco. Mas
acho que o papel de um Relator de uma Comissão
não é impor nem ditar normas, é ter sensibilidade,
é ter, digo, até coerência, para sentir não apenas
lendo as propostas que lhes chegam às mãos,
mas procurando sentir e acolher os sentimentos
dos demais membros da Comissão a que ele
pertença. Penso que, ao dizer isto, eu estou aco
lhendo e traduzindo o sentimento de todos os
membros desta Subcomissão. O nosso trabalho
será um trabalho suprapartidário, o trabalho que
sairá desta Comissão não terá rótulo deste ou
daquele Partido político, será um trabalho sobe
rano da Assembléia Nacionãl Constituinte:'

E, para concluir, quero externar a minha pro
funda alegria. Espero continuar contando com
a ajuda, o apoio, a participação que têm sido
uma constante nesta Comissão.

Tenho me informado, e a nossa Subcomissão
é uma das que tem o mais alto índice de assidui-

-, .dade-e participação, e quero fazer um apelo aos
ilustres companheiros de Comissão para que, an
tes de elaborar o meu relatório final, eu o possa
submeter a todos, para que seja um trabalho que
vá ao encontro dos anseios e esperanças deste
povo que sai de uma tenebrosa noite de 21 anos
de ditadura.

Era o que eu tinha a dizer a todos os Senhores.
Muito obrigado. (Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Es
tamos aguardando a presença do Dr. Redígio To
deschini do Diesat Ele já telefonou do aeroporto
dizendo que está a caminho do Congresso. Con-
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sultaríamos os Membros da Comissão, temos en
tre nós uma diretora do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Paulo,a SI"" NairGoulart.Poderíamos
ouvi-la, enquanto aguardamos a chegada do re
presentante do Diesat.

SI"" Nair, a senhora pode falar daí mesmo.

A SRA. NAIR GOOLART - Sr. Presidente, Sr.
Relator, Srs. Constituintes, companheiras traba
lhadoras e dirigentes sindicais.O que os trabalha
dores, o que o povo brasileiro espera, realmente,
é que esta Subcomissão, pela sua importância,
pela sua composição, na sua grande maioria de
trabalhadores, de companheiros que viveram e
vivem, na prática, os problemas dos trabalhado
res, o que nós trabalhadores, e especialmente as
mulheres trabalhadoras esperam é que se veja
refletido na Carta Constitutucional aquilo que
mais almejamos, o direitoà igualdade. Nós quere
mos ser reconhecidas como trabalhadoras, com
direitoa nossa igualdade. Queremos ser reconhe
cidas como trabalhadoras, não queremos um tex
to paternalista, não queremos proteção, quere
mos o direitode dispor da nossa força de trabalho
com igualdade de salários, na competição do
mercado de trabalho. Com a nossa competição,
com a formação profissional, que muitas vezes
nos é negada, as mulheres entram nesse mercado
de trabalho competindo com o homem, despre
paradas, sem formação profissional, portanto,
competindo numa condição de desigualdade. O
que nós queremos é a igualdade, apenas isso.
E tenho certeza de que neste texto os Consti
tuintes que compõem esta Comíssão permitirão
que vejamos refletido este anseio, que é o maior
anseio da mulher trabalhadora.

Muitoobrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - En
contra-se entre nós o Sr. RedigioTodeschini, que
acaba de chegar, e nós vamos conceder a palavra
a ele para que ele faça a sua exposição.Aomesmo
tempo, serão distribuídas cópias do trabalho que
ele nos trouxe.

O SR.REDÍGIO TODESCHINI- primeiramen
te, peço desculpas pelo atraso, devido a proble
mas de cancelamento de vôo. O Diesat se sente
gratificado por comparecer a esta Subcomissão.
Espera-se que se culmine na elaboração de um
texto constitucional que incorpore as reivindica
ções dos trabalhadores organizados, no que se
refere à questão das relações entre saúde e condi
ções de trabalho. Trazemos relatório sucinto das
demandas que o movimento sindical fez nas
questões relacionadas com saúde e condições
de trabalho, desde 1979 até o ano passado, na
Semana de Saúde do Trabalhador. Todas essas
questões foram levantadas e levadas às autori
dades, na época, que dirigiam os destinos dos
Ministérios do Trabalho, Previdênciae Assistência
Social e de Saúde. A possibilidade de pronun
ciar-se nesta Subcomissão possibilita ao Diesat
ressaltar temas que, por inexistência de canais
mais eficazes de comunicação em outras oca
siões, ficaram sem eco quando do momento em
que muitos deles foram debatidos e divulgados
pelo movimento sindical.Assim, Diesat, organis
mo hoje de caráter nacional, com cerca de 160
entidades sindicais filiadas, que representam em
tomo de três milhões e quinhentos mil trabalha
dores, espera que sua contribuição ao processo

constituinte se consubstancie em avanços dentro
da leimáxima do País e que os reclamos e propos
tas dos trabalhadores no campo de saúde e traba
lho passem a figurar na legislação constitucional
e na legislação ordinária.

Aquivêm algumas colocações e propostas co
locadas em encontros de "Semana de Saúde do
Trabalhador": redução da jornada de trabalho e
proibição do regime de horas extras para os traba
lhadores sujeitos a locais insalubres; inclusão do
ensino, estudo e pesquisa do ambiente de traba
lho e doenças nele adquiridas entre as prioridades
das instituiçõesuniversitárias; extinção dos convê
nios de assistência médico-hospitalar entre a Pre
vidência Social, empregadores e empresas de
medicina de grupo; representação efetivados tra
balhadores nos órgãos, instituições decisórias nas
áreas de segurança, higiene e medicina do traba
lho e previdência social; penalização indidual da
empresa e do empregador, com responsabilidade
civil e criminal do mesmo por culpa e dolo dos
acidentes.

Uma questão importante sempre colocada é
a reintegração dos trabalhadores na direção da
Previdência e Assistência Social, para que ela se
coloque, de fato, a serviço da classe trabalhadora
donde provêm seus recursos. Mais uma vez, o
movimento sindical pede a extinção dos convê
nios entre o Inamps, empregadores e empresas
de medicina de grupo no atendimento dos aci
dentados, defendendo sua total reintegração à
própria Previdência Social; que se institua uma
carteira de saúde através de rede básica e pública
de atendimento médico, à qual caberá a respon
sabilidade exclusivados exames pré-admissionais
e periódicos, cujos resultados deverão constar
obrigatoriamente desta carteira; que seja assegu
rado aos sindicatos o direito ao acesso aos locais
de trabalho, tanto para verificação quanto para
fiscalizaçãodas condições de segurança e higiene
de trabalho; que os benefícios da Previdência se
jam pagos com base no último salário real e não
sobre a média dos últimos salários;que se retome
a penalização progressiva do empregador, de
acordo com os riscos a que ficam submetidos
os trabalhadores.

No que tange ao trabalhador rural, no encontro
que houve na IV Sensat, foram colocadas as se
guintes questões: transporte seguro e adequado
ao trabalhador rural, atuando junto à Secretaria
de Segurança dos Estados, para que os sindicatos
de trabalhadores tenham poderes para fiscalizar
as condições de transporte, motoristas não habílí
tados, veículos sem segurança e inapropriados
para o transporte de pessoas; luta pela reforma
agrária;equiparação do trabalhador rural ao urba
no, no que diz respeito à legislação e assistência
médica previdenciária; revogação da atual Conso
lidação das Leis do Trabalho e sua substuição
por outra discutida pelo Movimento Sindical e
pelo Congresso Nacional; o trabalho em tumo
só deverá ser estabelecido no caso em que seja
comprovada, tecnicamente, a real necessidade
frente ao sindicato da categoria; recusa de qual
quer medida que pretenda elevar em anos a apo
sentadoria por tempo de serviço ou extingui-Ia.

Quanto à última "Semana de Saúde do Traba
Ihador",realizadaem agosto do ano passado, cujo
tema foi "Constituintee Saúde", foram colocados
os seguintes pontos: PrevidênciaSocial e Gestão
-éurgente e imperiosa a voltados trabalhadores

aos órgãos dirigentes da Previdência em seus vá
rios níveis,que deverão ter uma direção colegiada
com representantes dos trabalhadores, patrões,
Governo e funcionários da Previdência. Ressal
te-se que deve haver uma maior participação dos
trabalhadores, uma vezque são eles que mantêm,
com seu trabalho, a estrutura previdenciáriacome>
contribuintes e como consumidores, na medida
em que as próprias empresas repassam para o
preço dos produtos finaissua contribuição à Previ
dência Social;

Fraudes - Não há anistias a empresas que
não contribuam para os cofres da Previdência
social; punição dos donos de hospitais, institui
ções de assistência médica que superfaturam e
roubam o dinheiroda PrevidênciaSocial,inclusive
com o confisco de seus bens; punição das empre
sas de obras temporárias, contumazes fraudado
res do registro em carteira profissional;é urgente
uma modificação nos critérios de contribuição
das várias instâncias. A União deve, efetivamente,
participar do custeio, definindo-se uma porcen
tagem fíxa do PIB, que deverá ser alocada para
a Previdência Social e assistência médica hospi
talar; a contribuição dos empresários deverá se
basear numa maior taxação; as empresas que
utilizam tecnologia capital intensiva, isto é, uma
taxação maior dos ganhos de capital e não da
folhade salários das empresas que ocupam maior
quantidade de mão-de-obra; na questão da assis
tência médica hospitalar, universalização e igual
dade de atendimento a toda a população urbana
e rural,sem qualquer tipo de discriminação; regio
nalização e descentralização da gestão dos servi
ços de saúde, com a participação dos trabalha
dores usuários na administração, controle e ava
liação dos serviços; participação da população
organizada na formulação das políticas de saúde,
na gestão de um novo sistema de saúde a ser
implantado e no controle e avaliação dos seus
resultados através de conselhos de saúde em te
dos os níveis,eleitospela comunidade organizada;
participação e compromisso dos funcionáriosdos
serviços de saúde com a melhoria do setor públi
co, adequando-os ao interesse da população,
através de uma politica de cargos e salários con
dignos que valorizem a formação dos recursos
dentro do setor; a reformulação do sistema de
saúde deve acontecer para que as ações de saúde,
higiene e segurança no trabalho, dentro do setor
público, hoje de responsabilidade de vários ór
gãos e Ministérios, sejam englobados em um no
vo organismo. Esse novo sistema de saúde passa
ria a administrar um fundo nacional de saúde,
devendo contar com a participação dos trabalha
dores organizados; o fundo nacional de saúde
deverá ser composto por contribuições da União,
dos trabalhadores e dos empresários, mediante
percentagem fixado PISa ser definida;o aumento
dessa contribuição ocorrerá com uma ampla re
forma tributária, que possibilite maior justiça so
cial, captando-se recursos através da taxação dos
ganhos de capital, lucros, juros, especulação fi
nanceíra, aluguel, herança, etc. e não o salário,
como ocorre hoje; os recolhimentos feitos atual
mente para a Previdência Social deverão ser alo
cados para a melhoria dos benefícios, aposenta
dorias, pensões e salários-beneficios, compondo
assim parcela significativa dos recursos do siste
ma; sobre questões específicas de higiene e segu
rança do trabalho, que podem e devem constar
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no texto constitucional proibição, em qualquer
hipótese, da prorrogação da jornada de trabalho
nas atividades insalubres e da proibição de qual
quer menor nesse tipo de trabalho.

Sobre a questão da CIPA ela deverá ser total
mente eleita pelos trabalhadores, deixando de ser
paritária.

Com isso, estamos, através dos encontros feitos
no órgão técnico intersindical de saúde e condi
ções de trabalho, levando a nossa contribuição
à Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, no sentido que essas su
gestões sejam implementadas e colocadas no tex
to constitucional. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va
mos prosseguir com as perguntas e respostas,
com o tempo de três minutos para cada pergunta
e cada resposta.

Concedo a palavra ao Constituinte Osvaldo
Bender.

O SR. CONSmUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Em primeiro lugar, congratulo-me com os ilus
tres participantes, de maneira especial com as
Senhoras que aqui vieram nesta tarde nos falar.
Iniciando, farei uma pergunta ao Dr. Joel Alves
de Oliveira. Aos demais, apenas farei um comen
tário sobre o que as Senhoras nos apresentaram,
o que endossamos por inteiro. Posteriormente,
farei um comentário maior. As três questões que
V. S· nos trouxe foram aqui amplamente deba
tidas. Existe o consenso, que deverá constar na
nova Constituição, sobre a jornada de trabalho.
Aliás, V. S' ficou com uma proposta de meio tem
po, onde a própria classe trabalhadora poderia
reivindicar inclusive as conquistas até de menos
de quarenta horas de trabalho semanal isso pare
ce-me louvável. Quero apenas fazer uma coloca
ção, porque, pela estatística apresentada, vimos
que a rotatividade no emprego justamente ocor
reu em maior percentual nas pequenas, médias
e microempresas. Parece-me que isso sempre
vai acontecer, principalmente quando se viveum
momento instável, difícil, onde essas pequenas
empresas sequer têm garantias. Sabemos que
são geradoras de grande parcela dos empregos.
Hoje, pela manhã, tivemos uma palestra muito
brilhante, feita pela Dra, Beatriz,apresentando ex
celente trabalho de dois anos referente ao seguro
desemprego. Não seria melhor se penalizássemos
as empresas? Aliás, vários projetos foram aqui
apresentados nesse sentido, inclusive um apre
sentado pelo nobre ConstituinteMax Rosenmann,
que penaliza as dispensas sem justa causa. Essa
multa seria canalizada,segundo a explanação que
tivemos na parte da manhã, junto com o PIS,
PASEP e outros fundos, para o desemprego; se
guro-desemprego garantido integralmente e no
mínimo durante um ano. Quer me parecer que
seria mais seguro para o trabalhador do que sim
plesmente a estabilidade, porque, na prática, ela
não seria possível,porque sabemos que as peque
nas empresas hoje existem, mas talveznão ama
opinião de V. S· Porém, antes, quero complemen
tar dizendo, principalmente às trabalhadoras ru
rais: como filho de agricultores - e lembro-me
agora de minha mãe, em cuja saia se agarraram
dez filhos que ela criou, e a vejo presente sempre
de manhã até altas horas da noite, acompanhan
do todos da roça - represento aqui uma região

de pequenos produtores rurais. Já fizemos pro
nunciamentos neste sentido. Participei de um
Congresso das Trabalhadoras Rurais em Porto
Alegre e um dos compromissos assumidos du
rante a campanha é de que a mulher realmente
consiga a sua igualdade. Não queremos vê-Ia na
nossa frente, como eu dizia à representante dos
metalúrgicos de São Paulo, mas do nosso lado,
homens e mulheres, juntos: construindo a gran
deza do País, sem rivalidades, sem rixa.Não posso
entender que até hoje as nossas autoridades ainda
não reconheceram o valor da mulher, uma vez
que nós homens somos fruto do ventre de uma
mulher. Temos mãe, esposa, irmãs e filhas. Não
é vexame querermos que elas tenham igualdade.
Não vejoaté que ponto a nova Constituição possa
lhes trazer a garantia de igualdade, principalmente
à mulher componesa. Há alguns dias, foiencami
nhado ao Congresso Nacional projeto que trata
sobre a Previdência Social e fixa um mínimo de
trezentos cruzados para o trabalhador rural e apo
sentados. Apresentamos emenda incluindo o ho
mem rural e a mulher camponesa. Mas, lamenta
velmente, o Relator não a aceitou e tantas outras
que foram apresentadas nesse projeto. Por que
não poderíamos, desde agora, incluiras mulheres
componesas com aposentadoria, se sabemos
que a PrevidênciaSocial tem 64 bilhões de cruza
dos em caixa? Essa é a pergunta que me faço.
Quero dizer a V. S· que aqui representa as traba
lhadoras das fábricas, que nós homens e esta
Subcomissão, não falo apenas por mim, tenho
certeza, mas sentimos a sensibilidade, o grande
amor e o grande interesse aqui presente. Se aqui
estamos, é porque optamos por esta Subcomis
são, para que pudéssemos conseguir avanços pa
ra os trabalhadores e especialmente quero ver
esses avanços para os componeses, para a mu
lher camponesa. Sabemos o quanto é duro o
seu trabalho. Na minha região, os pequenos pro
prietários rurais que têm terra não ganham hoje
meio salário mínimo. Por isso, houve êxodo rural
e milhares de trabalhadores rurais foram em bus
ca de empregos melhores nas cidades, onde mui
tas vezes encontraram e acabaram marginaliza
dos no grande cinturão da miséria. Temos que
fixar o homem no campo, precisamos de uma
política agrícola definida que lhe dê essa condi
ção, igualdade com a previdência social e com
o homem urbano. Reafirmo o meu propósito de
luta. Estamos apelando às autoridades para que
se sensibilizem e que, desde logo, dêem a esses
trabalhadores os direitos que lhes cabem; dêem
aos trabalhadores rurais um salário inteiro aos
65 anos, e não meio salário, como recebem atual
mente. V.S· propôs a idade de quarenta e cinco;
fomos mais além, propondo 55 anos e nem isso
foi aceito. Mas, se pelos menos lhes fosse conce
dido aposentadoria aos 65 anos.já seria um inicio,
até bateríamos palmas. Faço este apelo para que
as autoridades se sensibilizema fun de que tenha
mos, de uma vez por todas, um começo.

Gostaria de ouvir opinião referente a esta tese
apresentada hoje.

O SR.JOEL ALVES DE OLIVEIRA- Na verda
de, V. Ex' coloca uma alternativa à questão da
estabilidade que os trabalhadores pleiteiam. En
tendemos que uma coisa possa, eventualmente,
conviver com a outra. Entendemos que quando
falamos em estabilidade no emprego não esta
mos com a intenção de penalizar a empresa. Ao

contrário, falamos em estabilidade como uma for
ma de contribuir para a evolução social da classe
operária, para que deixe de existir, de forma até
vergonhosa, um número tão elevado de dispensa
de trabalhadores. Grande número de micro e pe
quenas empresas, que absorvem mão-de-obra
considerável- e eu diria que elas não absorvem
tanta mão-de-obra como imaginamos - infeliz
mente existem de forma profundamente impro
visada, sem as mínimas condições de existirem
na realidade, sem a responsabilidade social que
deve haver numa empresa, sem observar muitas
vezes os mínimos direitos dos trabalhadores. En
tendo que as microempresas também têm que
ter a sua parcela de responsabilidade social, não
só pela possibilidade de criação de novos empre
gos, mas também pela responsabilidade de con
tribuírem para a evolução social, políticae econô
mica dos trabalhadores. Entendo que não deve
mos fixar simplesmente uma multa e esquecer
a estabilidade. É muito fácil pagar uma multa
e repassar o seu custo para o preço finaldo produ
to. A estabilidade no emprego não é um ônus,
mas uma responsabilidade. E nesse sentido que
encaramos a questão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Concedo a palavra ao Constituinte Carlos Cotta.

O SR CONSmUINTE CARLOS COITA-Sr.
Presidente, quero inicialmente dizer a Sr"Antônia
da CruzSilvaque o seu depoimento nos emocio
nou muito. Também somos egressos de uma
situação rural.Já capinei muita cana, já bati muito
pasto, tirei muito leite. De forma que o que foi
dito por V.S' também conhecemos de corpo pre
sente. Sei que é uma luta muito grande e difícil.
Sei também que no fundo de sua alma, pensa
que, quando está no seu sertão da Paraíba, nós
aqui não estamos pensando em V.S. nem naque
les e naquelas que labutam lá e nos sertões do
Brasil inteiro.Mas não é isso que acontece. Esse
problema, como disse o nobre ConstituinteMário
Uma, tem sido focalizadointensamente por todos
nós. V. S· pode sair tranqüila, porque esse assunto
está sendo muito bem tratado nesta Subcomis
são, com o máximo cuidado. Nosso Presidente
é um homem do ramo e todos nós temos a proe
cupação de fazer com que a injustiça social que
se praticou contra todas as forças vivasque traba
lham na Nação e foram prejudicadas durante os
vinte e um anos de ditadura militar, que possa
mos, senão saldá-Ias todas, no instante, tenhamos
progressivamente a restituição àqueles que traba
lham e produzem a riqueza deste País.Voltetran
qüila para a Paraíba, na certeza de que nós, desta
Subcomissão, vamos trabalhar nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra à Constituinte-Lídice da-Mata._.

A SRA. CONSmUINTE ÚDICE DAMATA
Sr. Presidente, não sou integrante desta Subco
missão mas aqui venho trazida pela idéia de
acompanhar os depoimentos das companheiras,
mulheres trabalhadoras. Tive a oportunidade feliz
de ouvir, também, os representantes do DIEESE
e do DIESAT. Quero destacar algumas das ques
tões colocadas pelas companheiras, no que diz
respeito à nossa luta da mulher com relação às
questões trabalhistas. A primeira delas é a idéia
- e alguns companheiros Constituintesjá se refe
riram a ela - de que nós buscamos igualdade
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de direitos e, nesse sentido, acabar com as distor
ções da legislação trabalhista, que garante prote
ção "entre aspas" às mulheres, criando uma lei
que, na verdade, nos diferencia na relação do
trabalho. Um caso concreto é a questão da licença
para a mulher gestante. Defendemos que essa
mulher tenha direito à licença, obviamente, e até
gostariamos que fosse maior. Porém, a legislação
é usada como forma de discliminá-la no acesso
ao trabalho. Inúmeras são as mulheres colocadas
para fora do emprego quando se casam, exata
mente por haver a possibilidade de ficarem grávi
das. Outras são despedidas, num desrespeito fla
grante à lei, quando ficam grávidas. Outras não
são aceitas no emprego por estarem grávidas.
Afunção social da maternidade, como fundamen
taI na sociedade, não é entendida na relação de
trabalho. Portanto, defendemos a idéia polêmica,
mas deve ser discutida nesta Subcomissão, de
que se tenha uma forma optativa de licença à
gestante que contemple o homem e a mulher.
A mulher precisa da licença-gestante para a ama
mentação, mas o homem também, para auxiliar
nos trabalhos que se têm com o filho. Afinal, o
filhonão é só da mulher, mas também do homem.
O trabalhador, hoje, em geral, tem dispensa de
um dia, reservado apenas para que ele possa re
gistrar o filho. Ora, na primeira semana após o
parto, a mulher necessita objetivamente do auxílio
do homem para executar diversas tarefas refe
rentes a sua condição. Precisamos avançar no
sentido de garantir, uma licença maior -para o
homem após o parto de sua mulher ou, então,
avançarmos na proposição, ainda não existente
na maioria dos países, mas em alguns já começa
a ser implantada a idéia da licença gestante para
o homem e para a mulher. Tendo essa questão
como em tese, a trabalhadora ficará mais prote
gida, na medida que o empregador não poderá
ter esse argumento, de que a mulher tem a licença
e que ele, portanto, vai ter que pagar um traba
lhador que não trabalha durante 3 meses. Enten
demos essa licença como optativa, obviamente,
ou o homem ou a mulher.

Uma outra questão que quero ressaltar nesta
discussão, que considero fundamental, é a idéia
da extensão dos direitos trabalhistas e previden
ciários de forma plena às empregadas domésticas
e às trabalhadoras rurais. A idéia que precisamos
absorver da igualdade, da isonomia de direitos
entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores
rurais. Nesta questão, a mulher trabalhadora rural
é de forma especial discriminada e também a
trabalhadora doméstica. Portanto, é ímprescin
dfvelque nós tenhamos, como resultado do traba
lho desta Subcomissão, assegurado no relatório
final um textoque nos possibilite conquistar esse
direito.

Finalizando, quero colocar a questão do direito
à creche. Alguns dizem que essa questão não
é constitucional, pode ser determinada na lei ordi
nária etc. Acho que é fundamental que nós possa
mos avançar nesse sentido, na medida em que
tenhamos a compreensão de que precisamos en
tender a necessidade da mulher como força de
trabalho no País e a sua integração na produção
social, precisamos criar os meios para que essa
integração se dê de forma mais rápida, com a
mulher tendo garantida a possibilidade de ter os
seus filhos em situação de segurança e de assis
tência. Nesse sentido, acho que a idéia de que

a empresa garanta creche, porque o que existe
hoje é uma balela, na minha opinião, com a des
culpa da palavra, o que existe hoje é uma lei,
uma legislação que garante um berçário de 3
meses à mulher no período de amamentação e
que dá àquela empresa infratora uma multa irrisó
ria que toda empresa prefere pagar do que, na
verdade, constituir um convênio, muitas vezes fa
lacioso, mentiroso, uma forma de engodo da le
gislação. E como a muIta é muito irrisória elas
preferem pagar do que criar uma creche. Então,
há a idéia de que é preciso que seja garantido
à mulher trabalhadora o direito à creche, que as
empresas mantenham creches que possam ga
rantir à trabalhadora a possibilidade de trabalhar
deixando os seus filhos em segurança. Essa ques
tão da creche diz respeito à questão do trabalho
e diz respeito à questão também mais social, co
mo nós discutimos, a intervenção do Estado nes
sa garantia. Mas a garantia da creche no emprego,
no trabalho é essencial para nós, mesmo que
ela seja num período menor do que a creche
do Estado, mesmo que ela seja numa situação
em que algumas empresas não ofereçam creche,
não as construam para o trabalho, mas possam
oferecer convênios que garantam a creche. Tive
uma experiência nesse sentido quando fiz, através
de um projeto meu, uma legislação num minicípio
de Salvador, um projeto autorizativo, na verdade,
mas que teve o apoio dos Movimento de Mulheres
isso foi sancionado pelo Prefeito, obrigando às

empresas de maioria acionária do município a
terem creches para suas funcionárias. E hoje nós
temos em Salvador tanto a UMPURB quanto a
Empresa de Transporte TRANSUR, que mantêm
creches para suas funcionárias. Nós entendemos
que o direito à creche não deve ser direito apenas
da trabalhadora, em empresas como a TRANSUR
e como a LlMPURB, os trabalhadores reivindi
caram seu direito à creche. Entendemos que deve
ser, portanto, um direito extensivo aos trabalha
dores e não apenas às trabalhadoras. Compreen
demos que na nossa luta, hoje, não temos para
a trabalhadora, quanto mais para o trabalhador
e geralmente a apresentamos como uma reivindi
cação maior das mulheres trabalhadoras, porque,
objetivamente, na sociedade, essa função é im
posta à mulher a função social de cuidar dos
seus filhos. Mas, sem dúvida nenhuma, os traba
lhadores, homem ou mulher, devem ter direito
a garantir esse acesso de educação ao seu filho,
porque entendemos que a creche é uma extensão
da função de educação que o Estado e a empresa
devem garantir. Muito obrigada.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Tem
a palavra o Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes e pessoas presentes
na sala:

Primeiramente, quero deixar meus cumprimen
tos às duas representantes das mulheres pelo brio
Ihantismo, a humildade, a franquesa e com a cla
reza com que colocaram as suas posições e deixa
ram aqui documentos que serão de alto poder
para nós, para que de fato a vontade das mulheres
esteja contemplada nesta Subcomissão em rela
ção a uma nova Constituição. Por outro lado, que
ro deixar os meus cumprimentos ao DIESAT e
ao DIEESE, porque no mesmo entendimento es
sas duas entidades e mais o DIAP, são uma prova

do crescimento e da maturidade do movimento
sindical brasileiro. Em cima desse mesmo enten
dimento quero fazer 2 perguntas aos dois compa
nheiros representantes do DlESAT e do DlEESE.
Ao representante do DIESATpergunto, primeiro:
como V. S' vê a questão das CIPAS, já que temos
todo o entendimento de que as CIPAS, na verdade,
neste País, não funcionam e servem muito mais
ao empregador e não servem ao trabalhador, pelo
menos à grande maioria dos trabalhadores, e te
mos o entendimento de que deveríamos ter so
mente comissões de fábrica e que elas assumis
sem também a responsabilidade da segurança
e da higiene do trabalho. Por outro lado, também,
achei interessantíssima a sua proposta que coloca
a redução de jornada como forma de combater
os adicionais de insalubridade e de periculosi
dade. Gostaria que falasse desse dois temas. Ao
companheiro do DIEESE: temos assistido a im
portante colaboração que o DIEESE tem dado
a todo movimento sindical brasileiro, fornecendo
dados na área econômica e que têm nos servido
de enorme valia para o debate com o próprio
empresariado. Nesse sentido, tenho urna preocu
pação. Recentemente, foi convocado pelo Presi
dente da República para nós termos um represen
tante junto ao Conselho Monetário Nacional de
um dos representantes dos trabalhadores. No
meu entendimento, o nome que seria unitário
no movimento sindical seria o DIEESE e, de uma
forma imposta, o Presidente da República esco
lheu por seu dedo o Presidente da CNTI, Confede
ração da qual faço parte, mas discordo pela forma
de encaminhamento. Falou-se muito aqui nesta
Subcomissão sobre a questão da co-gestão e gas
tariamos que V. S' falasse da participação de fato
dos trabalhadores em órgãos paritários mas que,
de fato, no meu entendimento, fosse indicado
pela classe trabalhadora. Gostaria ainda que V.
S' comentasse alguma coisa sobre a questão do
salário mínimo, já que é inegável que neste País
não se respeita o salário mínimo do DIEESE e
que o nosso salário mínimo vigente hoje desres
peita a própria Constituição. Este País fala tanto
que se cumpra a lei, mas o próprio Executivo
não a cumpre, porque o salário mínimo não res
peita a Constituição.

O SR. REDIGIa TODESCHINI - Quando à
intervenção do Constituinte Paulo Paim, nas dis
cussões que são feitas nesse órgão técnico inter
sindical nas questões de saúde e condições de
trabalho, nós vemos com uma importância funda
mentai que para se modificar as condições de
trabalho, é necessário a ação organizada dos pró
prios trabalhadores. Se as CIPAS paritárias funcio
nassem neste País, não teríamos 25 mil mortes
de trabalhadores nestes últimos 5 anos, houve
mais de 1 milhão e 200 mil acidentes típicos,
que é o colocado pelas estatísticas oficiais, mas
podemos muito bem multiplicar por 4 e, diante
dessa situação, vemos, então, que as CIPAS pari
tárias, na realidade 90% delas não estão funcio
nando. Então, acho que já foi colocado em diver
sos encontros e nas próprias centrais, também
a necessidade de transformar estas CIPASparitá
rias em comissão de saúde, totalmente eleita pe
los trabalhadores, não prescindindo da organi
zação dos trabalhadores mais geral que é a ques
tão da comissão de fábrica, quer dizer, isso já
é uma reivindicação velha do movimento sindical,
que luta, também, para, no interior da fábrica,
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ter uma comissão da fábrica para discutir todas
as questões pertinentes às relações do trabalho.
Nas questões que dizem respeito à saúde e à
segurança dos trabalhadores, há uma reivindica
ção, também, que se faça CIPAS, quer dizer co
missões de saúde totalmente eleitas para resolve
rem esses problemas que existem e essas condi
ções de trabalho que são geradoras de inume
ráveis mutilações e mortes, o que acontece no
dia-a-dia. Quanto á questão da redução da jorna
da de trabalho, esse é um fator também impor
tante a nosso ver principalmente diante de deter
minados ramos da atividade que enfrentam riscos
enormes a sua saúde. Num primeiro momento,
é necessário, então, que nesses setores de maior
risco haja a redução da jornada de trabalho e
mais um fato, que haja a recusa em locais que
sejam insalubres, isso também deve ser colocado
no texto constitucional. Na medida em que o tra
balhador enfrente uma situação de risco iminente
ele deve se recusar a trabalhar e de expor a sua
vida a risco. Temos aí dados estarrecedores, co
mo na construção civil, de cada dois acidentes
que nós temos um deles gera incapacidade per
manente, isso é grave, não pode mais acontecer
até está sendo feito uma campanha em nível na
cional quanto a isso, levada pela FCINDACEN
lRO. Nós poderíamos discutir até o mérito dessa
campanha. Mas essas questões, a questão da or
ganização, que já está em textos constitucionais
em outros países, como na Constituição portu
guesa, comitês de higiene e segurança eleitos
pelos trabalhadores, é importante que seja colo
ssim como a redução da jornada nos setores de
risco e a recusa de trabalharmos em setores que
ofereçam risco grave iminente a nossa saúde.

Respondendo à pergunta do companheiro Pau
lo Renato Paim, farei um comentário com relação
ao problema da participação dos trabalhadores
nos diversos órgãos públicos e, en pauant, le
vantaria uma questão que é bastante significativa
e que mostraria a realidade da participação dos
trabalhadores nos diversos organismos públicos,
que é o problema dos Tribunais do Trabalho.
As juntas de Conciliação e Julgamento têm a re
presentação dos trabalhadores, não podemos di
zer que não têm, as Juntas são constituídas nor
malmente de 3 elementos, um representando os
trabalhadores, um representando os patrões, ou
tro representando o Governo. Mas, na realidade,
se nós levarmos em consideração a represen
tação formal que está constituída nestes organis
mos, vamos verificar que estamos sempre em
minoria, estamos sempre no mínimo 2 a 1, que
é o que ocorre normalmente nas Juntas de Conci
liação e Julgamento. Nos Tribunais Regionais do
Trabalho, então, a coisa é mais complicada. As
vezes, estamos até com uma defasagem muito
maior em termos de representação. E no caso
agora do Conselho Monetário Nacional, exami
nando-se a Composição do Conselho Monetário
Nacional, vamos verificar que a participação dos
trabalhadores nesse Conselho, que até agora não
existia, mas que vai ter a participação de uma
pessoa, de um representante do Movimento Sindi
cal e aqui eu não entraria no mérito da qualidade
da representação, vamos continuar sendo real
mente esmagados nas nossas proposituras, por
que a composição do Conselho Monetário Nacio
nal é basicamente de empresários e nós vamos
ter uma pessoa participando desse Conselho.

Acho que é um fato positivo os trabalhadores
já participando de um Conselho, mas ocorre que
estamos participando com uma defasagem e
uma desvantagem profunda e não teríamos con
díções de sequer passar a proposta dos trabalha
dores, acredito que não a passaremos, como não
passamos proposta de trabalhadores nos diversos
organismos em que os trabalhadores estão repre
sentados. Digo que é importante a participação
dos trabalhadores em todos os organismos, só
que precisamos continuar participando, mas de
uma forma progressiva para chegar, quem sabe,
a uma paridade, porque, afinal de contas, são
classes sociais que estão representadas. Diria
aqui, também, que o Governo não é nada mais
nada menos do que o representante de uma clas
se dominante. Então, se nós estamos participan
do de uma forma tripartite, na realidade, estamos
sempre com uma desvantagem muito grande em
termos de participação. Acho que é muito impor
tante, que é preciso que nós participemos, que
é preciso que seja aberto aos trabalhadores a pos
sibilidade da participação nos diversos organis
mos públicos, sociais etc. mas de uma forma
bastante progressista e que nós atinjamos um
grau de aperfeiçoamento desta participação.
Quanto à questão do salário minimo, muitas vezes
escandaliza algumas pessoas o fato do DIEESE
apresentar estatísticas, de apresentar números,
mas os números são colhidos diante de uma reali
dade que está aí, o DIEESE não manipula dados,
ele não esconde a verdade. O que chega ao nosso
conhecimento, através das coletas de informa
ções de estatísticas, de pesquisas, de dados de
casa em casa ou mesmo no local onde é comer
cializado o produto, é essa realidade que é transfe
rida para o público, que é transferida para o Movi
mento Sindical, que é transferida para as autori
dades. E hoje nós temos um salário mínimo ne
cessário de mais de 8 mil cruzados e isso reflete
a realidade em que estamos vivendo. A argumen
tação de algumas autoridades é a de que não
se poderia elevar o salário mínimo, porque com
isso se elevaria automaticamente uma série de
salários que estariam indexados ao salário míni
mo. Ora, vamos criar uma alternativa. Por que,
então, não criar uma nomenclatura diferente, va
mos criar um piso mínimo nacional, que seria
uma forma de desvincular o salário mínimo dos
diversos salários que existem em diversas áreas.
Então, sugiro aqui para essa Comissão, inclusive,
se bem que não é essa base do meu depoimento,
mas que se pense na criação de um piso mínimo
nacional, desvinculado do salário mínimo atual.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Concedo a palavra à Constituinte Wilma Maia.

A SRA.CONSmmNTE WILMA MAIA - Que
ro, incialmente, parabenizar os expositores que
aqui expuseram problemas relacionados à mulher
trabalhadora urbana, rural, o DIEESE e o Diesat
Inicialmente, quero parabenizar tembém e lem
brar a luta da mulher trabalhadora rural do Nor
deste; ela fala que é discriminada, ela relacionou
aí toda discriminação que existe em relação à
mulher, mas ela não falou e agora falo por ela,
do problema que ela sofre como agricultora nor
destina. Na hora em que ela solicita que a mulher
tenha direito à titulação de terras, direito à proprie
dade, direito aos benefícios da reforma agrária,
ela também se preocupa com o apoio técnico

e crediticio que deve ter o pequeno trabalhador
rural, o pequeno proprietário do Nordeste, que,
infelizmente, está sujeito às secas e às enchentes
e que não tem o amparo necessário naquela Re
gião, que deveria ser irrigada. Se ela fosse irrigada
realmente, se se investisse principalmente na área
onde ela mora, a área da Paraíba, Rio Grande
do Norte e Ceará, que é exatamente a área do
polígono das secas. O sofrimento lá é duplo por
que, além de ser discriminada como mulher, é
discriminada também como agricultora.

Queria me dirigir ao DIEESE, para perguntar
como são feitos os cálculos. O DIEESE tem publi
cado que o salário mínimo não dá para atender
às necessidades básicas e nós sabemos que não
dá, realmente. Mas eu queria saber como são
feitos esses cálculos, em relação ao que foi divul
gado. Noventa por cento do salário de hoje seria
utilizado com alimentação. E o que o DIEESE
diza respeito da medição dos cálculos da inflação
que são feitos hoje pelo Governo? E queria lem
brar a esta Subcomissão uma coisa importante,
reforçando as palavras da Constituinte Lídice da
Mata. Nós estamos apresentando, todas as mu
lheres Constituintes apresentaram a seguinte pro
posta, que "A função social da maternidade e
da patemidade deve ser considerada como valor
social fundamental, devendo o Estado assegurar
os mecanismos do seu desempenho." Então, esta
é uma proposta importantíssima, porque é feita
pelas mulheres que aqui apresentaram como tra
balhadoras urbana e rural e também pelas mulhe
res Constituintes que estão, realmente, falando
pela metade da população, pela metade do eleito
rado brasileiro e por 36% das forças de trabalho
que hoje temos no País. Isso é importante porque
na hora em que se reconhecer a função da pater
nidade, também, como valor social fundamentaI
da maternidade, nós - vamos diminuir muito
o problema da estabilidade, da rotatividade em
relação à mulher grávida. Então, é importante que
esta Subcomissão até discuta e debata esse as
sunto, para que cheguemos a uma conclusão
e consigamos aprovar esta proposta que é da
maior importância para que a mulher tenha real
mente o seu lugar no mercado de trabalho, conse
guindo essa forma de justiça social diante da fun
ção que ela executa na sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituite Stélio Dias.

O SR. CONSTITCIlNTE srsuo DIAS - Eu
pediria ao Sr.)Conferencista e licença ao Sr. Presi
dente só para acionar uma pergunta dentro do
raciocínió da Constituinte Wilma Maia. Por que
esse espaço, essa difereciação tão grande entre
os cálculos de índice de custo de vida do DIEESE,
do IBGE e da própria Fundação Getúlio Vargas?

OSR.PRESIDENTE(GeraldoCampos)-Tem
a palavra V.S,

O SR. JOEL ALVES DE OUVEIRA - Respon
dendo às suas perguntas, eu começaria pela últi
ma. Eu diria que, na verdade, não existe uma
diferença tão fundamentaI nos índices. Os índices
são semelhantes. Há apenas variações. Por exem
plo, dependendo da forma como é utilizado por
um e por outro. Se nós lembrarmos os índices
do custo de vida do mês de dezembro, por exern
plo, vamos verificar que enquanto o Governo esti
pulava uma média de índices de 7,27%, o DIEESE
apurava, em São Paulo, 15,92%. A expli~ação pa-
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ra essa diferença brutal está justamente no proble
ma do congelamento. A forma que o IBGE utiliza
va para calcular os índices não levava em conside
ração o ágio e o DIEESE apurava a coisa levando
em consideração o preço que estava realmente
sendo cobrado. No mês de janeiro, os índice do
DlEESE foi menor do que o índice do custo de
vida do Governo. Enquanto o do Governo dava
16,82%, o nosso dava 14,01%. Mas são diferen
ças que existem em determinados momentos
mas que, em termos de índice, a coisa não é
tão grande, a não ser que haja uma manipulação
ou uma distorção da forma como é utilizada.
Quanto à maneira como esses cálculos são feitos,
eu gostaria de ressaltar aqui que eu sou um diri
gente sindical, sou o Presidente do Síndicato dos
Marceneiros de São Paulo e que não sou econo
mista. O DIEESE tem uma direção composta de
dirigentes sindicais e tem, naturalmente, um cor
po técnico, cujo Diretor Técnicoé o nosso compa
nheiroWalter Barele. Eu diria o seguinte: os cálcu
los que o DlEESE utiliza para chegar ao salário
mfnimo necessário, por exemplo, leva como base
a própria Constituição, que é a cesta básica insti
tuida desde há muitos e muitos anos atrás, onde
está colocada a quantidade de alimentação que
o trabalhador deveria consumir durante um mês,
tantos quilos de carne, tantos quilos de batata.
Alguns produtos, inclusive, hoje já não são mais
utilizados, mas continuam existindo. É o caso da
banha, por exemplo. Nos grandes centros, prati
camente, não se utiliza mais a banha. Utiliza-se
o 61eode soja, que a está substituíndo já há algum
tempo. Mas a banha continua fazendo parte. Por
outro lado, essa cesta básica não leva em conside
ração as necessidades pessoais do individuo. Não
leva em consideração o lazer, não leva em consi
deração a condução, não leva em consideração
a educação, não leva em consideração uma série
de coisas. Aíestá fundamentalmente a diferença
do salário mínimo necessário que o DIEESE cal
cula para uma família de 4 pessoas, duas crianças
e dois adultos, sendo que as duas criançasequiva
lem a um adulto. Essa diferenciação é que real
mente salta aos olhos, porque não se pode pensar
que uma familia possa sobreviver hoje com um
salário mínimo de 1.364 cruzados.

O que nós achamos dos cálculos do Governo?
Eu já falei, inicialmente, que depende do mo
mento e da forma como é utilizada a coleta desses
dados. A metodologia usada pelo DIEESE é dife
rente da metodologia utilizada pelo IBGE. Tanto
é assim que nesse encontro recente com o Gover
no Federal, com o Presidente da República, espe
cialmente, o DIEESE foi convidado para discutir
a questão da metodologia utilizada nos índices
de elaboração do custo de vida. São problemas
de metodologia que eu não comentaria aqui.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituínte MaxRosenmann.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao compa
nheiro do DlESAT. V. S' colocou muito bem,
quando comentou que a Previdência deva estar
em relação proporcional ao PIB. Então, minha
pergunta é curta e V. S' poderá esclarecer uma
dúvida muito importante que eu tenho. Qual a
proposta do DIESAT em relação ao PIB em per
centual para utilização para a Previdência? E qual
a proporcionalidade existente hoje em relação ao
PIB nacional?

O SR. REDfGIO TODESCHINI - Nós, atual
mente, dentro do DIESAT, não temos discutido
o percentual a ser adotado no caso da contri
buição para a Previdência Social. O que tem sem
pre sido denunciado é que o Governo não tem
contribuído com a sua terça parte para a Previ
dência, no sentido de que foi aumentada...

O SR. CONSTITUINTE MAXROSENMANN 
Minhapergunta seria sobre a questão do percen
tual. Toda a sua colocação foi muito bem feita
em relação ao PIBe vocês são especialistas nisso.
Então, vocês têm que ter uma proposta propor
cionai do PIB nacional. Também gostaria de saber
quanto se gasta sobre o PIB atual, senão n6s
vamos discutir uma coisa sem saber.

O SR. JOEL ALVES DE OUVEIRA- A discus
são do DIESAT não tem sido feita no sentido
de estabelecer esse percentual. Estamos aqui co
locando alguns princípios básicos de reformu
lação previdenciária, tanto no aspecto de benefí
cios, quanto na questão da contribuição. Caberia,
num segundo momento, juntamente com o
DlEESE, que faz cálculos econômicos, realmente
estabelecer qual seria esse percentual que os tra
balhadores decidem. Quer dizer, o importante é
que haja uma discussão com o movimento sindi
cal, globalmente. Isso seria um segundo momen
to, porque nós não temos aqui um número. Se
eu dissesse um número, seria um número aleató
rio e não um número realmente consensual, den
trodo movimento sindical. Para nós, isso depende
de um cálculo a ser feito juntamente com o DIEE
SE.

O SR. CONSTITUNTE MAX ROSENMANN 
Eu não gostaria de um diálogo, mas de uma per
gunta.

Eu fui Superintendente do Instituto de Previ
dência e acho que as suas colocações são muito
lógicas no sentido das reivindicações, e até neces
sárias para qualquer ser humano que queira viver
com dignidade. Quanto a isso, não há problema,
V.S. tem até o meu apoio e a minha solidariedade.
A única coisa é que, realmente, as propostas de
vem ser colocadas com muita clareza, porque
os países como a Suécia gastam 41% do seu
PIB em previdência. Daí a razão por que pratica
mente, na Suécia, se diz que a pessoa nasce apo
sentada se quiser, pois basta que ele não queira
trabalhar e o governo lhe dará um salário, não
um salário de desemprego, mas um salário até
de quem não queira trabalhar, tal a riqueza do
seu PIB em relação àquilo que eles oferecem em
termos de Previdência. Essa é uma conquista que
se obtém através da riqueza do país e da conquista
dos trabalhadores, com o que nós estamos de
acordo.

A Inglaterra, a França e os Estados Unidos gas
tam em tomo de 28%. Eu sei de informações
do PIB em relação à previdência de vários países,
que eu poderia enumerar aqui. Mas, infelizmente,
eu não conhecia, até hoje, qual o percentual gasto
na nossa Previdência em relação ao PIB. Como
V.S', colocou com tanta ênfase toda uma corre
lação em relação ao PIB, eu imaginei que vocês
tinham um cálculo feito. Então, a proposta, real
mente, toma-se muito verdadeira nas reivindica
ções, mas toma-se relativamente solta, se não
soubermos essa correlação proporcional a qual
v. S' propõe. Porque "é de couro que se faz a
correia" e é da riqueza que se distribui a riqueza.

Agora, se nós não pegarmos a massa dessa rique
za e determinarmos um percentual para a Previ
dência, aí todo o raciocínio fica bastante prejudi
cado, e eu esperava encontrar resposta do com
panheiro.

O SR. JOEL ALVES DE OUVEIRA- Talvez
até para poder complementar, a própria legislação
da Previdência Social, quando fala de custeio, fala
de um terço da contribuição, por exemplo, no
caso do Governo, quanto ao custeio global da
Previdência, em assstência médica e beneficio?
Nesse caso, a proposta nossa é no sentido de
que na Constituição seja estabelecido somente
o princípio dessa contribuição, porque o fato de
saber... Neste País, eu acho que a questão deve
estar bem clara para todos, que os benefícios
são os mínimos possíves: praticamente 90% dos
trabalhadores que estão recebendo benefícios da
Previdência recebem até um salário minimo, uma
quantia muito pequena. Eu acho que o percentual
em relação ao PIB, em relação a outros países
- principalmente paises europeus ou america
nos - realmente deixa a desejar. Falta, também,
para nós, um suporte, um estudo até melhorado
nesta questão, já que até hoje, por exemplo, não
saíram as estatísticas oficiais de acidentes relativas
ao ano de 86. E nÓStambém reivindicamos, por
exemplo, que a Previdência Social estabeleça es
tatísticas de acidentes e doenças por ramo de
atividade, o que não acontece. Nós não temos
nem as estatísticas oficiais, e nós precisamos tra
balhar em cima disso. Nós não temos nem núme
ros para trabalhar. Cabe a n6s, também, estebele
cermos o quanto é que nós, trabalhadores, quere
mos para ter uma Previdência Social decente.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN
Sr. Presidente, agradeço muito e gostaria de fazer
agora uma pergunta ao Dieese, se V.Ex"me per
mitisse. Mas, antes de fazer a pergunta, eu gostaria
de complementar o raciocínio do nosso diálogo
com O Diesat e fazer uma afirmação. Eu, como
Superintendente do Instituto de Previdência do
Estado do Paraná, pela experiência que eu tive
de administrar a Previdência, posso fazer uma
afirmação que aqui pouco se falou. Eu acho, filo
soficamente, que o Estado é um mau gestor e
acho que ele tem a obrigação de ser um bom
fiscal. Infelizmente, ele não tem sido nem um bom
fiscal nem um bom gestor. E isto tem sido carac
terizado nos reclamos de todos os segmentos
sociais, independente de ser trabalhador, ou não,
pode ser até patronal. Nós não podemos contar
com a nossa Previdência. O rico, quando neces
sita de assistência hospitalar, paga com o seu
próprio dínheiro, não pode contar com a Previ
dência. E o pobre, muto menos, porque a situação
em que a Previdência é oferecida é lastimável,
é subumana. E, isso, pude constatar na minha
vivência de administrador. Agora, é uma grande
verdade que o grande consumidor da riqueza da
Previdência, principalmente na área de saúde, é
o próprio Inarnps, é o próprio Governo. E, isso,
eu afirmo com dados estatísticos. Nós gastamos
muito mais na administração da Previdência do
que nos benefícios que ela leva ao beneficiário
de Previdência do Paraná gastava 3% do salário
dos trabalhadores públicos, oferecendo, segundo
afirmações de outros institutos de todo Brasil, o
melhor serviço previdenciário que nós consegui
mos introduzir através do trabalho de um grupo
dentro do Governo José Richa, inclusive admi-



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Domingo 19 91

tindo e remunerando os médicos dentro da tabela
da Associação Médica Brasileira, não impondo
ao trabalhador da área médica uma tabela de
cima para baixo, mas aceitando a tabela oferecida
por seus trabalhadores, que são os médicos e
todos os seus procedimentos. Pagando realmente
muito bem, nós gastávamos 3% do salário do
trabalhador. E V. S" sabem quanto que é reco
lhido para a Previdência e quão pouco é oferecido
ao trabalhador no benefício final

Eu acho que essa ineficiência governamental
tinha que ser acusada, porque de nada adianta
dar mais responsabilidades, através de impostos
e taxas aos empresários, se o dinheiro que já
está sendo canalizado à Previdência tem sido mal
desviado, sem considerar os aspectos - que V.
S' comentou muito bem - de impunidade aos
casos de desvios e de desfalques de toda a natu
reza, que isso realmente é dinheiro do povo. En
tão, a ineficiência da admnistração pública é real
mente evidente.

Agora, a pergunta que eu queria fazerao Dieese
é a seguinte: escutei atentamente as suas afirma
ções, as suas colocações e, realmente, gostei de
muitas delas principalmente questão do piso sala
rial. Acho que já deveríamos - e já comentei
em outros dias passados, - que deveria ser extin
ta essa questão do salário mínimo como base
de todo o raciocínio e, sim, o piso por categoria
através de uma conquista, principalmente de um
sindicalismo livree forte. Acho que à medida em
que conseguíssemos o piso salarial, cada traba
lhador e cada segmento certamente conquistaria
um eSPflçomaior a nível de remuneração. Nisso,
nós estamos realmente pensando juntos. As suas
colocações a respeito dsa microempresa me
preocuparam pela sua colocação no sentido de
uma transferência de responsabilidades, se bem
que não foi detalhado. Mas, realmente, o mi
croempresário, no meu entendimento, deve ser
estimulado, para que ele possa se efetivar como
microempresário, gerar empregos - porque sa
bemos que dois terços dos empregos são através
da microempresa - e poder se tomar realmente
um empresário maior. Mas, para isso, ele tem
que existir inicialmente. Se nós castrarmos no
nascimento, das microempresas, através de um
excesso de responsabilidades, realmente pode
mos dificultaresse segmento importante de gera
ção de emprego.

A questão da estabilidade e da redução das
horas de trabalho, que tem sido realmente uma
tônica constante do grupo de Constituintes per
tencentes a esta Subcomissão, preocupa-me nu
ma colocação muito importante: sabemos que
temos uma Constituição, e essa Constituição não
seria de toda má se ela fosse cumprida, se as
comissões paritárias funcionassem. Logicamen
te, estaria muito longe, por ser, inclusive manipu
lada pela ditadura, de significar o nosso desejo.
Mas, realmente, grande parte não é nem sequer
cumprida. E eu afirmo que não podemos entrar
nesse segmento de reivindicações excessivas, co
mo se o Brasil não tivesse uma divida externa,
como se não tivéssemos um Governo ineficiente
- e acho que o nosso Governo em grande seg
mento tem sido ineficiente. Eu represento, um
Estado de agricultura em que mais de cem mil
pequenas propriedades foram perdidas por falta
de uma política agrícola. E essa política agrícola,
que foiprometida pelo meu Partido, não foi cum-

prida até hoje, inclusive, porque eu continuo ou
vindo reivindicações por falta de uma políticaagrí
cola que permita ao pequeno empresário do cam
po subsistir a essas taxas de juros e a falta de
preço mínímo, de seguro de safra, de comercia
lização compatível, etc. Realmente, nós não temos
um apoiamento e, ainda pior, no meu entendi
mento, ocorre um falso cooperativismo. Porque
o cooperativismo, pelo menos no meu Estado,
com exceção de duas ou três cooperativas, rouba
no peso, rouba na balança e prejudica até mesmo
o cooperado.

Então, eu digo a V. S' que eu me preocupei,
porque a sua colocação individualem cada assun
to, pode até ser válida,mas se prevalecerem todas
essas colocações, principalmente a da estabili
dade do emprego: acho que não vamos gerar
empregos, e aonde vamos colocar os dois mi
lhões de trabalhadores? Por isso coloquei uma
proposta, através de uma penalização, através de
uma multa que desestimule esta leviandade da
atual legislação, que permite a dissociação do
trabalhador com o empresário, a facilidade com
que o empresário pode demitir o empregado, es
sas leis atuais não devem prevalecer, mas real
mente se não dermos uma abertura e uma possi
bilidade de geração de empregos, tenho a impres
são de que o Brasil vai ao caos. E o Brasil não
é o que nós gostaríamos que fosse. Estamos aqui
trabalhando para que possamos ter um Brasil
mais justo, um Brasil mais progressita e mais
forte, mas realmente temos de dar condições.

Acho até que seria uma falsa colocação de mi
nha parte, e estou convicto de estar defendendo
o trabalhador, nas minhas posições, pois não es
tou aqui como emissário de empresário, de "lob
by" nenhum; estou convicto de que realmente
a estabilidade de emprego, da forma como está
sendo proposta aqui será um fator negativo na
geração de empregos e, em conseqüência, crise
ao trabalhador maior, como aconteceu - para
completar o raciocínio - no Paraná, quando cria
ram o usucapião em cinco anos, desestimulando
a permanência do trabalhador nas propriedades,
que acabou gerando essa quantidade de bóias
frias no meu Estado e, hoje, empresário nenhum
quer trabalhador rural morando em sua proprie
dade. Quer dizer, uma lei criada para atender ao
direito de propriedade do trabalhador, acabou ge
rando essa horda de pessoas em estado de míse
rabilidade absoluta, que todos nós lamentamos
e lutamos contra essa exploração que está haven
do, no momento, da mão-de-obra do trabalhador
rural. Obrigado.

O SR. JOEL ALVES DE OUVEIRA - Pare
ce-me que V.Ex" fez uma afirmação e não uma
pergunta. Eu apenas diria o seguinte; no que se
refere às microempresas, gostaria de discutir o
que é microempresa. Eu sou de uma área onde
existe microempresa, digamos assim, em quanti
dade bastante grande, que é o setor de marce
naria. A nível nacional, as empresas que têm até
quatro empregados, é responsável, na realidade,
por 4,8% da mão-de-obra empregada. Portanto,
não é uma mão-de-obra em grande escala. É
uma mão-de-obra consideravél. Agora, excluir
mos as microempresas, ou as pequenas empre
sas, da responsabilidade social, vamos ter sérios
problemas. A convenção coletiva, por exemplo,
da minha categoria: existem alguns direitos que
são estabelecidos a partir de uma quantidade de

trabalhadores. Essas empresas fazem questão de
não crescerem além daquele número de empre
gados; preferem fundar uma outra empresa, com
outro nome, do mesmo proprietário e continuar

. tendo 14 empregados, nas não atingir os 15. En
tão, temos de encontrar uma saída para o proble
ma. Acredito que uma estabilidade absoluta numa
microempresa seria realmente catastrófica. Te
mos que encontrar uma saída. Agora, isentar as
microempresas de responsabilidade social, acho
que não podemos. Corremos um risco seriíssimo
de os trabalhadores continuarem pagando eterna
mente e não tendo direitos, porque na medida
em que se tem esse subterfúgio, acontece em
abundância na minha categoria, por exemplo: re
dução de jornada de trabalho, a partir de 15 em
pregados; um piso salarial mais elevado a partir
de 15 empregados, etc. Conheço vários empresas
que simplesmente demitiram trabalhadores, fica
ram com 14 empregados e abriram duas ou três
outras empresas pequenas. Então, é um proble
ma de responsabilidade social.

OSR. PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Tem
a palavra o nobre Constituinte Augusto Carvalho. J

o SR. CONSTIfUINTEAUGUSTOCARVALHO
- Eu queria aproveitar a "carona" da pergunta
colocada, e aprender mais um pouco. Joel, qual
seria essa alternativa?O que poderia ser pensado?
O que o D1EESE pensa, em termos concretos,
sobre essa questão que tem sido várias vezes colo
cada em discussão, que é a questão da estabili
dade? Antes, eu queria saudar as companheiras
que vieram dar o seu depoimento da mulher tra
balhadora, e dizerda acolhida, pelo Partido Comu
nista Brasileiro, das suas propostas, pelas quais
lutaremos no Plenário, nas Comissões, onde esti
vermos, no sentido de ampliarmos o direito das
mulheres trabalhadoras em nosso País. Gostaria
de aproveitar, ainda, o ensejo da presença do nos
so companheiro Joel, que está acompanhado do
nosso ilustre amigo Walter Barelli e do Márcio,
do DJEESE de Brasília. Não poderíamos perder
essa oportunidade em que o movimento sindical
é colocado na defensiva, quando vemos toda
aquela glorificação que foi feita, da escala móvel
dos salários ou do "gatilho", que foi proposto
como instrumento de defesa da corrosão salarial
provocada pelo processo inflacionário descontro
lado do Plano Cruzado. Mas, com o fracasso do
Plano Cruzado, a gente entende que só quando
a inflação está corroendo os salários e que se
vê a validade do piso salarial, pois com uma infla
ção zero, ou uma inflação de 5%, não haveria
necessidade do "gatilho" que, agora, está sendo
colocado como o réu da discussão hoje, dos cau
sadores da política inflacionária. E novamente,
hoje,vem a velha questão delfinianade que salário
é inflacionário, e as discussões de manobras para
poder se alterar esse instrumento; parece, inclu
sive, que os empresários acharam agora que é
fator causador de inflação ou de piso salarial que
foiapurado em 15%. Queria aproveitar a presença
do nosso companheiro Joel, para dizer um pou
quinho a posição do DIEESE, nas referências e
preposições que a gente toma e do movimento
sindical como um todo. De que maneira o DIEE
SE está acompanhando as próprias pressões que
os governos estaduais hoje estão fazendo, no sen
tido de cortar o "gatilho" salarial dos funcionários
da rede estadual? Gostaria de aproveitar a sua
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presença para discutirmos um pouco essa con
juntura, que tem reflexos graves sobre o momento
em que a classe trabalhadora brasileira está atra
vessando.

O último ponto, que também tem sido discutido
nesta Subcomissão, é a perspectiva de se fazei
cumprir a lei,neste País, que viera ser promulgada
pela nova Constituição, para que não venhamos
a convalidar uma farsa de se fazer belas leis no
papel, para não serem cumpridas, especialmente
com relação ao salário mínimo, por motivos de
várias indexações que existem, que têm reflexos
na vida, senão de todos os brasileiros, pelo menos
de boa parcela deles. Tem sido discutida aqui,
na nossa Subcomissão, a perspectiva de se colo
car a fixação do valor do salário mínimo sob res
ponsabilidade do Congresso Nacional, para que
não seja um fator submetido a pressões de ordem
econômica conjuntural, enfim, até mesmo de
pressões internacionais, para que o Congresso,
na função das suas prerrogativas de legislar em
matéria econômlco-flnanceíra e salarial, dar a pa
lavra fmal sobre uma questão que é de funda
mentaI importância para milhões de brasileiros.
Então o que V. S' acharia dessa proposta, ou
seja, pela via do poder soberano do Poder Legis
Iativo, e opinar e decidir sobre essa questão funda
mentai?

O SR. JOEL ALVES DE OLIVEIRA - Gostaria
de agradecer as diversas perguntas formuladas,
embora bastante complicadas.

Primeiro, quanto à questão da estabilidade, o
DIEESE não tem nenhuma proposta acabada.
O DIEESE existe em decorrência da necessidade
do movimento sindical e fala aquilo que esse mo
vimento quer que ele fale. Quanto a essa questão,
portanto, o que o DIEESE tem, e defende, são
as propostas tiradas do congresso dos trabalha
dores, são as propostas consensuais dentro do
movimento sindical e são propostas que, antes
de mais nada, têm uma visão a partir do trabalha
dor. Entendemos que a responsabilidade do con
junto da sociedade em encontrar alternativas, não
deve ser apenas do trabalhador; é preciso que
o conjunto dessa sociedade se empenhe em en
contrar alternativas. Se a questão da estabilidade
é uma questão espinhosa, acho que estamos aqui
discutindo, os empresários já devem ter dado as
suas idéias, com certeza, mas não puderam com
parecer, ou melhor, não foram convidados. Mas,
estamos vendo que, nesta semana, houve uma
grande reunião de empresários onde se discutiu
profundamente o problema do gatilho salarial,
eles, inclusive, se manifestam preocupados com
a perda salarial dos trabalhadores.

Ora, essa preocupação parece-nos um pouco
falsa, porque, na medida em que se faz proposta,
por exemplo, sustentada em argumentações de
que o salário é um instrumento inflacionário, sen
do que o salário está sempre correndo atrás da
inflação - e eu não conheço nenhuma categoria
que teve um aumento salarial para compensar
as inflações futuras. Sempre são reajustes salariais
para ajustar o salário a uma defasagem já con
creta e existente. Antes, tínhamos em 12 meses,
passamos para o reajuste semestral, depois para
o trimestral e, agora, criaram um "gatilho" salarial
com índice de 20%, dentro de uma economia
que segundo se dizia,era uma economia de infla
ção zero. Ora, isso significava que o trabalhador
não ia ter aumento nunca. Então, é uma coisa

realmente mal intencionada, lamentavelmente
mal intencionada. Essa história de se dizer, agora,
que temos de acabar com o gatilho e encontrar
uma outra alternativa que seja mais benéfica para
os trabalhadores, partindo essa preocupação dos
empresários, para nós é bastante suspeito. Real
mente, entendemos que para acabar com o gati
lho salarial numa situação como esta que estamos
vivendo, precisaria se instituir o reajuste salarial
mensal. Não haveria outra alternativa, a menos
que se esteja querendo fazer uma discussão falsa,
quer dizer, mais uma vez o trabalhador "pagar
o pato", ou pagar a conta de algo que ele real
mente não fez, como o problema da divida exter
na, o problema da dívida interna, o problema dos
"marajás", e outros que estão aí sobrevivendo
à custa do dinheiro público e dos trabalhadores.

Em suma, o DIEESE não tem uma proposta
concreta em termos de estabilidade de empresa.
Temos, sim, uma proposta que é do movimento
sindical e que nós defendemos como sendo uma
necessidade absoluta, uma questão de responsa
bilidade social, que não pode ser descartada de
forma nenhuma. A argumentação de que as mi
croempresas fechariam e de qua haveria maior
desemprego, realmente precisamos ver onde está
pegando a roda, porque ela não corresponde a
uma realidade que estamos vivendo. Repito nova
mente, - e já falei três vezes - que acho que
qualquer empresa tem de ser enquadrada dentro
de uma responsabilidade social. Fora disso, é ex
ploração simplesmente da mão-de-obra.

Quanto ao salário mínimo, nós já fizemos aqui
a colocação de que é preciso corrigi-lo imediata
mente. Não há e não pode existirnenhuma argu
mentação que possa derrubar essa necessidade.
05 empresários em São Paulo, por exemplo, não
pagam salário mínimo, a não ser aquelas empre
sas - que infelizmente ainda existem, que natu
ralmente não têm o mínimo respeito pelos traba
lhadores. Existem algumas empresas que burlam
a legislação e pagam mesmo só o salário mínimo,
e até menos, se for o caso. Mas, quando se per
gunta a uma empresa se está pagando o salário
mínimo, se ela estiver, ela fica rubra, o patrão
fica envergonhado por estar pagando só o salário
mínimo. Os discursos dos empresários são de
que o salário mínimo é uma vergonha nacional.
Ora, se é uma vergonha nacional, por que não
corrigimos? Por que não adotamos medidas para
reajustar esse salário mínimo?

Aproposta do movimento sindical é que o salá
rio mínimo seria reajustado paulatinamente. Não
estamos falando aqui que se faça uma adoção
imediata do salário mínimo de oito mil cruzados.
Mas,vamos dar um passo nessa direção. Até ago
ra, não foi reajustado o salário mínimo, continua
em mil trezentos e sessenta e quatro cruzados,
os "gatilhos" sendo disparados e o salário mínimo
à margem. Então, é um problema que tem de
ser enfrentado.

Louvo aqui a preocupação do Congresso em
tomar para si essa responsabilidade. Quem sabe,
ai teríamos realmente uma forma mais sensível
de discutir os problemas. Aqui, onde se refletem
os anseios nacionais, com certeza se discutiria
com maios realidade, o problema do salário mí
nimo.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sr. Presidente, peço a palavra. (aquiescência da
Presidência) Eu gostaria de responder suas colo-

cações e afirrno-Ihe que o empresário, nessa si
tuação de não querer que o gatilho termine, é
muito fácil de explicar. O empregador não tem
medo do salário mínimo e realmente ele o acha
injusto. Acho que o nosso Pais chegou num ponto
em que se continuarmos remunerando o nosso
trabalhador com salários tão baixos, vamos fazê-lo
perecerem fisicamente, e isso é um consenso de
justiça. Já não falo que o empregador seja bonzi
nho, até por uma questão de sobrevivência. Nós
chegamos a esse ponto! Agora, o que está ocor
rendo e talvez V. S' não tenha compreendido, é
que nessa questão do salário mínimo o Governo
é um mau patrão, o Governo é que não quer
aumento do salário mínimo, porque ele tem um
número imenso de milhões de servidores explo
rados na base do salário mínimo em todos 05

níveis, municipal, estadual e federal, e se real
mente esse reajuste ocorrer, arrebenta os orça
mentos do Estado. Tudo isso porque o Estado
brasileiro sempre foi muito paternalista nas con
tratações desnecessárias, não dos "marajás" que
nós todos combatemos, mas realmente do exces
so de funcionalismo que ocorre em inúmeros ór
gãos e que nós, brasileiros e trabalhadores, não
recebemos porque temos uma solidariedade na
cional muito grande. Nós somos um Pais de cora
ção muito bom e não queremos a demissão das
pessoas e queremos até protegê-Ias, esquecendo
que o servidor público é remunerado pelos nossos
impostos, que não há investimentos, que sobe
tudo no custeio, e que não ocorre o desenvol·
vimento de setores públicos. Devemos ter esse
espírito de cidadania, de proteger o Governo co
mo uma coisa nossa, porque realmente é o nosso
dinheiro que está envoMdo e que deve ser respei
juste já é mensal, a não ser que a proposta seja
a do reajuste diário porque mensal ele já vem
sendo através do "gatilho", que eu acho que deve
permanecer enquanto não se reajusta um salário
digno, que obedeça o texto constitucional, que
todos queremos que seja um salário condizente
aos valores humanos. Agora, é lamentável que
o DIEESE esteja num processo de dogma, quer
dizer, fala na estabilidade como se fosse um dog
ma, e não tem proposta. As coisas não podem
terminar em dogma.

O SR. JOEL ALVES DE UMA- N6s temos
propostas.

o SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Sim, mas a proposta como dogma, porque se
isso faz parte do movimento de uma proposta
sindical, Isso não satisfaz, isso é dogma. E dogma
é aquela coisa que vai num ponto e não pergunte
porquê. É assim, e está acabado. Mas não deve
ser assim! A vida econômica, a vida dinâmica
dos povos, os avanços, os desenvolvimentos são
feitos através de propostas, porque é do couro
que se faz a correia. Eu gostaria que se resolvesse
a coisa e que recebêssemos até em dólar, que
é uma moeda mais forte do que a nossa, mas
não é assim. Então, a minha preocupação é que
vocês não permaneçam no estado de dogma.

OSR. PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Tem
a palavra o Constituinte EdmilsonValentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro
lugar, eu gostaria de fazer uma reclamação, por
que nós nos encontrávamos inscritos e alguns
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constituintes tiveram a palavra por mais de uma
vez,desrespeitando não só os 3 minutos do Regi
mento, como, inclusive, a Presidência não teve
o controle da fala, com relação ao tempo e com
relação inclusive à ordem de inscrição. Gostaria
de registrar a minha reclamação.

Em segundo lugar, fala-se muito - e se falou
muito aqui - do Governo e da legislação que
não é cumprida. É bom a gente lembrar que é
claro que na socieade em que se vive, quando
se fala em Governo, muitas vezes e com transpa
rêncía, podemos às vezes confundir, em determi
nados momentos, o Governo com os patrões os
empresários. E não falamos isso de maneira abs
trata. Se nós pegarmos o ex-Ministro da Fazenda,
por exemplo, é Presidente de uma empresa é
um patrão. O atual também é dirigente de uma
rede de supermercados, também é um patrão.
E em diversos outros cargos de governo, temos
no nosso País, a grande e esmagadora maíoría,
senão a totalidade - não vou falar em totalidade,
porque podemos estar pecando - é de empre
sários e patrões. Quando se critica o Governo
pelas suas posições, por tabela está-se criticando
a posição dos patrões e empresários.

Neste sentido, eu concordo quando o pales
trante do DIEESE colocou a questão da represen
tação pautária dos trabalhadores. Essa é a grande
verdade e não podemos fugir dessa questão. Se
todo o qualquer avanço que os trabalhadores obti
veram durante todo esse tempo foi em função
de muita luta e muita participação e muita recla
mação, e se hoje estamos aqui debatendo as mu
danças em relação à legislação do direito do tra
balhador, éjustamente em função dessa reclama
ção, dessa participação. Se hoje temos aqui duas
representantes das trabalhadoras - urbana e ru
ral - é justamente em função da discriminação
da contratação, da diferenciação, inclusive, que

. têm as trabalhadoras dos trabalhadores.
Neste sentido, é muito importante quando se

coloca que nós, dessa Subcomissão, temos uma
tarefa histórica, temos um compromisso com es
ses trabalhadores, que - volto a dizer - pelos
dados que a gente acompanhou e vem acompa
nhando - e não poderia deixar de ser - é a
grande rnaíoría do nosso País. E a grande maioria
que vei? penalizada há muito, há décadas. A
Consti~inte, a leidentro dessa sociedade na nos
sa opimão - e esta Subcomissão vem se fírman
do mUIto bem, com relação a isso - deve ser
uma garantia justamente do direito dos trabalha
dores, çontra, na minha opinião, não só a opinião
dos patrões, que eu respeito e fico muito feliz
de ver, hesta Subcomissão, representantes de pe
queno~:mpresários e de empresários, que têm
um ce~l" compromisso, uma certa preocupação.
Nós não podemos esquecer de diversos depoí
mento~ que foram colocados aqui - são raras
as exc~ões, porque li grande maioria dos empre
sárís, i c1usive - até flagrantes de coisas depri
mentos de empresários que estão no Governo,
que defendem uma posição, mas que nas suas
empresas, nas suas fábricas, não têm o mínimo
respeito ao cumprimento da lei.Então, neste sen
tido, eu concordo que toda atividade empresarial
deve ter um mínimo respeito às leis do trabalhador
e, por, conseguinte em função social.

Neste sentido, vou entrar na pergunta concreta.
Gostaria de fazeruma pergunta, dentro deste espí
rito, às representantes das trabalhadoras, no que

diz respeito à atividade da mulher, da trabalha
dora, da participação nos órgãos, sindicatos, na
atividade sindical. Como já falei,muitas das con
quistas, hoje, são frutos dos reclamos e da ativi
dade do movimento sindical. E, pior ainda, quan
do nós vemos a discriminação de grande parte
das trabalhadoras neste sentido, inclusive dentro
da própria atividade sindical. Então, nós gostaria
mos diante das representantes das trabalhadoras,
fundamanetar colocar um pouco mais a questão
da participação das trabalhadoras, da mulher na
direção das entidades sindicais, das empresas etc.
Já vi algumas propostas neste sentido e gostaria
que a coisa fosse mais formulada, porque, na
minha opinião, é muito importante a participação
nestas atividades.

A SRA. MARIA. EI...IZEIE - Respondendo a per
gunta do nobre Constituite Edmilson Valentim,
tenho a dizer que a participação da mulher hoje
na atividade sindical vem crescendo, mas ainda
é muito pouco. A mulher avançou no mercado
de trabalho mas, por outro lado, na atividadesindi
cal, ela ainda não tem a participação que deveria
ter já que ela é duplamente explorada, já que
ela tem problemas específicos e precisa lutar para
superá-los. Essa pouca participação se dá exata
mente em função da dupla jornada de trabalho.
Amulher fora do lar e, quando retoma, ela enfren
ta uma série de afazeres domésticos. Por outro
lado, existe também a falta de compreensão dos
companheiros com relação aos problemas, em
facilitar, tomando conta do filho em determinado
dia em que haja uma reunião no sindicato, uma
assembléia. Então, existe uma resistãncia muito
grande, e acho que os homens devem se cons
cientizar de que eles precisam contribuir nas tare
fas do lar, inclusive para que a mulher possa parti
cipar de uma atividade efetiva,não só na atividade
sindical, como na política também.

Com relação à participação, ao acesso da mu
lher no mercado de trabalho, nós vemos que ela
sofre também uma série de discriminações. A
própria falta de formação profissional constitui
um obstáculo, uma barreira para que ela tenha
acesso em determinado setores de mercado de
trabalho. As empresas também discriminam mui
to: quando se trata, por exemplo, de um cargo
de direção numa empresa, é colocado no anúncio
do jornal, por exemplo, como um dos requisitos,
ser homem. Isso é um absurdo! É preciso que
a sociedade reconheça a intelectualidade da mu
lher, pois isso é subestimar muito a capacidade
da mulher.

Essa seria a resposta que eu queria dar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra à representante do MeioRural,
Antônia da Cruz Silva.

A SRA. ANTÓNIA DA CRUZ SILVA - Como
a companheira acabou de falar, nós temos um
grande trabalho, um grande esforço uma grande
luta para poder chegar a um certo nível.Por exem
plo: para eu chegar a fazer parte de Sindicato
dos Trabalhadores Rurais,na Paraíba, onde moro,
não foi fácil.Enfrentei uma grande luta e um ma
chismo medonho. Não queriam que a mulher
participasse, porque já era dependente do marido
etc. Haviamil desculpas. Falavam que iriaaumen
tar as despesas, e mesmo assim, eu insistia. Exis
tia um medo, uma coisa contra as mulheres. Ve
jam só como era a discriminação: as mulheres

não precisam freqüentar o sindicato, seus mari
dos já o freqüentam, vocês são muito teimosas.
Foi uma luta grande para conseguirmos chegar
onde queríamos. Nós não tivemos, por parte dos
companheiros, nenhum apoio. Não foi realmente
fácil. É uma barreira muito grande. Queríamos
avançar, mas assim mesmo, havia quem não qui
sesse. Hoje,nós temos que pisar firme.Já chegai
Já basta de tanta humilhação! Felizmente, somos
gente.
- -Quero agradecer a atenção que me foi dada

e pedir licença para me retirar. Não posso ficar
até o final da reunião, porque tenho um compro
misso. Muito obrigado a todos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
Subcomissão agradece penhoradamente a Dona
Antônia da Cruz Silva, pela sua presença e pela
contribuição valiosa que aportou aos nossos tra
balhos. Muito obrigado.

Está livre a palavra.
Com a palavra o nobre Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - Não
poderia deixar em branco quando foi dito aqui
que há um dogma do DIEESE e do movimento
sindical.Eu registro novamente - ejá argumentei
aqui nesta Comissão - que a estabilidade no
emprego é uma realidade em vários países do
mundo, pela luta e pelo avanço da consciência
das classes trabalhadoras, isso se transformou
em lei.Repito de novo!A estabilidade de emprego
é realidade na Argentina, no México, nos Estado
Unidos, em Portugal, na Alemanha, na Espanha,
e em tantos outros países. O que eu estou enten
dendo é que, infelizmente, os empresários - e
não os Constituintes - é que estão criando um
verdadeiro fantasma em cima da estabilidae de
emprego. Entendo até que a etabilidade de em
prego venha até a contribuir com os empresários,
porque com isso, você vai ter o trabalhador com
estabilidade, conseqüentemente aplicando no
próprio mercado interno. E, C0m isso, ele vai pro
duzir muito mais e vai vender muito mais. Era
esse o meu registro. Concordo com o Constituinte
Edmilson Valentim,que nós já tínhamos acertado,
a palavra em 3 minutos para cada Constituinte,
mas não poderíamos passar em brancas nuvens
que é um dogma do movimento sindical. Acho
que o empresário brasileiro tem que se adaptar
aos novos tempos, nos que ao longo da história,
as questões sociais da classe trabalhadora brasi
leira foram sempre a grande prejudicada; nós es
tamos atrasados, em relação a outros países
quanse um século e neste momento da elabo
ração da Nova Constituição, esta Subcomissão
dos Direitos dos Trabalhadores quer, no mínimo,
resgastar tudo aquilo que nos foi tirado, roubado
ao longo da história. Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Está
livre a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN 
Quando eu me referia a dogma, eu o fizem rela
ção do DIEESE, quando disse que não tinha pro
posta. Do companheiro Paim, nós já sabemos
de há muito tempo que ele tem proposta e defen
de as suas colocações, independente de que nós
concordemos ou não com elas. Ele tem, em toda
a respeitabilidade, uma proposta bem colocada
e bem esclarecida. Posso não concordar com este
ponto, mas respeito a sua argumentação. Agora,
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do momento em que o DlEESE aqui se pronun
ciou que não tinha proposta, em que se pronun
ciou sem conhecer a correlação do PIB,eu enten
di que V.S" não estão preparados para alimentar
o assunto.

O SR. JOEL ALVES DE OLIVEIRA - V. Ex'
me permite a palavra, Ex'?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois
não.

O SR. JOEL ALVES DE OLIVEIRA - Quando
eu disse que o DIEESE não tinha proposta é no
sentido de proposta própria do DlEESE, porque
o DlEESE é um instrumento de movimento sindí
cal. O DIEESE subsidia as propostas do movi
mento sindical, e elas são concretas, tanto é que
nós trouxemos aqui por escrito. E se nós levarmos
em consideração, também, o progresso tecnoló
gico que existe em nosso século, nós vamos che
gar à conclusão que é absolutamente impossível
conviver com instabilidade de emprego e pro
gresso tecnológico. Afinalde contas, a tecnologia
é desenvolvida com o objetívç de favorecer o ho
mem. E quantas e quantas funções não estão
sendo extintas? E esses trabalhadores estão indo
para onde? Mas, temos que fazer alguma coisa
para garantir esse direito líquido, direito ao traba
lho. Está na Constituição: toda pessoa tem direito
ao trabalho. Só que esse é um dogma, porque
na prática, não se aplica. Mas,todo o movimento
sindical tem propostas concretas. O DIEESE sub
sidia essas propostas, não propostas individuais,
mas do movimento sindical.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. EDMILSONVALENTIM- Sr. Presidente,
nós queríamos pegar alguns gráficos, alguns da
dos de fundamentaI importância para companhar
a questão da estabilidade.

Um dos gráficos diz que somente no ano de
1985, ou seja, há menos 3 anos cerca de quase
34% da mão-de-obra do País foi substituída. Diz
que estabelecimentos com empregados, de 1 a
4, têm uma taxa de rotatividade de 73%; de 5
a 9, de 63%; de 10 a 19, 59%, e aí vai... A média
de rotatividade, então, varia de 17% a 73%. Acho
que nós temos que comparar também, além dis
so, a quantidade de empresas - como já foi
colocada aqui também pelo representande do
DIEESE - e, aí eu volto a lembrar justamente
a posição da maioria dos empresários que tentam,
de todas as maneiras, fugir à sua responsabi

lidade social nessa questão. Nós olhamos para
esse índice de rotatividade e ficamos perplexos.
Como é que o trabalhador, neste País, pode traba
lhar tranqüilo, pode trabalhar e produzir pensan
do, inclusive, no desenvolvimento do seu próprio
País, produzir e com isso avançar no desenvol
vimento tecnológico, no desenvolvimento da s0

cíedade, com essa perspectiva de perder o empre
go. Como é que o trabalhador, neste País, pode
pensar em reclamar, já que grande parte das suas
conquistas foram frutos não de Constituintes, mas
de muitas e muitas campanhas salariais e muita
luta; se ao pensarem em reclamar por aumento
ou uma melhoria de condição de trabalho, tam
bém são ameaçados de perder o emprego?

Nós, desta Subcomissão, estamos atentos a
_s problemas, não somente do ponto de vista -

técnico, não somente do ponto de vista estatístico
da necessidade de se dar um basta a essa rotativi
dade, a essa dispensa sem nenhum critério ou
- engano com o critério de cada vez mais au
mentar o lucro, mas também estamos com a
preocupação de garantir um avanço nessa socie
dade.

Nós chegamos atrasados aqui nesta sessão da
Subcomissão, porque fomos, como deliberado
hoje pela manhã, acompanhar os trabalhadores
da NUCLEBRÁS junto ao Ministro das Minas e
Energia.

E um dos temas que é um dos mais comuns
em negociação de trabalhadores, é evitar que os
dirigentes sindicais sejam demitidos. Esse é um
tema constante das negociações salariaís, e está
ligado justamente a essa questão da estabilidade.
Todo dirigente sindical ou o trabalhador, não so
mente o dirigente sindical ou o próprio traba
lhador que se manifesta através de uma greve,
ou através de uma reclamação, é sempre penali
zado ou tentado impedir que ele reclame,que ele
participe, através da demissão, através da perda
do emprego. Não podemos deixar de colocar a
estabilidade no emprego sob essas duas óticas,
sobre essas duas visões: de garantir, sim uma
vida decente, de garantir, sim que ele tenha condi
ções de trabalhar e manter a sua família, mas,
acima de tudo - e, na nossa opinião, é um fator
fundamental - que ele tenha condições de viver
como ser humano, reclamar e ter sua reclamação
atendida a partir do momento em que ela já é
justa, mas não utilizar esse subterfúgio podre, na
nossa opinião, de coibir a sua manifestação, a
sua reclamação mais justa possível, com a sua
demissão.

Essas são as duas visões que nós defendemos
nesta Subcomissão, e que acreditamos devam
prevalecer com relação à estabilidade no empre
go.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos - não
havendo mais oradores inscritos vamos encerrar
antes anunciando a nossa próxima reunião para
amanhã, às nove horas, para prosseguirmos no
debate, tendo como tema a Organização Sindical

Nós desejamos ainda antes de encerrar, reco
nhecer a procedência das observações feitas pelo
Constirtuinte Edmilson Valentim.

Em verdade, a Previdência não é a dona do
tempo, qque pertence à Subcomissão, ao con
junto dos seus membros e se se estabelece um
controle de tempo, ele deve ser observado. A nos
sa liberalidade, dispondo do tempo que não é
nosso, talvez seja uma faceta dessa liberdade. No
entanto, permitam-me dizer que a preocupação
principal que nós temos é a de que não se possa,
amanhã, dizer que a condução dos trabalhos da
Subcomissão dos Trabalhadores e dos Serviços
Públicos não a oportunidade de discutir, porque
a palavra lhe foi cerceada, e que a liberdade que
aqui faltou, prejudicou o resultado dos trabalhos.

Aqui se tem discutido com toda amplitude, com
toda tolerância, os debates têm ocorrido, e eu
tenho a esperança de que isso tenha contribuído,
em que pese a nossa falha para o entendimento
mais profundo dos temas sobre os quais nós ha
veremos de legislar, em primeira instância para
a formação do ordenamento jurídico constitucio
nal, que todos aguardamos.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o nobre Constituinte Júlio Costa
milan.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Fui um dos Deputados Constituintes desta
Subcomissão que votou no sentido de que fos
sem ouvidas apenas aquelas entidades ligadas
à classe trabalhadora. Pensei assim, e muitos ou
tros pensaram também.

Parece-me, a esta altura, que após ouvirmos
todas aquelas autoridades, todas aquelas pessoas,
toda aquelas entidades que aqui compareceram,
até certo ponto se faria necessária a audiência
da representação patronal. E isto veio me alertar
mais ainda, quando na manifestação do Sr. Repre
sentante do DIEESE, ao dar uma resposta, come
çou dizendo que possivelmente os empresários
que tivessem sido ouvidos aqui já teriam se mani
festado sobre determinados assuntos quando en
tão lhe foi dito que os empresários não haviam
sido convidados para participar desta Subcomís
são. Isso me chamou a atenção. Quem sabe, Sr.
Presidente, eu levanto a questão agora que esta
mos nessa oportunidade, nós tenhamos oportu
nidade ou tempo para ainda se os companheiros
Constituintes assim o entenderem, convidarmos
a Confederação Nacional da Indústria - seria
um caso - Confederação Nacional do Comércio,
enfun, duas ou três organizações de empresários,
a fim de que pudessem ser ouvidos por esta Sub
comissão.

Faço isso com tranqüilidade de espirito e de
consciência, porque eu fui um dos que pensavam
que deveria se constituir esta Subcomissão ape- .
nas num lugar em que fossem ouvidos, avaliadas,
estudantes, discutidas e debatidas as questões
dos trabalhadores, dos servidores públicos e, por
conseqüência, sem a ouvida, sem a audiência
dos empresários.

Mas parece-me que, a esta altura, a palavra
dos empresários se faria necessária, até porque
viria trazer alguns esclarecimentos, elucidar al
guns pontos que, no contexto daquilo que nós
debatemos até agora, poderia ser talvez benéfica
para que o nosso Relator pudesse concluir o seu
relatório com a maneira precisa e com uma inter
pretação exata da avaliação e da análise que ele
está elaborando e vai produzir até segunda-feira.

Faço esse questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
proposta do Constituinte Júlio Costamilan é para
que se reabrisse a questão da representação pa
tronal ser ouvida nesta Subcomissão.

Nós temos, ainda para debates, o dia de ama
nhã; já temos como convidados, a CONTAG, a
CUT eaCGT.

Está em discussão. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
- Sr. Presidente, eu só queria consultar como
nós teríamos condições de ouvir. Acho que seria
interessante até ouvirmos um representante das
entidades patronais.

Apenas para esclarecimento, nós temos ama
nhã um tema, na minha opinião muito importante,
que seria um dos últimos a serem discutidos,
de fundamental importância para os trabalhado
res, que seria a Organização Sindical. E, na parte
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da tarde, na segunda sessão, teríamos, as duas
Centrais sindicais e a Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Agricultura, que nós ainda não
ouvimos.

Como, então, teríamos condições de ouvir mais
uma entidade? A não ser que marcássemos uma
reunião extraordinária no meio das duas.

Eu pergunto como teríamos condições de arru
mar essa audiência?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua livre a palavra.

Com a palavra o nobre Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM - Eu só
gostaria de argumentar, até para os convidados
que estão chegando hoje, porque os empresários
não foram ouvidos.

Foi toda uma argumentação feita aqui nessa
Subcomissão, de que ao longo da história sempre
foram ouvidos os empresários, e que empresários
eles têm espaço na1V; têm o rádio, estão encami
nhando a todos os gabinetes suas propostas, ou
seja, as suas propostas são conhecidíssimas.

E, neste momento, esta Subcomissão que dis
cute a questão dos trabalhadores, devia ouvir de
fato a classe trabalhadora. Foi esse o entendi
mento da díscussão.

Agora, frente ao encaminhamento feito pelo
Constituinte Júlio Costamilan, e digamos também
- que é importante, à luz da verdade, dizer 
que ele consultou diversos Constituintes antes de
fazer a proposta.

Eu não me nego ao debate com os empresários
sobre qualquer questão: 40 horas, estabilidade
de emprego, direito de greve, etc. E se houver
tempo para um ou dois, ou três empresários virem
discutir conosco, levantando a mesma preocu
pação que S. Ex- levantou, eu não me nego ao
debate, eu estaria disposto a discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Continua livre a palavra. Mais alguém gostaria de
se manifestar?

O SR. CONSTITUINTEMAX ROSENMANN
Gostaria de fazer uma observação muito impor
tante.

Acho que nossa Subomissão realmente está
de parabéns pelo equilibrio com que nós condu
zimos, graças à condução do nosso Presidente.
E sem, dúvida nenhuma, um dos fatores que nes
se convivio me foi muito importante, foi também
a tranqüilidade da pessoa, o eqúilibrio, a capaci
dade, a capacitação, e até mesmo a vivência do
nosso Relator. Isso nos dá uma garantia realmente
de que ele vai absorver o espírito aqui discutido
e conduzirá sem dúvida nenhuma, um relatório
que voltará a esta Subcomissão certamente muito
capacitado.

Eu gostaria de fazer esse comentário hoje, por
que entendo que é muito oportuno e até perti
nente, como também apoio a iniciativa do nobre
Constituinte Júlio Costamilan, em colocar essa
questão da possibilidade de serem ouvidos alguns
segmentos, como a Confederação Nacional da
Indústria, da Agricultura, do Comércio - se possí
vel, até os três.

Sei que temos uma dificuldade de tempo, mas
se houver a possibilidade de ainda ser formulado
algum convite a uma entidade realmente repre
sentativa, para que pudessem vir aqui os empre
sários apresentarem uma proposta com clareza,

acho que seria isso muito importante no sentido
de esclarecer.

Hoje mesmo, no jornais do Paraná, faço uma
declaração de que poucas, ou quase nenhuma
foram as propostas patronais perante esta Subco
missão. A presença ffsica seria muito importante
ao debate, mas também poderiam ter chegado
propostas escritas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Chegaram pouquíssimas propostas.

O SR. CONSmUINTE MAX ROSENMANN
Exatamente, poucas propostas.

Realmente, eu entendi que em busca desse
equilíbrio do melhor convívio entre a relação capi
tal-trabalho, a presença deles se faria necessária.

Se ainda for possível, eu endosso, com muita
convicção, a proposta do eminente Constituinte
Júlio Constamilan.

O SR.RELATOR(Mário Lima)-Sr. Presidente,
peço a palvra.

OSR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Tem
a palavra o nobre Relator, Constituinte MárioLima.

O SR. RELATOR (Mârio Lima) - Os meus
companheiros de Subcomissão devem se lem
brar do comentário que fIZ, de que no meio sindi
cal acredita-se, divulga-se, é voz corrente que até
64, ano do golpe militar, em que se instaurou
uma ditadura neste País, teriam se juntado gover
no e trabalhadores para, na linguagem simples
do trabalhador, "ferrar" o empresário.

Dos idos de 64 até o fim do ciclo ditatorial
militar em 85, portanto, durante 20 anos, os em
presários e o Governo teriam feito uma aliança
para "ferrar" os trabalhadores. E que agora, talvez
tivesse chegado a oportunidade dos empresários
e dos trabalhadores se juntarem para "ferrar" o
Governo.

E eu dizia que me parecia que chegou a hora
de sentarem-se em tomo de uma mesa, os traba
lhadores, os empresários e o Governo, naquilo
que couber, para estabelecer uma legislação mo
derna e compatível com este País novo que nós
temos aí; e externei a minha opinião favorável
a que se debatesse com os representantes. Mais,
o que têm caracterizado esta Subcomissão é a
vontade da maioria prevalecer, e não poderia ser
diferente. Isso é que têm levado as nossas discus
sões - em que pese discutirmos aqui talvez os
temas mais polêmicos e complexos, que são os
temas da relação do capital com o trabalho 
a terem se desenvolvido em um clima de muito
respeito, onde todos mostraram, na prática, que
acreditam nos princípios democráticos. Ninguém
aqui teorizou, todo mundo aqui praticou. Em mui
tas oportunidades, cada qual na sua sigla parti
dáría, na sua formação ideológica e filosófica, to
dos se comportaram aqui civilizadamente, como
democratas.

De forma, que eu, como Relator, sinto-me à
vontade para ficar solidário com a posição do
nosso ilustre companheiro Constituinte Júlio Cos
tamilan, que foi endossada pelos demais. Acho
que se nós conseguirmos encontrar o nosso Pre
sidente, que tem se mostrado um homem exímio
e hábil nesse sentido, acho que seria muito bom.

Não adianta se fazer uma legislação onde al
guém possa se dizer esbulhado ou encostado na
parede. Em um debate franco e aberto, eu acho
que muita coisa nós teremos condições de con-

vencer os empresários, os patrões, de que é con
veniente.

Meu ilustre - e já posso dizer até querido com
panheiro - MaxRosenmann, é um homem sen
sato, que dialoga com firmeza, mas com muita
clareza e com muito bom senso, eu citei até o
exemplo que me foi revelado por um empresário
paulista, de uma greve que foi feroz e duramente
combatida, que após eles trucidarem o Sindicato
dos Trabalhadores, foram somar as parcelas gas
tas com notas na imprensa, suborno de policiais,
suborno até de membros do Judiciário, e consta
taram que se dessem o aumento àqueles traba
lhadores gastariam menos. E este empresário,
hoje Senador da República, aqui nesta Casa, per
guntou: "Por que isso? Isso é uma loucura, vocês
gastaram mais combatendo esses trabalhadores
do que se dessem o aumento". E esse empresário
teria dito que "esses trabalhadores não podem
ter o hábito de vencer".

Então, um homem desses é prejudicial aos tra
balhadores, e mais prejudicial à classe empre
sarial.

Por isso, eu defendo, eu discuto tranqüilamente
com quem quer que seja: empresário, Governo,
companheiro do mesmo Partido e de Partidos
adversários, porque eu só acredito que se possa
implantar um regime democrático. E quem real- .
mente é domocrata não foge ao debate. É o que
nós temos visto aqui, sem exceção; aqui nós não
podemos dizer que esse ou aquele Partido fugiu
ao debate.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Para
encerrarmos a questão, apreciando a proposta
do companheiro Júlio Costamilan, gostaria de in
formar que temos, para amanhã, programados
e convidados o representante da Confederação
dos Professores do Brasil, o Dr. Tomás de Luca,
o Presidente da Contag (Confederação Nacional
dos Trabalhadores de Agricultura), Dr. José Fran
cisco da Silva, o representante da Central Única
dos Trabalhadores e o Presidente da Confede
ração Geral dos Trabalhadores.

Como nós temos feito - e fizemos hoje, inclu
sive - podemos ouvir, ao invés do quatro, cinco.
Danamos 15 minutos a cada um e haveria tempo
para o debate. E nós tentaríamos, daqui até ama
nhã à tarde, nossa última sessão de audiência,
trazer ou um representante da indústria, ou um
representante do comércio, se possível da Confe
deração Nacional.

E, mais: nós fmalizaríamos as nossas audiên
cias com uma audiência histórica, sentados à esta
mesa com empresários e representantes máxi
mos dos trabalhadores. Seria histórico o debate
a ser realizado.

Vamos colocar em votação a inclusão de repre
sentantes das classes empresariais, para incluir
mos na nossa agenda de amanhã à tarde, às
17 horas.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa)

Está aprovado.
As providências serão tomadas, muito obriga

do.
Não podemos encerrar, sem agradecer penho

radamente a presença do Dr. Joel Alves de Olivei
ra, de Redígio Todeschini e de D. Maria E1izete
de Souza Figueredo, que trouxeram as suas con-
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tribuições para esclarecimento e auxílio aos traba
lhos dessa Subcomissão.

Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 46
mínutos.)

Subcomissão de Saúde,
Seguridade e

Meio Ambiente
ATA DA 10' REUNIÃO

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às oito e horas
e trinta minutos, na sala de Reuniões da Subco
missão - Ala Senador Alexandre Costa do Sena
do Federal reuniu-se a Subcomissão de Saúde,
Seguridade do meio Ambiente, sob a Presidência
da Senhora constituinte Maria de Lourdes Abadia,
com apresença dos seguintes Constituintes:
Eduardo Jorge, Floríceno Paixão, Alarico Abib,
Raimundo Rezende, Francisco Coelho, Joaquim
Sucena, Eduardo Moreira, Carlos Mosconi, Adyl
son Motta, Ronaldo Aragão, Geraldo Alckmin, Cu
nha Bueno, VitorBuaiz, Raimundo Bezerra e Abi
gail Feitosa. Havendo número regimental, a Presi
dência iniciou os trabalhos submentendo à apre
ciação dos membros presentes a Ata referente
à 9' reunião. Não havendo discussão é a mesma
considerada aprovada. Em, seguida, a Senhora
Presidenta procedeu à leitura do expediente que
constou do ofício n° 106/87 - COALda Confede
ração Nacional das Indústrias justificando a au
sêncía de seu representante na Audiência Pública
do último dia 23; do aviso n" 181/GM, do Ex"
Sr. Ministro da Saúde confirmando sua presença
nesta Subcomissão no próximo dia 30 e do Oficio
n<' 95/87/SGC, do Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, encaminhando sugestões. A
seguir, a Senhora Presidenta comunica aos pre
stina-se à audiência pública dos representantes
da Central única dos Trabalhadores (Cm) - Ma
ria Luiza Jaeger e Rodolfo Repu/lo Júnior, da Fe
deração Nacional dos Médicos - Roberto Chabo,
Sindicatão - DF (Sindicato dos Empregados de
Estabelecimentos de Serviços de Saúde) Sônia,
Republicano, da Coordenação Nacional de Enti
dades Sindicais e Pré-Sindicais de Enfermagem
(Conespse) - Regina Sena da Coordenação Na
cional de Associações de Moradores (CONAM.}
Maria A1adilce de Souza, da Confederação Geral
dos Trabalhadores (CGT) e da Confedração Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).
Em seguida, a Presidência concedeu a palavra,
pela ordem aos seguintes representantes: Fran
cisco dos Santos (Presidente da cm - Seção
DF), Rodolfo Repullo Júnior, Maria Luiza Jaeger,
Sônia Repubicano, Regina Seria,Roberto Chabo.
Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência
franqueou a palavra a todos os Constituintes pre
sentes para que fossem aprofundados os temas
abordados pelos expositores. Usaram da palavra
os seguintes Constituintes: Raimundo Bezerra,
Raimundo Rezende, Eduardo Jorge, Carlos Mos
coni, Eduardo Moreira, Adylson Motta, Ronaldo
Aragão, Joaquim Sucena e Francisco Paixão. Pro
seguindo a Presidência concedeu a palavra à re
presentantes da Conam, Maria A1adilcede Souza,
para que fizesse sua exposição. A seguir, a Senho
ra franqueou a palavra a todos os Constituintes
presentes. Participaram dos debates os Consti-

tuintes Abigail Feitosa e Cunha Bueno. Prosse
guindo, a Presidência registrou a ausência dos
representantes da CGT e da CONTAG. A seguir,
convidou todos os senhores Constituintes presen
tes para a próxima reunião a realizar-se dia 29,
às 8 horas e trinta minutos, para audiência Pública
com os representantes de Entidades Eticas e
Científicas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidenta deu por encerrada" a Reunião, as 11
horas e 40 minutos, cujo teor será publicado, na
íntegra, do Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu Paulo Roberto
de Almeida Campos, Secretário, lavrei a presente
Ata que depois de lida e provada, será assinada
pela Senhora Presidenta. - Constituinte/Maria
de Lourdes Abadia Segundo-Vic~-Presidlú1ta no
exercício da Presidência.

A SRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Havendo número regimental, declaro aber
tos os trabalhos da Subcomissão de Saúde, Segu
ridade e Meio Ambiente.

Eu gostaria de lembrar aos senhores que, de
acordo com o Regimento, cada apresentador terá
10 minutos para fazer sua exposição, e as pergun
tas, que os Srs. Constituintes desejarem formular
serão feitas após a exposição dos representantes
presentes.

Como os Srs. Constituintes já receberam a ata
da reunião passada, gostaríamos então de colo
cá-Ia em votação. (Pausa.)

AProvada.

ASRA PRESIDENTEA (Maria de Lourdes Abadia)
- Recebemos aqui as propostas encaminhadas
ao Constituinte Ulysses Guimarães, nosso Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, pro
postas na área de saúde, seguridade do meio
ambiente, que serão xerocadas e, depois, distri
buídas aos Srs. Constituintes.

Recebi um expediente aqui confirmando a pre
sença do Sr. Ministro da Saúde, Roberto Figueira
Santos, para fazer sua exposição no dia 30 de
abril, de 8 horas e 30 minutos até às 10 horas
e 30 minutos.

Tenho em mãos também uma carta da Confe
deração Nacional da Indústria, dizendo da impos
sibilidade da participação, na reunião passada,
de seu representante.

Gostaria, agora, de convidar para fazer, parte
da Mesa, as SI""Maria Luiza, da cm, Sônia Repu
blicano, do Sindicatão, Regina Senna, da Cones
pe, e o Dr. Roberto Chabo, da Federação Nacional
dos Médicos.

Convidamos o Sr. Francisco dos Santos, repre
sentante da cm, que fará a sua exposição.

O SR. FRANCISCO DOS SANTOS - Srs.
Constituintes, companheiros e companheiras
aqui presentes:

Considero a importância que têm todas as Sub
comissões, e principalmente esta que trata da
questão da saúde; eu a considero importante por
que o Brasil hoje é um País extremamente doente.
Basta a gente ver as pesquisas que revelam que
um País com 135 milhões de habitantes tem cerca
de 250 milhões de doentes, segundo a imprensa,
porque cada pessoa tem mais de 3 tipos de doen
ças diferentes, daí sentirmos a importância desta
Subcomissão.

Reunida a Executiva Nacional da cm, decidi
mos que em todas as Subcomissões, especial
mente nesta aqui, seriam introduzidqs trabalhos

por um representante da Direção Nacional da
cm, mas as exposições seriam feitas por pessoas
que estivessem acompanhando determinado as
sunto desde a fundação da Central Única dos
Trabalhadores. No caso desta Subcomissão, os
companheiros que acompanham a área de saúde,
são os companheiros Rodolfo e Maria Luíza, a
quem chamo, em nome da Direção Nacional da
cm para que façam as suas exposições.

Muito obrigado à Subcomissão pela oportu
nidade dada à cm de poder apresentar suas pro
postas aqui.

O SR. RODOLFO R. JÚNIOR - Srs. Consti
tuintes, Companheiros presentes:

A Comissão Nacional de Previdência Social e
de Saúde da cm, que foi instituída em outubro
de 1985, que desde então vem-se constituindo
um fórum de debates entre os trabalhadores a
nível nacional, sobre a questão da saúde, seguri
dade social e condições de trabalho, está então
encaminhando à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte dois documentos, a saber: um docu
mento sobre a questão da seguridade social e
um outro sobre a questão do conteúdo de saúde.

Eu passaria a ler, então, o documento sobre
seguridade social, que creio que chega a contem
plar todas as nossas reivindicações, enquanto tra
balhadores, para a questão da seguridade social.

Este documento já foi entregue à Mesa da Sub
comissão e será, posteriormente, xerocado e dis
tribuído aos Srs. Constituintes.

"I ° item - É garantida, na forma da Cons
tituição e da lei, a seguridade social, com
a contribuição da União e empresas e empre
gados, na proporção de sua capacidade con
tributiva, aos que exercem atividade remune
rada e seus dependentes; e quando for o
caso, de toda a população, por meio de servi
ços sociais, custeados exclusivamente pela
União.

2· item - As empresas contribuirão com
percentual a ser calculado sobre a folha de
salários de seus funcionários e o faturamento
bruto. Os empregados contribuirão com o
percentual sobre seus salários. A União cus
teará a administração do sistema e se encar
regará de prover os recursos destinados a
cobrir as eventuais necessidades suplemen
tares da seguridade social.

3° item - Todos têm acesso a todas as
prestações da seguridade social.

4° item - Compete ao Estado a formu
lação, execução e o controle de uma política
de seguridade social. O Estado, através de
Ministério específico, tem o dever de coor
denar o sistema nacional de seguridade so
cial único, igualitário, universal e descentra
lizado, que garanta a paJ:!:icipação dos segu
rados em nível de decisão, através de suas
entidades representativas na formulação e
execução e controle dessas ações.

A seguridade social protegerá as pessoas
na doença, velhice, invalidez, viuvez e orfan
dade, bem como no desemprego e em ou
tras situações de falta ou diminuição dos
meios de subsistência, ou de incapacidade
para o trabalho.

6° item - A aposentadoria será para o ho
mem aos 30 anos de serviço e para a mulher
aos 25 anos de serviço, ou para ambos, aos
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60 anos de idade. Cômputo integral do tem
po de serviço não concomitante prestado à
União, Estados ou Municípios, com recipro
cidade entre serviço público e privado, para
efeitos de aposentadoria.

7° item-A aposentadoria para os que
exercem trabalho penoso, insalubre ou peri
goso, no máximo aos 25 anos de serviço,
garantidos os direitos a tempo inferior e de
mais vantagens legais às categorias profis
sionais.

ao item - Aposentadorias, pensões e auxí
lios de prestação continuada deverão ter re
muneração igual à da atividade, garantindo
o reajustamento na mesma base, proporção
e época do reajuste do salário mínimo, sendo
vedada a redução por motivo de retomo à
atividade remunerada.

9" item - Será garantida a prestação do
salário-família, igual a 25% do salário míni
mo, a cada trabalhador pago mensalmente.
Será garantida à famíliao pagamento de au
xílio-funeral, por morte de segurado ou de
pendente, e de auxílio-natalidade por nasci
mento de filhoou filhade segurado ou segu
rada, no valor de 2 salários mínimos, em
prestação única.

10° item-A lei regulamentará o seguro
de acidente de trabalho estatal, custeado pe
las empresas e gerenciado pela seguridade
social, para prover as necessidades do traba
lhador acidentado no trabalho, ou vitimado
por doença ocupacional, bem como para in
denizar eventuais prejuízos a sua 'capacidade
laborativa ou outra função, decorrente do
exercíciode seu trabalho, e para custear des
pesas de recuperação e reabilitação profis
sional.

11° item-A lei regulamentará o seguro
estatal, custeado pelos prophetâríos de veícu
los automotores terrestres, e gerenciados pe
la seguridade social, destinado a cobrir gas
tos com atendimentos às vítimas de aciden
tes de trânsito, bem como de indenizações
a eventuais prejuízos à sua saúde, e custear
despesas de recuperação e reabilitação."

Esta é a nossa proposta, enquanto Central Úni
ca dos Trabalhadores, sobre o conteúdo de saúde
e seguridade social.

Eu gostaria que a MariaLuíza, que é a represen
tante da CUTna Comissão de Reforma Sanitária
e coordenadora da Comissão Nacional de Saúde,
apresentasse a proposta de saúde.

A SRA MARIA LUÍZA - SI'S. Constituintes, como
já foram colocados na primeira reunião pública
os princípiosda CUT, a nívelde questão da saúde,
entendemos que saúde é um direito de todos
e um dever do Estado.

Então a proposta que estã sendo encaminhada,
também através de xerox, aos Constituintes é a
seguinte:

"A saúde é um direito de todos os indiví
duos e da população em geral, assegurada
através da ação direta do Estado, que implica
na utilização dos conhecimentos e avanços
científicose tecnológicos de forma igual para
todos; que permita detectar a influência dos
fatores físicos, biológicos, sociais, econômi
cos, educacionais, e culturais, e os relativos
às condições e organizações do trabalho e

do meio ambiente, e que permitam prevenir
e eliminar suas influências desfavoráveis,
bem como reparar os seus efeitos, contando
para isso com a participação em níveldecisó
rio das entidades populares e do cumprimen
to do dever do Estado.

O direito à saúde pressupõe entre outros
os seguintes direitos:

- Estabilidade no emprego com salário
que cubra as necessidades básicas do indiví
duo e da sua família, com jornada de trabalho
de no máximo 40 horas.

-Moradia digna com todos os serviços
básicos de infra-estrutura, incluindo sanea
mento, lazer e facilidade de acesso ao local
de trabalho.

- Acesso à alimentação adequada nos di
ferentes estágios biológicos para assegurar
o direito do acesso de todas as pessoas. A
alimentação e nutrição são obrigações do
Estado.

-A implantação da reforma agrária, ten
do como base o entendimento de que a terra
é patrimônio social, prevalecendo o interesse
coletivosobre o direito individual de proprie
dade.

- A adoção de uma políticavoltada priori
tariamente para a produção de alimentos bá
sicos, com vistas ao atendimento das neces
sidades alimentares e nutricionais de toda
a população.

-A adoção de uma políticade armazena
mento, distribuição e abastecimento que
atenda às necessidades internas do País, in
cluindo a formação de estoques reguladores
que possibilitem a estabilização de preços
e a disponibilidade de alimentos.

- Privilegiamento da conservação do
meio ambiente, da eliminação do uso de
agrotóxico, com adoção de práticas alterna
tivas e agricultura ecológica, quando da utili
zação da tecnologia de produção agrícola.

-A adoção de legislação que regule a
importação, produção, transporte, comercia
lizaçãoe o uso de substâncias ativas e formu
lações empregadas na produção agropecuá
ria e agroindustrial.

- Transporte coletivo, estatal, adequado
e seguro.

- Educação pública, estatal e gratuita em
todos os níveis com gestão coletiva.

- Acesso universal a produção cultural e
artística. Liberdade de expressão e organi
zação.

- Recusa ao trabalho em ambientes insa
lubres, perigosos ou que representem riscos,
graves ou iminentes, enquanto não forem
adotadas medidas para a sua eliminação,
sendo vedada qualquer punição ou redução
de remuneração.

- Transferência da gestante para outro lo
cai de trabalho ou atividade, sempre que as
condições de trabalho possam causar prejuí
zos à sua saúde ou à do feto, sendo proibido
o trabalho de mulheres em ambientes capa
zes de lesar a sua capacidade de reprodução.

-Assistência à saúde pública, estatal, in
tegrai e gratuita a toda a população, sem
qualquer discriminação ou distinçãó de con
dições individuaisou sociais, segundo moda
lidades que assegurem !l igualdade dos índí-

víduos em relação à prestação de serviços,
com garantias de opção de tratamento.

-Assistência integral à saúde da mulher
em todas as fases da vida, independente da
sua condição biológica procriadora, exclusi
vamente, através de programas governa
mentais, amplamente discutidos com as mu
lheres e o restante da população, implemen
tados com a sua participação e sob o seu
controle.

_ Participação, em nível de decisão, das
entidades populares na formulação, controle
e avaliação da política nacional de saúde,
nos níveisfederal,estadual, municipal e local.

-Informações epidemiológicas a respeito
das condições coletivas de saúde das entida
des populares.

-Informações relativas ao seu estado de
saúde e doença a todos os indivíduos.

_ Partícipação dos consumidores no pla
nejamento, execução e controle das políticas
nacionais de medicamentos e equipamen
tos.

- Opção quanto a ter ou não ter filhos,
inclusivecom a interrupção da gravidez,com
a garantia de acesso aos métodos anticon
cepcionais e atendimento através do Sistema
Nacional de Saúde.

- Duração da jornada de trabalho campa
tivelcom a penosidade da atividade, levando
em conta as exigências físicas e mentais de
cada tipo de trabalho.

- É dever do Estado prestar diretamente
as ações e serviços de promoção, tratamen
to, recuperação e reabilitação da saúde, com
atendimento universal, igualitário em todos
os níveis e sem discriminação.

- Incorporar todos os recursos tecnoló
gicos de diagnósticos e tratamentos dispo
níveis,medicamentos hemoderivados e imu
nobiológicos e biotecnológicos entre outros,
para promoção, proteção, tratamento, recu
peração e reabilitação da saúde, independen
te da região geográfica do usuário.

- Garantir o trabalho em condições de
salubridade e segurança, bem, como a pre
servação do meio ambiente.

-Adotar leis que controlem a importação,
produção, transporte, comercialização e uso
de produtos químicos, e o direito ao segredo
comercial e industrial não poderá sobrepor
às questões relativasà saúde coletiva.

- Informar as entidades populares a com
posição dos produtos químicos e os riscos
que representam.

- Produzir,através da ação direta,os insu
mos necessários à produção de medicamen
tos essenciais ao atendimento das necessi
dades de saúde da população.

- Organizar um sistema estatal de produ
ção e distribuição de medicamentos imuno
biológicos, bem como de sangue e hemode
rivados.

- Manterum sistema nacional de controle
de qualidade de insumos básicos, de medica
mentos imunobiológicos, bem como de san
gue e hemoderivados.

- O Sistema Nacional de Saúde será úni
co, constituído por uma rede de serviços pú
blicos, estatal, integrada, regionalizada e hie
rarquizada, e com descentralização político-
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administrativa, de forma a garantir a autono
mia local e a participação popular nas defini
ções de suas prioridades.

- O Sistema Nacional de Saúde pública
estatal e gratuita deve contar com uma polí
tica de recursos humanos que responda as
suas necessidades tanto do ponto de vista
qualitativo como quantitativo.

- Estarão contemplados na política de
recursos humanos: instituição de um plano
de carreira multiprofissional, garantindo o in
gresso por concurso público; remuneração
condigna, e isonomia salarial e de carga ho
rária para as mesmas categorias profissio
nais, bem como para todas as categorias
com o mesmo grau de formação, condições
dignas de trabalho, estabelecendo, entre ou
tras, jornadas de trabalho que não coloquem
em risco a qualidade da assistência prestada;
capacitação, formação, aprimoramento e
educação continuada aos quadros de recur
sos humanos, sejam de nívelfederal, estadual
ou municipal; participação das entidades de
trabalhadores da área de saúde, do planeja
mento e execução e avaliação da política de
saúde em todos os níveis; direito de sindica
lização e de greve aos trabalhadores de saú
de.

- As atribuições do Poder Público, nos
níveis federal, estadual e municipal, assim
como os mecanismos de coordenação e ad
ministração do Sistema Nacional de Saúde
serão definidos pela lei do sistema e outras
leis ordinárias destinadas à normatização dos
seus aspectos específicos.

- J:: garantida a participação das entida
des populares em nível de decisão na formu
lação, controle a avaliação da legislação e
operacionalização do Sistema Nacional de
Saúde.

- A poIitica nacional de saúde deve ser
objeto de um plano nacional de saúde pluria
nual, consolidado e aprovado nas instâncias
legislativas da União, dos Estados e dos Mu
nicípios.

- O plano nacional deve conter, para cada
período, as metas, os recursos e a estratégia
politico-operacional para a sua implemen
tação, bem como, um fundo específico para
financiar os movimentos científicos e tecno
lógicos e de recursos humanos que buscam
alternativas locais para o setor.

- As atividades de ensino, pesquisa, de
senvolvimento tecnológico e produção de in
sumos e equipamentos essenciais para a
saúde, subordinam-se à politica nacional de
saúde, e são desenvolvidos sob controle esta
tal, com vistas à preservação da soberania
nacional.

-Os financiamentos das ações e serviços
de responsabilidade pública serão providos
com recursos fiscais e parafiscais, com desti
nação especifica para a saúde, que atendam
às necessidades do sistema nacional, cujos
valores serão estabelecidos em lei e subme
tidos à gestão única em vários níveis de orga
nização.

- É livre o acesso dos trabalhadores e
seus representantes nas empresas, a qual
quer momento, para flscalízarem as condi
ções de segurança e saúde.

- Ficam garantidos também o direito de
requisitar e obter informações relativas a pro
cessos, produtos, substâncias, resultados de
exames médicos e outros, que tenham in
fluência direta sobre o estado de saúde e
doença dos trabalhadores.

_ J:: garantida a participação, a nível de
decisão, dos trabalhadores e seus represen
tantes, na formulação de legislação relativa
às condições e organização do trabalho, bem
como na fiscalização do seu cumprimento.

-Osproprietários dos meios de produção
são diretamente responsáveis pelas condi
ções dos ambientes e organização do traba
lho que possam causar acidentes ou danos
à saúde. Deverão reparar qualquer dano cau
sado aos trabalhadores ou à população.
• -Além do MinistérioPúblico, as entidades
populares são partes juridicamente válidas
para impetrar ações em defesa das toletivi
dades que representam.

- J:: vedada a produção e ingresso no
Pais de substâncias ativas proibidas nos paí
ses de origem, a realização de experimentos
com substâncias ativas que envolvam riscos
à saúde humana.

- Fica assegurado às entidades populares
o direito de participar da fiscalização do cum
primento deste dispositivo."

A SRA PRESIDEI'ITE (Maria de LourdesAbadia)
- Passamos a palavra à nobre representante Sô
nia Repuplicano, do Sindic:atão do Distrito Fe
deral.

A SRA SÓNIA REPUBUCANO - Representa
mos os profissionais de saúde de nível médio.
Especificamente, o Sindicatão signífica Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos de Servi
ços de Saúde de Brasília.

Dentro desse sindicato se encontram várias ca
tegorias distintas e, dentre essas, uma parte da
equipe de enfermagem. Aequipe de enfermagem
é composta por enfermeiros, auxiliares de enfer
magem, atendentes de enfermagem, enquanto
existir essa categoria, e os técnicos de enferma
gem, que estão até hoje aguardando ansiosamen
te que seja regulamentada essa profissão.

Como a enfermagem é uma equipe multipro
fissíonal, o nosso documento está juntamente
com o documento dos enfermeiros, que foi elabo
rado pela Conespe, que inclusive tem um repre
sentante à Mesa.

Nós, enquanto profissionais da área de enfer
magem que somos, entendemos também que
a saúde é um direito do povo e um dever do
Estado. Nesse contexto também a enfermagem
se difere com uma equipe multiprofissional como
já dissemos, que necessita, portanto, de uma polí
tica de recursos humanos adequada, para que
funcione e funcione bem, dada a sua importância
dentro de todo esse contexto de saúde.

Dentro dessa política de recursos humanos, é
uma reivindicação de toda a categoria um plano
de carreira, cargos e salários, e dentro disso uma
instituição única de jornada de trabalho para esses
profissionais, porque hoje, a nívelde DistritoFede
ral e de resto do Brasil, existe uma diferenciação
entre esses profissionais. Em alguns locais o pro
fissional de nível superior faz uma jornada e o
de nível médio faz uma outra jornada, o que con-

tribui para uma certa dificuldade no trabalho em
equipe. E com uma jomada única de trabalho
esses profissionais teriam, inclusive, mais facili
dade para se entrosarem.

Sobre o piso salarial, também, temos propostas
que a Constituinte também contemple um piso
salarial único para esses profissionais de saúde.
E a nossa reivindicação também é que o ingresso
na profissão, no trabalho de enfermagem, no tra
balho de saúde seja através de concurso público,
e não de forma diferente.

Também para que esses profissionais mante
nham um nível de atendimento adequado, e que
essa profissão seja bem exercida, dentro da polí
tica de recursos humanos, é preciso que haja
uma reciclagem ou uma preparação e um acom
panhamento contínuo por parte do empregador
para esses profissionais, para que essa mão-de
obra seja melhorada e reciclada constantemente.

Reivindicamos também o direito à sindicaliza
ção a todos os trabalhadores de saúde, como
também o direito à greve. Estabilidade no empre
go é uma das bandeiras dos profissionais de saú
de, e também a participação do profissional de
saúde nas decisões sobre política de saúde e de
recursos humanos dentro da empresa ou dentro
do serviço público.

Como o documento foi feito através da Cones
pe, e temos uma representante aqui que falará
também, nós então daremos por encerradas, por
enquanto, as nossas colocações, já que ela tem
o documento. Muito obrigada.

A SRA PRESIDENfA (Maria de LourdesAbadia)
- Tem a palavra, então, a nobre representante
Regina Senna, da Coordenação Nacional de Enti
dades Sindicais e Pré-Sindicais de Enfermagem.

A SRA REGINA SENNA - Srs, Constituintes,
ilustres companheiros presentes, a Conespe signi
fica Coordenação Nacional de Entidades Sindi
cais e Pré-Sindicais de Enfermagem, como já foi
anunciado pela Presidenta desta Subcomição. Es
sa coordenação abrange as entidades sindicais
e pré-sindicais de enfermagens de todo o País,
sendo que atualmente contamos com onze sindi
catos de enfermeiros, sindicatos do tipo Sindica
tão, como a companheira disse, em todos os Esta
dos do Brasil,e onze outras associações profissio
nais, ou seja, associações pré-sindicais de enfer
meiros nos Estados em que não temos sindicatos.

A Conespe considera importante estar-se pro
nunciando sobre a questão da saúde, na medida
em que o pessoal de enfermagem, na prestação
de assistência de saúde, é o maior contingente
existente no Pais, em termos de pessoal de saúde.

Temos algumas questões a levantar em relação
a essa questão de assistência de saúde, nos se
guintes termos:

Aassistência de saúde, hoje, tem sido apontada
e até mesmo executada como uma assistência
médica, à população, e não como uma assistência
de saúde. Consideramos importante levantar esse
aspecto, na medida em que a assístêncía à saúde,
na visão mais global, mais integral, ao indivíduo,
deve ser prestada por uma equipe multiprofis
síonal, onde o conjunto dessa assistência deter
mine uma política de saúde muito clara.

E essa politica para nós significa uma assis
tência de saúde como direito de todos os cidadãos
no território nacional, e é dever do Estado subsi
diar essa assistência.
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Definida então essa principal caracterítica da
assistência de saúde, há que se definir então uma
política de recursos humanos. Esta política passa
necessariamente, no nosso entendimento, pela
determinação de equipes multíprofíssíonais de as
sistência de saúde, onde a enfermagem estaria
incluída, assim como uma série de outras catego
rias - aqui falo basicamente pela enfermagem
- na decisão, na execução, no planejamento ena
avaliação dessa assistência do Estado.

Esse aspecto é importante na medida em que
a enfermagem, mesmo sendo o maior contin
gente de trabalhadores da área de saúde, neste
momento, ainda tem ficado muito aquém da pos
sibilidade de interferir nessa política de recursos
humanos e de prestação de assistência de saúde.

Maisobjetivamente, reafirmando alguns pontos
que já foram colocados anteriormente, essa equi
pe de saúde necessariamente precisa ter um qua
dro qualitativo e quantitativo de pessoal que possa
responder a essa necessidade de assistência que
a população tem. Esse contingente, então, deveria
estar ingressando nos quadros de assistência com
um plano de carreira multiprossional, que estaria
prevendo o ingresso através de concurso público
e também a necessidade de isonomia salarial en
tre as categorias e dentro da mesma categoria,
com um salário justo. E aí, esse salário justo é
uma discussão na qual podemos aprofundar-nos.

Uma outra questão fundamental na qualidade
da assistência, e que nós apontamos, é a questão
dajomada de trabalho. Sabemos que hoje a maior
parte dos trabalhadores de saúde, e no caso da
enfermagem especificamente, tem jornadas
exaustivas de trabalho, que acabam colocando
em risco a assistência que está sendo prestada,
logo, a vida do paciente ou cliente que está sendo
assistido. Consideramos fundamental que a ques
tão da jornada de trabalho seja uma coisa prevista
em lei e que possibilite uma melhor assistência
e boas condições de trabalho para os trabalha
dores da área.

Apontamos também a necessidade de que esse
plano de carreira e esse quadro de pessoal possa
ter uma possibilidade de capacitação, de forma
ção, de aprimoramento e educação continuada
d~ntrodesse próprio sistema de saúde que prece
ruzamos.

Não menos importante é a questão de sindica
lização e de direito de greve, que já foi apontado
anteriormente, na medida em que os trabalha
dores de saúde também passam por dificuldades
que toda a população passa Nessa medida, as
suas reivindicações são legítimas e devem ser
atendidas, e, nesse processo de reivindicação e
atendimento ou não atendimento, apontar a pos
sibilidade organizativa dessas categorias e o direi
to de se contrapor às políticas que estejam sendo
implementadas e que não digam respeito as suas
,reivindicações.

Poderíamos, em relação a essa situação da iso
nomia salarial entre as categorias, apontar uma
série de exemplos que neste momento existe, mas
que acho melhor não fazê-lo, pois os Constituintes
e até os companheiros aqui presentes conhecem
bem a situação dos trabalhadores de saúde, mas,
na medida em que nos for possível e necessário
apontá-los, nós apontaríamos, para mostrar quais
são as diferenciações que existem hoje dentro
das próprias categorias de saúde e nas diferentes

categorias, para que se entenda um pouco melhor
as questões que estão sendo levantadas.

Como representante da Conespe, não poderia
deixar de apontar que os trabalhadores de enfer
magem hoje apresentam e levantam uma série
de bandeiras específicas da categoria e que deve
ríamos e poderíamos estar colocando a nível de
lei a resolução dessas questões. Por exemplo, a
questão do piso salarial para as categorias de
enfermagem. Temos, hoje, no País, uma diferen
ciação muito grande entre os salários percebidos
por enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técni
cos de enfermagem e atendentes, enquanto existir
esta classe - e a companheira disse bem 
nos diferentes Estados, e até num mesmo Estado,
a nível das diferentes instituições.

Consideramos que essa questão de estabelecer
um piso único para essas categorias é funda
mental na medida em que as condições de treba
lho e de assistência tenham que ser igualadas
para melhor, evidentemente, e o risco de saúde
à população seja diminuído e até retirado.

Uma outra questão que já apontei generica
mente é a da carga horária. No caso da enferma
gem, temos reivindicado, em todas as categorias
de enfermagem, a redução da carga horária para
30 horas semanais, o que é uma questão que
gostaríamos de estar levantando a nível de com
plementação da legislação de saúde.

A questão da garantia no emprego. Hoje temos
um contingente bastante grande de trabalhadores
de enfermagem que estão fora do mercado de
trabalho pelas condições desse mercado e tam
bém pela falta de oferta de trabalho no mercado.
A questão da garantia de emprego, para a quali
dade da. assistência que está sendo prestada, é
também uma questão fundamental.

De uma forma geral, as questões que gostaría
mos de estar colocando são essas, e então aguar
daríamos para um momento posterior a discus
são e o levantamento das outras questões. Muito
obrigada.

A SRA PRESIDENTE (Maria de Lourdes Abadia)
- Tem a palavra o Dr. Roberto Chabo, da Federa
ção Nacional dos Médicos.

o SR. ROBERTO CHABO - SI"" Presidenta,
Sr. Relator desta Subcomissão, Srs. Constituintes,
companheiras das entidades aqui presentes, des
necessário seria enfatizar a importância dessas
intervenções que estão ocorrendo hoje, e ocorrerá
em outros dias, e que vão evidentemente embkar
toda a discussão sobre essa questão, e vão consti
tuir-se basicamente no que eu chamaria de resga
te da questão da saúde no Brasil.

O Conselho Federal de Medicina e a Federação
Nacional dos Médicos submetem à apreciação
da Assembléia Nacional Constituinte sua proposta
para o capítulo referente à saúde do próximo texto
constitucional. O documento-proposta do Conse
lho Federal de Medicina e da Federação Nacional
dos Médicos à Constituinte tem como base as
conclusões da VIII Conferência de Saúde, reali
zada em março de 86, aqui em Brasília, e de
outras formas de debate e análise das questões
de saúde realizaclos nos últimos anos por institui
ções politicas de ensino e de pesquisa social, de
representação profissional, dentre as quais se in
cluem as entidades médicas regionais e nacio
nais.

As entidades médicas signatárias desse docu
mento participaram ativamente da VIII Conferên
cia Nacional de Saúde e das conferências poste
riores sobre temas específicos, podendo afirmar
que o evento teve todas as características de um
debate democrático, com participação ampla e
nacional de todos os segmentos da sociedade
tais como: as associações de moradores, centrais
CUT, CONTAG, CGT, Partidos Politicos, Sindica
tos, Conselhos, Associações dos Profissionais de
Saúde e de Enfermagem e representações de
minorias, dos índios etc.

Procuramos, a partir das conclusões da VIU
Conferência Nacional de Saúde, e dos debates
internos em nossas entidades, formular uma pro
posta objetiva enfocando os seguintes princípios
gerais que devem ser assegurados pela nova
Constituição e tem sido, exatamente, o primeiro
referencial em tomo da discussão que se dá nesta
Subcomissão.

Saúde, como direito de todos os habitantes do
território nacional, é dever do Estado, sem qual
quer fator de discriminação. Esta é, sem dúvida
a reivindicação fundamental da sociedade brasi
leira, cristalizada de forma irretocável pela VIU Con
ferência Nacional de Saúde em todas os foros
de participação democrática que tratam as ques
tões de saúde. Art. 1°

Caracterizar a responsabilidade do Estado e as
segurar o direito à promoção, proteção, recupe
ração da saúde e reabilitação, definindo a forma
de participação do setor privado e garantindo o
livre exercício liberal das profissões no setor. Art
2°

Definição no Sistema Nacional de Saúde for
mado por uma rede única, regionalizada, hierar
quizada, com gestão de serviços descentralizados,
que garanta a universalização da cobertura, o
acesso da população a todos os níveis de atenção,
participação dos vários segmentos sociais na for
mulação e controle das políticas e ações para
o setor.

Estabelecer que o financiamento do Sistema
Nacional de Saúde é responsabilidade da·União,
Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e
Municípios, mediante fixação de percentual míni
mo das respectivas receitas tributárias, comple
mentadas por outros tributos vinculados, até al
cançar o mínimo de gasto nacional equivalente
a 8% do Produto Interno Bruto, a partir de quando
deverão ser gradualmente substituídos os recur
sos provenientes da Previdência Social. Art. 4°.

Item 5: Subordinação das politicas de recursos
humanos, insumos, equipamentos, desenvolvi
mento científico e tecnológico para o setor saúde,
às diretrizes do Sistema Nacional de Saúde. Des
tacar o controle estatal sobre a produção e distri
buição de medicamentos imunobiológicos e he
moderivados, visando a preservação da soberania
nacional. Isto está explicitado nos arts. 6. e 7°.

Então a proposta basicamente, e que passo
a ler agora, seria assim:

"Art. 10 A saúde é um direito de todos
os habitantes do território nacional, sem qual
quer fator de discriminação.

Parágrafo único. O direito à saúde signi
fica garantia pelo Estado de condições dig
nas de vida e acesso universal igualitário às
ações e serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde, assim como reabili
tação em todos os seus nfveis.
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Art. 2° O conjunto das ações e serviços
destinados à promoção, proteção e recupe
ração da saúde, assim como reabilitação, é
uma função de natureza pública, cabendo
ao Estado a sua normatização, execução e
controle.

§ 1° É assegurada a livreorganização de
serviços de saúde, de capital exclusivamente
nacional, e a prática liberal, obedecidas as
normas técnicas vigentes,sendo vedada para
esta finalidadea utilizaçãode recursos públi
cos para investimento e custeio.

§ 2° Aparticipação do setor privado nes
te conjunto de ações públicas poderá ocorrer
sob condições estabelecidas em contrato do
DireitoPúblico.

§ 3° O Poder Público poderá intervir, de
sapropriar ou expropriar os serviços de natu
reza privadanecessários ao alcance dos obje
tivos da PolíticaNacional de Saúde.

Art. 3° As ações de serviçode saúde inte
grarão uma rede única regularizada e hierar
quizada, conformando um sistema nacional
de saúde organizado de acordo com os se
guintes princípios:

1-Unicidade na formulação e condução
das políticas nos níveis federal, estaduais e
municipais.

II- descentralização da gestão dos ser
viços;

III- universalização da cobertura e do
acesso da população a todos os níveis de
atenção;

N - participação dos vários segmentos
sociais na formulação e no controle das polí
ticas de ações.

Art. 4° O financiamento do Sistema Na
cional de Saúde será feitocom recursos orça
mentários da União, Estados, Municípios,
DistritoFederal, que destinarão o mínimo de
12% de sua receita tributária e Previdência
Social.

§ 1° APrevidênciaSocial alocará o míni
mo de 25% da receita do Fundo de Previ
dência Social ao Sistema Nacionalde Saúde,
que serão gradualmente substituídos por ou
tras fontes a partir do momento em que o
gasto nacional em saúde alcance 8% do Pro
duto Interno Bruto.

§ 2° A Uniãopoderá estabelecer tributos
vinculados e destinados ao financiamento do
Sistema Nacional de Saúde.

§ 3° .A integração dos recursos das vá
rias fontes dar-se-á através de fundos de saú
de nos níveis federal, estadual e municipal,
administrado de forma colegiada pelos ór
gãos financiadores, executores e por repre
sentantes dos usuários.

Art. 5° As atribuições do Poder Público,
nos níveis federal, estadual e municipal, as
sim como os mecanismos de coordenação,
administração e financiamento do Sistema
Nacional de Saúde, serão definidos em uma
lei do Sistema Nacional de Saúde.

Art. 6° As políticas de recursos huma
nos, insumos, equipamentos e desenvoM
mento científico e tecnológico para o setor
saúde serão subordinados aos interesses e
diretrizesdo Sistema Nacional de Saúde.

Parágrafo único. A política de recursos
humanos para o Sistema Nacional de Saúde
garantirá aos profissionais de saúde:

1-plano de cargos e salários;
U- Remuneração condigna;
DI -Isonomia salarialentre as mesmas ca

tegorias profissionais nos níveisfederal, esta
dual e municipal;

N -admissão através de concurso públi
co;

V - estabilidade no emprego;
V1- incentivoà dedicação exclusiva- di

ríamos, assim, menos dedicação exclusiva,
mas sim tempo integral;

V11- Capacitação e reciclagem perma
nente, direito à sindicalização e a greves;

Art. 7° O poder público disciplinará e
controlará a distribuiçãoe a produção de me
dicamentos imunobiológicos, hemoderiva
dos e outros insumos críticos para o setor,
com vistas à preservação da soberania na
cional."

Conselho Federal de Medicina
Federação Nacional dos Médicos

Muitoobrigado.

ASRA PRESIDEmA(Maria de LourdesAbadia)
- Passaremos, então, agora, à segunda parte.
Temos aqui representantes da CGT,Contag e

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Sr" Presidenta, peço a palavra pela ordem.

ASR' PRESIDENTA (Mariade Lourdes Abadia)
- Concedo a palavra a V. Ex"

o SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Esses documentos foram entregues aos Consti
tuntes. Mas como alguns podem não os ter rece
bido, a Secretaria poderia providenciarxerox dos
mesmos e passar para os que ainda não rece
beram.

ASRA PRESIDEmA (Maria de LourdesAbadia)
-Pois não.

Passaremos à segunda parte da nossa reunião,
começando, então, os debates.

Gostaria de saber qual dos Srs. Constituintes
deseja falar.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Observamos que em todas as propostas que
têm chegado a esta Subcomissão não existe mui
ta novidade em termos de legislação, porque saú
de, sendo um direito de todo ser humano, deve
ser também participativa.

Observamos também que existe uma simili
dade entre as várias propostas, com modificações
apenas, talvez mais em termos da composição
dos artigos do que realmente em termos de con
teúdo.

O Brasil,um Pais diferente pela sua localização,
e nisto temos insistido e voltamos a insistir,tem
de ter uma política nacional de saúde diferen
ciada.

O que vemos hoje, e comentávamos há pouco,
voltamos a repetir isto que já comentamos aqui,
é que somente com Doença de Chagas, hoje,
há 10 milhões de brasileiros.Essa doença foides
coberta há 80 anos, e infelizmente, ano a ano,
a estatística dessa doença aumenta.

Somos um país tropical e subtropical, a natu
reza aqui é madrasta, nada estereliza, como este
relizacom a neve e com o gelo. Então, devemos

priorizar e fazer uma política nacional de saúde
diretamente dirigida as nossas peculiaridades.

Temos, hoje, infelizmente,12 milhões de crian
ças subnutridas das 22 milhões de crianças que
temos de zero a cinco anos de idade. Então, temos
de priorizar. Evidentemente que em todas as pro
postas, quando se fala em nutrição, fala-se em
alimentação, fala-se em casas salubres etc. Mas
temos de dar uma prioridade a esses setores,
sob pena de continuarmos sendo um País em
que as estatísticas vão falar muito mais alto do
que o trabalho que se está fazendo para diminuir
esses dados estatísticos de doenças, endemias
e de mortalidade infantil.

Evidentemente que essas propostas são apre
sentadas para serem discutidas. O Relator terá
aqui um trabalho muito grande em representar
na sua síntese aquilo que é a consciência nacional
no setor de saúde, mas é preciso - esta nossa
opinião - que já dirijamos os nossos trabalhos
no sentido dessa realidade nacional e não de uma
realidade que existe universalmente.

A SRA PRESIDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Raimundo Rezende.

O SR.CONSmUlNTE RAIMUNDO REZENDE
- Ouvimos com atenção os subsídios apresen
tados nesta reunião de hoje, e queremos fazer
uma observação.

Estamos preocupados com o andamento dos
trabalhos das Comissões, porque estamos obser
vando que o assunto está-se tomando muito
abrangente e temos de nos restringir a algumas
limitações.

Tudo que se falou aqui estamos de pleno acor
do e já faz parte, como subsídio, dos estudos
apresentados anteriormente, das conclusões tira
das anteriormente, como da própria conferência
de saúde. Mas hoje os subsídios apresentados
aqui abrangem assuntos que deviam estar sendo
discutidos e apresentados por outras Subcomis
sões.

Entendemos que o conceito de saúde é bas
tante amplo. Evidentemente abrange condições
de vida.Sabemos que saúde representa qualidade
de vida, mas na nossa Subcomissão, só para
exemplificar, teve um assunto que foi abordado
aqui duas vezes; estabilidade no emprego. Acho
que este assunto diz respeito a Subcomissão de
Direitodo Trabalhador que deve apresentar subsí
dios a respeito. Nossa preocupação é que esta
mos criando quase que um monstro para mandar
depois para a Comissão de Ordem Social, para
lá, então, fazer um trabalho exaustivo de todas
essas propostas selecionar aquilo que realmente
deva fazer parte da Constituição. A política de
saúde deve ter uma preliminar,mas não podemos
entrar em detalhes aqui nestas discussões.

Acho que a Subcomissão de Saúde seguridade
e do MeioAmbiente não pode abordar, por exem
plo, um assunto de estabilidade no emprego. De
veríamos mais falar de acesso a emprego, acesso
ao lazer,acesso a condições de vida,saneamento.
Tudo isto está implicado dentro de uma política
de saúde.

Contudo, queremos reconhecer o mérito do
trabalho apresentado, reconhecer as preocupa
ções aqui apresentadas, dizendo que realmente
são preocupações que tomam tempo de todos
nós, mas precisamos - assim pensamos - en-
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caminhar os assuntos de acordo com as Subco
missões onde deverão ser discutidos e apresen
tados.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Primeiro, como disseram os Constituintes Rai
mundo Bezerra e Raimundo Rezende, os subsí
dios são importantes. Queria fazer algumas colo
cações aos representantes das entidades, para
que desenvolvessem, na sua segunda oportuni
dade de falar.

Primeiro, em relação à CUT. Fiquei com uma
certa dúvida com relação à questão da seguridade
social, porque no art. 10fala-se em seguridade,
inclusivemuda até o conceito, comojá discutimos
em outra oportunidade, passa de previdência para
seguridade social. Isso implica, no nosso ponto
de vista, que essa seguridade será estendida a
toda a população. Mas aqui faz uma diferenciação
dos beneficios áqueles que são trabalhadores que
contribuem com descontos, e aqueles que não
contribuem.

Dizessa parte:
.....e quando for o caso de toda a população,
por meio de serviços sociais custeados exclu
sivamente pela União."

Ora, na discussão sobre seguridade, já vimos
que uma parte desses recursos, que hoje compõe
a Previdência Social, já é paga por toda a popula
ção. A parte do empresário, a parte do patrão
é repassada nos custos de qualquer produto. En
tão, na verdade, esse próprio montante de dinhei
ro atual da Previdência Social já é pago, pelo me
nos a metade, por toda a população, não só por
aqueles trabalhadores que são considerados pre
videnciários. Ainda mais, tem a parte do Governo,
que normalmente é paga por toda a população.

Então, era isso que eu gostaria que o Repre
sentante da CUT explorasse mais esta questão;
se este artigo, de certa forma, não é restrito na
direção de uma seguridade social onde cada vez
mais os beneficios devem ser colocados de forma
abrangente e homogênea para toda população,
seja trabalhador considerado previdenciário ou
não.

A segunda questão, em relação à colocação
da CUT, é que acho que eles deveriam desen
volver mais a questão do fmanciamento.

Não fica claro no documento se haverá, numa
fase de transição ou não, repasse de recursos
ditos previdenciários para o financiamento do se
tor saúde, já que por aqui está claro que haverá
uma separação entre o sistema de seguridade
e o sistema de saúde. Isso fica claro, mas não
fica claro se a entidade admite o repasse, nem
que seja provisório, de recursos da seguridade,
da Previdência, para o financiamento desse setor
saúde.

Outra questão importante é com relação ao
Ministérioúnico no setor de saúde. Qual a posição
da CUT em relação a esta questão do Ministério
único? VimOS, no debate com o Ministroda Previ
dência e Assistência Social, que há uma grande
resistência nesse Ministérioda Previdência à unifi
cação, a nívelfederal.Anívelestadual e municipal.
S. Ex" admite que deva haver um órgão único
gerindo, coordenando e planejando, mas a nível
federal há uma resistência clara do Ministro da

Previdência e Assistência Social que haja uma
real unificação dos órgãos prestadores de serviço
na área de saúde.

Sobre as colocações das companheiras de enti
dades de enfermagem e auxiliares, fica claro para
mim a importância de a Subcomissão ter algum
artigo no nosso capítulo de saúde que trate da
questão de recursos humanos. Esta é uma ques
tão que acredito tenhamos que levar em conta,
e no setor saúde ver que recurso humano é o
ponto principal da suplementação.

E apesar de essa questão do funcionário públi
co e do trabalhador ser tratada em outros capítu
los, como disse muito bem o Deputado Raimundo
Rezende, talvez,na área da saúde, seja importante
constar um artigo que trate da questão de recur
sos humanos com mais detalhes, pela especifi
cidade que ele tem no setor saúde.

Finalmente, no discurso do representante da
Federação dos Médicos, entendo que seria impor
tante que ele se posicionasse primeiro, no que
diz respeito à questão de um ministério único,
a nível federal, colocando, com clareza, qual é
o posicionamento da Federação a esse respeito,
já que é um tema tão polêmico. Segundo, uma
pergunta; e que se a Federação, no seu docu
mento, quando trata da relação do setor privado
com o setor público, está querendo dizer que não
haverá repasse de recursos públicos para o setor
lucrativo no que se refere à área da saúde.

Finalmente, pediria ao companheiro Roberto
Chabo que colocasse, com mais detalhes, a ques
tão do vinculo único e tempo integral e como
isso é encarado pela categoria médica no Brasil,
se ela aceita isso.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Carlos Mosconi.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
SroPresidenta, em primeiro lugar, gostaria de pas
sar às mãos de V. Ex" um telegrama que recebi
da Abrasco, solicitando sua participação numa
audiência pública, aqui nesta Subcomissão. Es
tranha-me porque foi elaborada uma sugestão
no sentido de que a Abrasco fosse convidada.
Então, gostaria de saber se realmente está confir
mado o convite à Abrasco. Caso contrário, solicito
a V.Ex" que faça o convite.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Abã
dia) - A Abrasco estará presente nesta Subco
missão, amanhã, às 8 horas e 30 minutos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
Em segundo lugar, passo às mãos de V. Ex" um
telegrama que recebi do Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães,
estabelecendo, em termos definitivos, a questão
do prazo para o funcionamento das Subcomis
sões, com a apresentação dos relatórios. S. Ex"
informa que a apresentação de sugestões, pelos
Constituintes, terminará no dia 6 de maio, assim
redigido:

"Possibilitando o democrático oferecimen
to vg valiosa contribuição para exame e deci
são das Comissões e Subcomissões para ela
boração da Constituição vg esclareço que
as Comissões e Subcomissões poderão se.
reunir em caráter'extraordinário, a partir das
17 horas vg às terças vg quartas e quintas
feiras vg uma vez que integram o debate da

matéria constitucional e que o Regimento
também prescreve no Plenário da Constituin
te. Rogo sejam as decisões levadas ao conhe
cimento dos dignos integrantes desta Subco
missão."

Este é o inteiro teor do telegrama do Sr. Presi
dente da Constituinte, Ulysses Guimarães.

Com relação às exposições feitas, hoje, acho
que todas elas têm mais ou menos o mesmo
sentido e a mesma linha. Em algumas questões,
entretanto, eu gostaria de me aprofundar com
os representantes das entidades que aqui se en
contram. Gostaria, especificamente, de saber da
representante da CUT,qual a posição desta enti
dade, com respeito à unificação do sistema de
saúde? Foi com algumas surpresas que ouvimos
há alguns dias, aqui na audiência com o Ministro
da Previdência Social. algumas restrições feitas
neste sentido. E esta restrição, talvez basear-se-ia
no fato de que os trabalhadores seriam contrários
a esse tipo de unificação, preconizada pelas enti
dades da área de saúde, alegando dificuldades
na definição do financiamento, de que não have
ria, por parte das entidades dos trabalhadores,
nenhuma disposição no repasse dos recursos de
um ministério para outro, ou de uma instituição
para outra, que gerenciaria, administraria, enfim,
definiria toda a política de saúde e sua adminis- .
tração no País.

Gostaria de saber da CUT qual a sua posição
no que dizrespeito à Medicinade grupo. Há alguns
dias, tomei conhecimento de uma manifestação
da Associação Médica Brasileira, condenando es
se tipo de mercantilização da Medicina, que se
instituiu no País. Ouvimos também, faz alguns
dias, aqui nesta Subcomissão, a posição do Presi
dente da Abrange informando que vários sindi
catos solicitam, com muita freqüência, a entrada
da Abrange na questão da assistência médica pa
ra os trabahadores. Então, gostaria realmente de
saber, de uma forma oficial, a posição da CUT
no que tange a essa situação.

Gostaria de ouvir também por parte dos repre
sentantes da Federação Nacional dos Médicos,
e da Conespe, do Sindicato e da CUT, como é
vista a questão do tempo integral ou dedicação
exclusiva, não apenas com relação aos médicos,
mas com relação a todos os funcionários da área
de saúde. Porque, parece-me que aí senti que
há uma certa contradição.

Por exemplo, quando a representante da Co
nespe solicita a diminuição de carga horária, en
tendo que a diminuição de carga horária possa
ocorrer num enfoque atual, dentro da realidade
em que estamos vivendo. Mas se a representante
é também favorável a essa questão de tempo
integral ou dedicação exclusiva. E ai, evidente
mente, não seria compatível a questão, penso eu,
de redução de carga horária. Creio que é muito
importante essa definição para nós, de todas as
entidades que aqui se encontram, com relação
ao estabelecimento dessa nova posição.

Entendo que seria muito útilque nós nos apro
fundássemos aqui na questão da isonomia sala
rial. Como é que a Federação vê essa questão?
Havendo a unificação do sistema, entendo que
ela só possa ocorrer evidentemente existindo, a
partir daí, uma isonomia salarial.Entretanto, tenho
dúvidas no que dizrespeito, principalmente, a essa
diferença econômica, que existe no País, como
isso seria feitoa níveldo município? Se essa isono-
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mia poderia ser estendida até o âmbito municipal?
A meu ver, entendo que deveria. Mas, particular
mente, confesso que não sei como ela seria feita.
Gostaria de saber se as entidades - especifica
mente a Federação Nacional dos Médicos - têm
algum estudo nesse sentido, porque seria de gran
de utilidade para nós.

Era esta a minha intervenção. Muito obrigado.

A SRA PRES1DENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Moreira.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO MOREIRA
- Aqui no documento da Conespe, partimos do
que entendemos como questão política central,
de que para o povo brasileiro interessa um novo
sistema nacional de saúde único e estatizado.

Se realmente o povo brasileiro foi consultado
a respeito deste tema, porque sabemos que hoje
o sistema estatizado de saúde é o que menos,
ou pior funciona neste País, se realmente foi ela
borada uma avaliação neste sentido. Porque te
mos o sistema privado, que presta serviços ao
Governo e que realmente é o que funciona mode
radamente bem.

Venho de um Estado onde somos aproxima
damente 4 mil médicos. Realmente, tenho rece
bido com freqüência, manifestações de colegas
médicos de que não tiveram realmente partici
pação na VIII Conferência Nacional de Saúde. Os
médicos de Santa Catarina - citando especifica
mente a região que represento - não tiveram
participação nas decisões da V1I1 Conferência Na
cional de Saúde, já que a Associação Catarinense
de Medicina realmente não teve participação,
quando engloba 4 mil médicos.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre ConstitUinte
Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTIA 
Inicialmente, gostaria de fazer uma colocação
aqui a respeito do que ouvi sobre uma série de
assuntos que foram tratados, e que melhor seriam
se deslocassem para as Subcomissões especia
lizadas, como é o caso da Subcomissão dos.Díreí
tos dos Trabalhadores e Servidores Públicos.

Quero discordar. Embora não seja um assunto
específico, aqui de saúde desta Subcomissão, ele
tem uma relação com a área de saúde de que
estamos tratando, uma vez que estamos preocu
pados com o profissional de saúde. Também te
mos que considerar que essas Comissões espe
cializadas e especificas de um momento em dian
te serão absorvidas pela grande Comissão de Or
dem Social, onde teremos de decidir, inclusive,
sobre esses aspectos de funcionalismo, de traba
lhadores. Então, acho válido.

Agora, não podemos ter a ilusão de que vamos
fazer um tratado sobre a função pública dentro
da Constituição. Esse problema do profissional
de saúde deverá ser resolvido, penso eu, mais
ou menos dentro daquela proposta da Comissão
Afonso Arinos que, dentre tantas coisas ruins que
existem ali, existem algumas coisas também boas.
O ingresso na função pública, diz a lei, será feito
através de concurso público. Depois vem um fra
se: "A função pública será organizada em carrei
ra". Isso vale para a saúde, para a agricultura,
para qualquer setor de atividade. Isso define, num
conceito genérico, aquilo que constitui a preocu-

pação de todos n6s, que é organizar a função
pública numa carreira, reestruturando o grosso
do funcionalismo sem hierarquia, sem expecta
tiva, sem nada, colocando-os dentro de um qua
dro que realmente atinja os seus objetivos.

Então, isso se resolverá dentro do capítulo dos
Funcionários Públicos, inserto na Constituição e
extingue toda aquela preocupação de todos nós,
Porque temos de nos conscientizar de que não
vai esgotar a nossa capacidade legiferante na
Constituição. A partir daí, vamos tratar especifica
mente as legislações adequadas a cada setor. Pe
ço a V.Ex'. que não alimentemos muitas ilusões
aqui, porque vamos chegar ao detalhe da coisa,

Emsegundo lugar, queria deixar o assunto aqui
que ficaria como uma pergunta aos, represen
tantes das entidades que estão presentes, princi
palmente da área da Medicina. Existe na Consti
tuição - no aspecto que tange ao funcionário
público - alguma coisa que na época em que
foi instituído era uma necessidade, pelas dificul
dades de se encontrar profissionais na área de
saúde. Hoje, considera-se isso um privilégio. A
abolição disso, no meu entendimento, seria a de
mocratização do emprego, extinguindo-se as acu
mulações de cargo. Hoje, na Constituição, permi
te-se ao médico ter dois empregos, ao professor,
ao magistrado e professor, ao técnico científico
e professor de matérias afins. Então, hoje, levan
do-se em conta o número de profissionais que
se formam, creio que isso deixou de ser uma
necessidade, caracterizada à época, para se cons
f:!tuir num privilégio.Defendo este ponto de vista.
E evidente que eu gostaria de ouvir, porque posso
modificar o meu pensamento, dependendo da
queles que representam a classe, manifestar-se
dessa ou de outra forma. Creio que de duas coisas
uma. Defendo o funcionalismo em tempo inte
gral, porque não há necessidade da dedicação
exclusiva, porque isso o impede de exercer qual
quer atividade remunerada. Agora com o tempo
integral, ele poderá ter a sua atividade particular.
Então, pergunto o seguinte: Qual seria a posição?
Qual seria a possibilidade? Por exemplo, quem
tem dois empregos, hoje é evidente que deveria
ter o seu direito assegurado. Entendo que o direito
adquirido não deve ser banido da Constituição.
Pergunto: Qual seria a posição daqui para a fren
te? Eu particularmente, acho que deve ser proi
bido o acúmulo de cargos. Ou se continuar o
e que continue o direito de o médico ter dois
empregos - então eu faria inserir na Constituição
um artigo que dissesse: que no caso do concurso
público, entre os aprovados, sempre terá prefe
rência aquele que não tiver nenhum emprego.
Por exemplo, se há um médico que já tem um
emprego - estou citando o caso dos médicos,
porque é uma das poucas profissões que pode
acumular - entrou num concurso público e foi
aprovado em primeiro lugar. Então, lá no qüin
quagésimo lugar há outro que não tem nenhum
emprego. Entendo que o ingresso deveria ser as
segurado àquele que não dispõe de nenhum em
prego. É uma forma de democratizar a coisa.

Estou tecendo considerações apenas no que
diz respeito ao funcionário público e que depois
deverá ser tratado especificamente lã na Comis
são. Esta minha posição~ gostaria de salientar
- ficaria como um questionamento aos mem
bros desta Subcomissão.

Quero fazer também um registro que, nesta
reunião de amanhã pedi que fosse incluído o pes
soal da Odontologia, porque todos os 6rgãos re
presentantivos das profissões, que atuam na área
de saúde, deveriam fazer-se presentes aqui atra
vés do Conselho Regional de Odontologia, sindi
catos etc. Peço que se estenda este convite tam
bém á área da Odontologia. Se o tempo não per
mitir que se traga aqui os representantes a nível
federal, que, pelo menos, a nível de Brasília, os
6rgãos locais sejam representados. É o pedido
que faço.

Era apenas esta colocação que gostaria de fazer
como colaboração. Gostaria de ouvir aqui a opi
nião sobre esses aspectos de que falei,

A SRA. PRES1DENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Ronaldo Aragão.

O SR. CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO
- Embora tenha chegado no fim das exposições,
gostaria de contraditar o colega quanto aos dois
empregos de médico. Por que existe isto? Porque
o médico ganha miseravelmente. Então, é para
compensara sua renda familiar,que são contratos
de quatro horas, e temos exemplos, pelo menos,
no Estado de Rondônia, de médico que ganham
7 mil e 500 cruzados. Então, justifica desde aí
os dois contratos. Porque as outras profissões
ganham muito mais do que um médico. Por isso
se justifica os dois empregos.

Era esta a minha intervenção.

O SR. CONSTITUINTEADYLSONMOTIA 
peço a palavra.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOTIA
O nobre Sr. Constituinte não quis entender o que
coloquei. Não o fIZ criticamente. Trabalhei em
área da saúde e conheço tão bem aquela área
como V. Ex' a conhece. Mas o médico é mal
remunerado. Entendo que não será com dois,
três ou dez empregos que ele irá resolver o seu
problema. Há que se formar neste País a cons
ciência da profissionalização do funcionário públi
co, seja médico, seja odont6logo, seja farmacêu
tico, todos têm o mesmo direito porque são profis
sionais de saúde.

Agora, alegar uma Circunstância aqui, uma tese,
acho que não é válido. Entendo que o médico
é mal pago, mas não é este o caminho. Então,
por que o farmacêutico não pode ter dois empre
gos? Ele também é mal pago. Por que o odont6
logo não pode ter dois empregos? Porque a enfer
meira não pode ter dois empregos? Todos são
mal pagos. Acho que a tese não é válida!

Acho que tem que democratizar emprego. Há
um exército de profissionais desempregados que
precisam, inclusive, de uma colocação na função
pública, e, muitas vezes, a dificuldade reside exata
mente porque há pessoas com dois, três, quatro
empregos.

O de que precisamos neste País é de uma polí
tica de pessoal. Precisa encarar o funcíonáro pú
blico, a função pública como algo sério. Tem que
valorizá-la; tem que se criar uma profissão com
expectativa, com promoção, com hierarquia. Tem
que valorizar o funcionário público. Agora, não
é com um aspecto circunstancial que vamos en-
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caixar na Constituição um preceito desses, que
é um privilégio.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
SI'" Presidenta, peço a palavra.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra a V. Ex-

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
Antes de ouvirmos todos os expositores, queria
encaminhar a V. Ex-uma solicitação da CEBES
- Centro Brasileiro de Estudos de Saúde - no
sentido de também participar da audiência públi
ca no dia 30. Gostaria de lembrar a V. Ex- que
esta entidade também havia sido colocada como
uma das entidades a serem convidadas por esta
Subcomissão, a fim de participar da audiência
pública. Creioque o teremos feitoem tempo hábil,
mesmo porque a própria entidade solicita a sua
participação no dia 30.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - A leitura que fiz da relação de entidades,
a CEBES não estava incluída.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
SI'" Presidenta, peço a palavra.

A SRA. PRESIDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra a V. Ex-

O SR. CONSTITUINTE (JOAQUIM SUCENA)
- Gostaria também de fazer uma sugestão, se
possível for, para ver se a indústria farmacêutica
já está inscrita para falar aqui, ou se já foi convo
cada e também os farmacêuticos.

O SRA. PRESIDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - O Conselho Federal de Farmácia está
confirmado para manhã às 8 horas e 30 minutos
e a Associação Nacional de Laboratórios Farma
cêuticos às 17 horas, no dia 30.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI
Nenhum de nós sabia dessa reunião, às 17 horas,
na quinta-feira. Isso é uma novidade.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Peço a palavra, pela ordem, Sra. Presidenta.

A SRA.PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Floríceno Paixão, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FLOR/CENO PAIXÃo
- Apenas, para fazer uma reclamação à Presi
denta, para que sugira à Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte que, quando da distribuição,
aos Srs. Constituintes, de sugestões, propostas,
que estas sugestões e propostas venham com
a respectiva identificação. Nós estamos receben
do muitas sugestões, mas sem que esteja caracte
rizada a origem, a procedência. É uma sugestão
que eu queria fazerà Mesa.E, também, precupado
que estou, com relação ao problema da produção
de medicamentos; antes mesmo de se ouvir os
órgãos ligados à industrialização de medicamen
tos, eu gostaria de saber dos representantes que
aqui estão, todos eles que falaram, que expuse
ram, qual a posição, qual o pensamento de cada
um, em relação à Central de Medicamentos, a
Cerne, se ela deve prosseguir como um dos ór
gãos do Governo, no gerenciamento, não só da
comercialização, mas também e, principalmente,
da produção dos medicamentos básicos para as
populações de média e baixa renda.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Alguém tem alguma pergunta a fazer?
(Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CHABO 
Eu gostei das intervenções. Avisão que eu queria
trazer aqui, talvez ainda não tenha passado por
esse documento, é que isso que estamos propon
do aqui, nós e tantos outros segmentos da socie
dade brasileira,é algo de novo. Esse sistema único
de saúde, que algumas pessoas insistem em dizer
que tal Ministérionão aceita, acho que tem que
ter um Ministérioda Reforma Sanitária; esse mi
nistério passa por aí, Eduardo Jorge. Evidente
mente, ele teria que assumir a diretriz política.
Quem pôde acompanhar de perto toda a elabora
ção, a gestação desse processo extraordinário,
que ainda está para se fazer e nós não sabemos
como ele vai se dar, é um começo de um novo
que vem aí e esse novo tem aspectos que podem
trazer acertos e desacertos, mas é um tipo de
risco que nós temos que correr, em nome disso
tudo que não serve, para o povo brasileiro, que
é este sistema de saúde que temos aqui, que
é o nosso sistema. Então, que venha outro. Primei
ro, o Ministério da Reforma Sanitária, estabele
cendo diretrizes políticas e que cada Secretaria
Estadual de Saúde, com suas regiões de saúde,
e ainda tem a unidade básica, seu distritosanitário,
possa fazer uma grande mesclagem, e cada um
fiscaliza o outro, até porque os recursos que aí
vão ser envolvidos, através do Fundo Municipal
de Saúde, do Município, do Estado e da União,
eles terão que ser fiscalizados pelos que estão
dentro da estrutura, do esquema burocrático, por
que é o Governo que toma conta do dinheiro,
mas terá que ter a participação do usuário tam
bém na fiscalização da sua aplicação, porque isto
está explicitado aqui.

Acho que o processo participativobrasileiroexi
ge isso hoje. Não se fala em transparência? Acho
que isto é mais urgente, neste sistema único em
que começam a aparecer coisas novas.

Quando o Constituinte Carlos Mosconi pergun
ta como é que se encara o emprego único, aí,
sim, o emprego único, que tem sido de difícil
discussão neste País, polêmico, é o multiemprego
para o multieficiente, e que comprometeu, não
só a prática médica, mas o profissional.Nós preci
samos, hoje, rediscutir essa prática médica, com
muita profundidade. Acho que esse começo vai
poder vir com outro sistema, que adquira credibi
lidade, porque esse sistema não tem credibilidade,
não satisfaz a população, não satisfaz o profis
sional que trabalha nele, porque as condições são
precárias, pelo subassalariamento, e ele também
não convém ao Governo, até porque mesmo
aqueles que tivessem um certo compromisso so
cial entendem que parece ser um buraco sem
fundo, porque eles acham que tudo que é social
neste País não deve receber investimento, diferen
temente dos outros que acham que deveria existir
só em estrada de ferro etc., etc. Quer dizer, não
entendeu o social nesta questão até porque tudo
isso está sucateado! É preciso recomeçar de no
vo, e recomeçar de novo vem através do que
eu chamo de sistema único de saúde. E para
esse sistema único de saúde, nós estamos falando
aqui rapidamente, a Maria Helena tem acompa
nhado, ela não é médica, é uma socióloga, mas
nós falamos aqui que é preciso formar um novo

profissional para esse sistema. Sabemos que nas
íleíras, e dizemos isso em várias faculdades, neste
País, nós formamos um produto de absoluta má
qualidade, inadequado para a realidade deste País.
Nós temos que formar um novo profissional para
este sistema, Demanda, por isso, a custo e a mé
dio prazo, que se tenha honestidade em reco
nhecer isso. Entretanto, nós reconhecemos que
também é preciso alguns compromissos e o co
meço para que isso possa se dar.

Então, quando se fala em multiemprego, nesse
multiemprego infernal, que faz do profissional de
saúde, talvez, a figura mais discutida neste País,
hoje, que tem o pior IBOPE,acho que a sua pro
posta é correta, desde quando se discutiu a ques
tão da isonomia salarial e a resposta veio, logo
em seguida, dizendo que ela é muito cara. E para
reconhecer as diversas desigualdades regionais,
aqui se perguntou: esse programa é para o País
inteiro,mas serão respeitadas as diferenças regio
nais? Não poderá ser de forma abrupta, terá que
ser gradual, guardadas as distâncias, a meu ver.
Eu acho até que a gente não pode fazer isso
abruptamente. Alguns Estados talvez tenham
mais condições de tentar isso como uma expe
riência. Uma cidade não poderia fazer. Mas um
Estado poderia fazer, o Rio de Janeiro poderia
começar isso, Pernambuco poderia começar isto,
alguns Estados poderiam fazer isso. E quem sabe
de forma disciplinada. É claro que, alguns, de
forma mais avançada e gradualmente. E cito, co
mo sugestão, para ser honesto, porque há certas
perguntas, nesta discussão, que não podem ser
respondidas, que o próprio Haroldo, o próprio
Ésio, os grandes intelectuais, desta área, a própria
FabíoJa, teriam dificuldades, porque é uma coisa
nova que está por vir.

Então, eu diria o seguinte! o emprego único
em tempo integral, dedicação exclusiva eu acho
que não, porque ela falhou na residência, ela fa
lhou na universidade. O tempo integral sim, 40
horas. E aí a gente diria o seguinte; nós lutamos,
até pouco tempo, para reduzir a carga horária
das enfermeiras, que era de 40 horas, para 30
horas horas, para se coadunar com a dos médi
cos, que só trabalhavam 20 horas. E aí estaria
correta sua resposta. Agora, eu acho que nesse
novo projeto, nessa nova proposta, nós vamos
ter que trabalhar 40 horas mesmo, até porque
a gente deve admitir que essa disposição, essa
opção, seja espontãnea. Ninguém é obrigado a
cumprir essa carga, certo? Quer dizer, você vai
aderir ao sistema espontaneamente. Você vai ter,
evidentemente, um salário díferencrado; se você
trabalha na área rural,na área urbana, e aí,quando
eu falo no vinculo único, eu tenho uma proposta
sim, pode parecer que não seja conveniente colo
cá-la aqui, mas eu quero falar na questão do salá
rio mínimo, que tem muito a ver com a saúde,
Constituinte Abadia, porque o salário mínimo de
4.600 cruzados, que já não é mais 4.600 cruzados,
é de 1.360; e a meu ver, ele faz deste homem,
exatamente, o grande perdedor, na história deste
País, não agora, há 500 anos. Quer dizer, um
cidadão com esse salário, ele não será doente
eventualmente, ele será fatalmente doente. Então,
ele tem que ter um salário melhor, e esse salário
melhor a meu ver, envolve aquilo que o DIEESE,
que é um órgão independente, estabeleceu neste
País. Este País pode pagar melhor salário mínimo
ao trabalhador sim. O Paraguai, sem nenhum des-
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douro, paga melhor salário mínimo do que o Bra
sil. Nós estamos pagando um salário próximo
a Gana ou Haiti talvez. Portugal, sem nenhum
desdouro, Portugal que eu respeito, paga quase
três vezes o salário mínimo brasileiro, é um país
dito não viável, e esse país pode pagar 4.600 cru
zados ou um pouco mais. E aí eu diria: vamos
discutir quantos salários nós daríamos a esses
trabalhadores profissionais de saúde, guardadas
as proporções? Eu proporia, para um trabalho
que eu vou fazer para o grupo, exatamente o se
guinte, e aí eu falaria em emprego único, quer
dizer,com a educação continuada, pago para es
tudar, ele não vai ser fixado só em hospital, só
no campo, ele terá que ter uma titulação SÓ, não
pode ser empregado do Governo, empregado da
empresa privada,não pode ter essa dupla vincula
ção. Mas ele terá um salário que pode ser de
60.000 cruzados, que não é para assustar nín
guél'll, 80 mil cruzados.

o SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONl
Mas aí, então, é dedicação exclusiva?

O SR. ROBERTO CHABO - Sim, nós pode
mos rediscutir isso. Tempo integral; eu disse a
titulação, o emprego. Vocêdevia ter um emprego
único, mas você não pode; a dedicação exclusiva
falhou, Constituinte Carlos Mosconi, falhou para
os residentes, falhou para os professores. Você
deixaria o seu direito, de você, sendo médico,
um bom cirurgião porque você não vai ter só
o sanitarista ou o médico de ações primárias,
você vai ter um cirurgião cardiovascular nesse
sistema, e ele, chamado para uma intervenção,
ele poderia exercer; aí, você teria que respeitar
o trlilialho autônomo desse profissional, dentro
do regime capitalista que nós estamos.

Esta é uma questão que eu gostaria de preser
ViU, a dedicação exclusiva tem causado muito
problema, mas o tempo integral não. Aoutra res
posta que eu daria, ao meu colega, o querido
Eduardo Jorge, que é um contemporâneo meu
de residência médica, é a seguinte: esse VIII Con
gresso Nacional de Saúde foi, talvez, a primeira
demonstração exuberante das propostas demo
cráticas, de todo o segmento, de brasilidade, por
que lá estavam 5 mil pessoas. Sim, o Conselho
Federal de Medicina só teve o direito de indicar
10 médicos, a Federação 10 médicos; MO 10
médicos, 30 médicos estiveram lá presentes. En
tretanto, os médicos que estavam aqui em Brasilia
poderiam participar como ouvintes e, lá tiveram
assento 5 mil,mas só se sentaram nas Comissões,
aproxidamente, 800 a 900 pessoas. Eu acho o
seguinte: eu conheço a liderança de Santa Cata
rina,pode ser que não tenha participado,de forma
expressiva, mas, Santa Catarina estava presente,
Spinelli, que é uma liderança importante no seu
Estado, estava lá, mas eu acho que um homem
só não pode responder por um Estado todo; mas
pela representatividade dele, pela liderança sindi
cal, que lá estava, eu acho que talvez não tenha
havido bom repasse, talvez a Imprensa brasileira,
Eduardo Jorge, sonegou a informação, não dava
informação alguma. Foi a primeiravez,neste Pais,
onde um Congresso acontecia e o Estadão publi
cava um editorial contra um evento clandestino,
que ninguém sabia o que era, e só se tomou
aberto quando o Presidente da República mobi
lizoutodo o seu Ministério, e alicompareceu. Acho
que eu restabeleço essa verdade histórica. Para

não ir muito longe, está ali o Constituinte Octávio
Elísio,que é um dos organizadores do Ministério
da Saúde, e eu quero insistirporque ele tem muita
responsabilidade lá,Octávio Elísiotrabalha no Mi
nistérioda Saúde, foium dos organizadores desse
evento e ele poderia até explicitar melhor; está
ele lá atrás, companheiro notável.

A SRA PRESIDENTA (Mariade LourdesAbadia)
- Dispomos de três minutos para as respostas.
E também acabamos de receber a representante
da CONAN, MariaAladílce, eu gostaria de pergun
tar se ele fariaa colocação, ou se continuaríamos
nas respostas.

O SR.ROBERTOCHABO~São quatorze per
guntas, eu vou reduzir duas, do F1oriceno Paixão,
sobre a questão da Cerne, que foi a única coisa
que eu diria razoável no Governo Médici, e ela
tem uma proposta que foi esvaziada pelas multi
nacionais dos remédios. A Cerne, como mera re
passadora de remédios, falhou; uma Cerne que
possa assumir a fabricação de produtos básicos
e que possa estimular a indústria farmacêutica
nacional, revendendo a baixo custo esses produ
tos, nós defendemos. Nós não queremos uma
Cerne que receba alguns bilhões de cruzeiros,
e que compra das multinacionais para vender,
e quando tenta fazê-lo, Dr. F1oriceno Paixão,esse
produto esse sal, lá fora, custa duas vezes o que
custa o produto acabado dessas multinacionais.
Quer dizer, não dá. Ou tomamos uma decisão
política, de criar uma indústria farmacêutica na
cional, a Farmacobrás, que foi um pensamento
do Partido Trabalhista Brasileiro, historicamente;
Jango caiu por aí, talvez, e a Farmacobrás foi
possivel, dentro da estrutura capitalista brasileira.
Eu só diria o seguinte: eu acho que, no instante
que a gente puder dar um emprego bem remune
rado, eu acho que a acumulação de cargos, eu
terminaria dizendo que é um assunto muito polê
mico, e eu não me furtariaa discutir uma questão
tão polêmica. Acho que ele surgiu, por pressão
dos médicos, que negociavam esse tipo de coisa,
no passado. Mas,hoje, assalariados que estamos,
ao invés de lutar por mais emprego deveria lutar
por melhores salários. Isso é que deveria ter sido
feito, no passado. Foi uma distorção profunda.
Eu acho o seguinte: é possível até que essa acu
mulação seja extintaou não; eu não poderia suge
rir isso, porque eu seria incompreendido, mas
eu teria a compreensão, em nome da minha enti
dade, se eu pudesse fazer o seguinte: não luto
por múltiplos empregos, mas por um emprego
único, que me permita um trabalho decente, e
que esta decência faça com que nossa consciên
cia se aquiete, fique hoje mais tranqüila, e tome
realidade o que hoje estamos discutindo. Muito
obrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra à Dr' MariaHeloisa.

A SRA. MARIA HELOISA - Voutentar respon
der algumas coisas, depois eu passo para o Dr.
Rodolfo R.Júnior o resto das perguntas.

Uma colocação feita pelo Constituinte Raimun
do Rezende, de que a proposta é muito abran
gente, na nossa forma de entender, enquanto a
Central Única dos Trabalhadores, direito à saúde
não é direitosó à assistência à saúde; não é direito,
principalmente, só à assistência médica, à saúde;
ele envolve toda a questão de saneamento, de

emprego e de alimentação, de produção, de insu
mos e equipamentos. Então, já respondendo à
questão do Deputado F1oriceno Paixão, na nossa
forma de entender, basicamente compete ao Es
tado a produção de insumos básicos para a área
de medicamentos. Enquanto o País não produzir
insumos básicos, nós vamos ser simples monta
dores de medicamentos e vamos ter sempre os
mesmos problemas que está tendo a CEME,nes
te momento. O Estado tem que garantir, tem que
fazer a produção de insumos básicos para a área
de medicamentos, e também controlar toda a
produção de equipamentos. Têm que ser produ
zidos, dentro do País, equipamentos para a área
de saúde. Se hoje há uma Lei de Informática,
que protege um determinado setor de indústria,
deveria haver uma obrigação, por parte desse se
tor, de também produzir equipamentos para a
área de saúde, pesquisar nessa área e evitar ser
protegido a nivelde mercado.

Em relação à questão do Constituinte Eduardo
Jorge, quanto ao financiamento, o que entende
mos é que, a nível da Constituinte, tem que ficar
claro que deve sair do Orçamento da União, dos
Estados e dos Municípios o recursos para assis
tência à saúde. Sabe-se que vai existirum período
de transição e que se vai utilizar ainda o dínheíro
da Previdência, mas a posição da Central Unica
dos Trabalhadores é realmente a de dividir o que
é seguridade social e o que é saúde, e que a
assistência à saúde tem que ser mantida, através
dos equipamentos.

Não nos interessa, enquanto Central Única dos
Trabalhadores que o Ministério da Previdência e
que o INANPS virem um Ministério da Fazenda
da área de saúde, como é mais ou menos a pro
posta apresentada pelo Ministro da Previdênica,
aqui, na reunião anterior. No fundo, a proposta
que hoje está vindo do Ministério da Previdência
é repassar o problema, repassar a execução para
os Estados e Municípios e ficar com o dinheiro.
Não nos interessa isso e não é por aí o caminho.

Em relação ao Ministério único, a posição da
CentralÚnicados Trabalhadores é pelo Ministério
da Saúde , pela Secretaria de Saúde Estadual,
pela Secretaria de Saúde municipal, que é um
órgão que administra a saúde a nível nacional,
um órgão a nível estadual e um órgão a nível
municipal, e que esses órgãos tenham uma parti
cipação conjunta; quer dizer, a hora em que eu
for mexer com o Fundo Nacional de Saúde, os
Estados têm que ter participação na decisão des
se fundo. E como é que ele vai ser redistribuído
para todo o País, como os Municípios também
têm que ter, tanto a nível federal, quanto a nível
estadual, têm que ter uma participação conjunta
já, se o sistema é um sistema único de saúde?

Quanto à questão da medicina de grupo, a posi
ção da Cm; é por um sistema público, estatal
e gratuito. E esse sistema que deve atender a
toda a população. Mas,já na Conferência de Saú
de do Trabalhador, uma das propostas apresen
tadas publicamente pela CUTfoio fim dos convê
nios com as empresas de medicina de grupo.
O Estado tem que prestar serviço de saúde, com
qualidade e em quantidade suficiente para aten
der a toda a população brasileira.É esta a posição
da Central.

Aquestão da isonomia salarialé outra das ques
tões levantadas, O que se tem defendido, enquan
to Central Unica, em todos os fÓlUls, desde as
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conferências específicas que houver depois da
VIII Conferência é a isonomia salarial, a nível esta
dual, municipal e federal. A isonomia entre profis
sionais com a mesma formação, quer dizer, o
médico ganharia, do Oíapoque ao Chuí, o mesmo
salário. E esse o nosso entendimento de isono
mia. Os profissionais de nível universitário deve
ganhar o mesmo salário salário. Pessoas que têm
o mesmo nívelde formação devem ganhar o mes
mo salário. Sabe-se que há questões de difícil
acesso e que poderiam ter complementações,
mas o que se propõe é uma isonomia salarial
de todo o sistema. Isso vem sendo a luta de uma
série de entidades de trabalhadores da área de
saúde.

Como é que isso funcionaria? O Fundo Nacio
nal de Saúde deve funcionar como um fundo
de compensação. Se a proposta é que a popu
lação tenha um acesso igual, um direito igual
à saúde, o trabalhador, que vai trabalhar nesse
sistema único, também tem que ter esse mesmo
direito.

A questão colocada pelo Constituinte Eduardo
Jorge, sobre o mau funcionamento do sistema
estatal. Realmente existe, em alguns setores, um
mau funcionamento do sistema estatal. Agora,
não é pelo mau funcionamento do sistema estatal
que se deva, então, concluir que a questão é sair
para o setor privado. O que se quer é que esse
sistema estatal funcione, e funcione para realmen
te atender o conjunto da população, e que funcio
ne com a participação, em nivel de decisão, das
entidades de trabalhadores, tanto em geral, quan
to de trabalhadores da área de saúde e dos movi
mentes populares, associações comunitárias etc.
e tal. Acho que agora no momento em que a
população tiver controle do Estado, esse Estado
vai ter que começar a funcionar e realmente aten
der à população.

Em relação à VIII Conferência Nacional de Saú
de, da qual participamos com cinqüenta delega
dos, achamos que ela teve representantes do con
junto da sociedade, mas ela não é realmente re
presentativa da sociedade. Ela foi um fórum am
plo de discussão, quer dizer, o grande fórum de
discússão nesses últimos tempos sobre saúde e
o conjunto das entidades que participaram da
Conferência colocaram as suas propostas com
relação à questão saúde.

Agora eu passaria a palavra para o Rodolfo R.
Júnior.

O SR. RODOLFO R. JÚNIOR - Basicamente,
eu responderia aqui à indagação do Constituinte
Eduardo Jorge, sobre a questão da seguridade
social: qual é a nossa proposta? Mas eu aprovei
taria para colocar mais amplamente o que não
tivemos oportunidade de falar, na intervenção ini
ciai, dada a exigüidade de tempo, tínhamos ape
nas dez minutos e então aceleramos um pouco
o processo.

Com relação a essa diferenciação, tive oportu
nidade de assistir aqui à intervenção do Ministro
da Previdência Social, na semana passada e na
realidade foi isso que o Ministro da Previdência
colocou: que a Previdência Social se propunha,
a partir daquele momento, se estender a todos
os habitantes do território nacional. Mas, na reali
dade, não é esta a proposta do Ministério, pelo
menos o que está consubstanciado no documen
to que o Ministério coloca para a sociedade, para
a discussão na sociedade e na Câmara Federal,

através do Conselho Superior da Previdência So
cial, onde tivemos oportunidade de participar.

Nesse documento, da nova lei de diretrizes e
bases, da seguridade social, que eu gostaria de
ler dois itens, rapidamente, estava colocado que
"a seguridade social brasileira rege-se pelos se
guintes princípios básicos: 10- todo cidadão,
residente no País, sem distinção de nacionalidade,
é titular de um conjunto mínimo de direitos so
ciais, independentemente de sua capacidade con
tributiva de financiamento das prestações, repre
sentados por benefícios e serviços implícitos nes
ses direitos".

No item 2, ele coloca:

"Se o trabalho é um dever social que ga
rante a cada um os meios próprios de subsis
tência, é dever do Estado assegurar, outros
sim, aos que tenham capacidade contributiva
de financiamento e aos seus dependentes,
um sistema de benefícios e serviços que lhes
proporcione os meios de manutenção e exis
tência e bem-estar suficientes na ocorrência
de eventos que lhes reduzam ou suprimam
a capacidade de ganho."

Uma outra questão que eu também gostaria
de analisar, com relação ao custeio da Previdência
social, seriam os três níveis de custeio da Previ
dência Social: empregados, empregadores e
União.

A União, pela Lei Orgânica da Previdência So
cial, contribui com a administração do sistema.
Isso, em 1986, importava em aproximadamente
22 bilhões de cruzados. No Orçamento anual da
União, estava colocado para ser cedido à Previ
dência Social apenas 12 bilhões de cruzados, e
na realidade a União só pagou aos cofres da Previ
dência 7 bilhões de cruzados. Então, apesar de
estar lá colocado o montante de 22 bilhões, pela
Lei Orgânica da Previdência Social, a União só
contribuiu com 7 bilhões de cruzados no ano
de 1986:

Os empregadores, pela legislação, também
contribuem com uma percentagem, em cima da
folha de salário de seus empregados. Mas temos
notícia - e isso é claro e conhecido de todos
- do não-pagamamento dessas contribuições
previdenciárias. Em 1985, o Jornal do BrasU
fez um estudo que mostrou que as dívidas das
empresas estatais, privadas de várias prefeituras
municipais, para com a Previdência Social, eram
suficientes para cobrir, de longe, o orçamento
anual da própria Previdência Social para aquele
ano. Então é uma coisa que a gente tem que
analisar também em relação a essa questão.

As empresas, quando contribuem com a Previ
dência Social, repassam o seu produto final. O
próprio Constituinte Eduardo Jorge, no dia em
que o Ministro da Previdência Social esteve aqui,
colocou que aquele camponês que está lá na
barranca do rio, comprando uma caixa de fósfo
ros, está contribuindo com a Previdência Social,
porque os patrões repassam para o produto final
o que eles contribuem com a Previdência Social.

Agora, e o trabalhador que paga de 8,5 a 10%
para a Previdência Social, para quem ele repassa
isso ai"? Não repassa para ninguém. Então existe,
atualmente, a nivel a Previdência Social, o traba
lhador que não tem formas de repassar para nin
guém o que ele contribui para a Previdência S0
cial.

Portanto, nós, enquanto cur, analisamos co
mo deve ser estruturada a Previdência Soêial: ela
deve ter um plano de seguridade social extensivo
a todos os habitantes, a todas as pessoas do terri
tório nacional. Para as pessoas que não têm capa
cidade contributiva, para as pessoas que não têm,
de certa forma, capacidade contributiva, a União,
através de recursos próprios, deve garantir os
meios mínimos de subsistência digna a essas pes
soas. Agora, para aquelas pessoas que têm capa
cidade contributiva será feito um sistema de segu
ridade social, onde contribuem a União, o empre
sário e o empregado para que, na ausência, na
falta ou na diminuição de possibilidade de ganho
dessas pessoas, elas recebam da Previdência S0
cial o auxílio, a pensão ou a aposentadoria.

Então, fazemos uma certa diferenciação nessa
questão, porque consideramos que o trabalhador
não tem condições de repassar para ninguém.
p'ortanto, na realidade, não é que todas as verbas
~ Previdência Social sejam verbas custeadas por
tdçla a população. Não, não são. A verba paga
pelotrabalhador não é paga por toda a população,
mas é paga simples e somente pelo trabalhador.

Eu queria aproveitar para colocar, já que a cur
está com a palavra, e agradecemos esta oportu
nidade inclusive,para fazer uma correção de algu
mas intervenções que foram feitas pelo Ministro
da Previdência Social naquele dia. Gostaríamos
de deixar isso bem claro.

Foi colocado pelo Ministro da, Previdência S0
cial que os trabalhadores, quando da Comissão
de Reestruturação da Previdência Social, que foi
o ano passado- e eu faziaparte dessa Comissão,
representando a cur, não só eu, mas, inclusive,
alguns companheiros que estão presentes neste
plenário também - o Ministrodisse que ostraba
lhadores é que não aceitaram a diminuição da
contribuição da Previdência Social, por parte dos
trabalhadores! Isso não é verdade. O que aconte
ceu foio seguinte: houve uma proposta do Minis
tério da Previdência Social, naquela época, de que
houvesse uma diferenciação de alíquota de contri
buição dos trabalhadores por faixas salariais. En
tão, começaria com 3,5%, aos trabalhadores que
recebiam de um a três salários mínimos, e ela
ia até 8,5%. Os trabalhadores, naquela época,
acharam que a proposta era viável, que era uma
proposta boa, mas como era uma proposta nova,
em relação à Previdência Social, eles pediram
uma suspensão daquela discussão, foram con
sultar as suas direções e fizeram plenárias - a
própria cur teve oportunidade de fazer uma ple
nária em São Paulo e uma plenária no Rjo Grande
do SuI-para discutir essa questão, e nós aprova
mos a diferenciação de alíquotas para os trabalha
dores, a partir de 3,5% para as faixas de um a
três salários mínimos. Esta proposta foi aprovada
pela totalidade da Comissão de Reestruturação
da Previdência Social, mas não está consubstan
ciada nesse Anteprojeto de Lei de Diretrizes e
Bases da Seguridade Social, que o Ministériocolo
ca, agora, para discussão pública.

Uma outra questão também que o Ministro co
locou naquela oportunidade, e que está sendo
colocada para a população, de forma talvez equi
vocada, é que a Lei de Diretrizese Bases da Segu
ridade Social é a transformação, em legislação,
das deliberações daquela Comissão de Reestru
turação da Previdência Social. Não é verdade isso
também, porque naquela Comissão foi rejeitada,



106 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

por votação, a questão do limite de idade para
aposentadoria por tempo de serviço, o que está
colocado nesse documento. Então, esse docu
mento, apesar de constituir um avanço, com rela
ção à PrevidênciaSocial, não refleteo real pensa
mento da Comissão de Reestruturação da Previ
dência Social, que iniciou seus trabalhos e que
tem um relatório.

E eu faria uma sugestão aos Constituintes para
que requisitassem do Ministério da Previdência
Social o relatóriofinal daquela Comissão de Rees
truturação da Previdência Social, porque o míni
mo de discussões, dado todo o tempo que nós
ficamos insistindo e a grande assessoria que o
Ministério nos proveu naquela época, realmente
é um trabalho fabuloso que acho que seria um
subsídio muito importante para os trabalhos desta
Comissão.

A SRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra à SI"" Regina Sena.

ASR' REGINA SENA-Apesar de váriosCons
tituintes, que levantaram questões, não estarem
mais presentes, eu gostaria de responder a algu
mas das questões que foram aqui levantadas:
uma delas é em relação à questão do vínculo
empregatício. E eu diria, em relação à questão
do vínculo empregatício, que nós temos alguns
princípiosque norteariam essa discussão. Um de
les é a questão de que o sistema de saúde deve
ser único, público, gratuito e estatizado.

A partir disso, algumas outras questões devem
ser levantadas, por exemplo, a necessidade de
democratização da discussão e das decisões em
relação a essa política de saúde, tanto no que
diz respeito aos servidores de saúde quanto aos
mutuários. E esse princípioé que vaiajudar, inclu
sive, a que consigamos delimitar todas as ques
tões relativasao tipo de emprego, ao vínculoem
pregatício e se ele é único ou não.

Uma outra questão que eu acho fundamentaI
é a de que fique muito bem discutida, e esse
processo de democratização das instituições de
saúde permite que avancemos esse processo da
discussão da qualidade de assistência que está
sendo prestada, sem querer entrar muito, pela
questão do tempo, na discussão da qualidade
da assistência prestada hoje. Mas nós sabemos
que é necessário que exista e que a população
e os servidores de saúde exijam um mínimo de
qualidade para a assistência que está sendo pres
tada, tanto em relação às suas condições de pres
tações de assistência, quanto em relação à própria
assistência que o indivíduoestá recebendo.

E aí eu acho que entra, necessariamente, a
questão da carga horária dos trabalhadores de
saúde. Eu faleiespecificamente, e acho que devo
continuar falando especificamente da questão de
enfermagem, porque é o setor do qual tenho me
lhor conhecimento sobre a questão da carga ho
rária.

Partindo, inclusive,da preconização que a Or
ganização Mundial de Saúde faz da assistência
de enfermagem, é colocada a questão do risco
ao paciente, ou ao cliente, na prestação de assis
tência, a partir de seis horas diárias e trinta horas
semanais de assistência de enfermagem, pres
tada pelo trabalhador de enfermagem. Nesta me
dida, se estamos preocupados com a qualidade

assistência e essa qualidade passa pela discus
o da democracia desse sistema de saúde, da

democratização desse sistema de saúde, é evi
dente que, enquanto categoria, eu devo defender
a redução da carga horária para os trabalhadores
de enfermagem e para os trabalhadores de saúde.
Vamos aprofundar essa discussão um pouco
mais.

No entanto, essa questão da carga horária tem
que, necessariamente, estar ligada à discussão
conjunta da política de recursos humanos. Não
pode ser isolada. Por quê? Porque na medida
em que nós temos um projeto, ou um programa,
ou um sistema de saúde onde estão definidas
as necessidades da população, em relação a essa
assistência que ela vai estar recebendo, necessa
riamente há que se discutir todas as questões
relativasa essa prestação de assistência. A carga
horária se inclui necessariamente nesta questão.

Um outro aspecto, ainda nessa discussão, é
a própria questão da isonomia salarial e de carga
horária a todos os profissionais. E, avançando
um pouco mais, para todos os profissionais com
o mesmo nívelde formação. Por quê? Acho que
já foi apontado, e todos nós aqui sabemos, quais
são as diferenças que existem entre diferentes
categorias, com o mesmo nívelde formação, em
termos salariais. No entanto. se nós defendemos
uma políticade saúde, nos termos em que acabei
de colocar, e onde a prestação de assistência é
feita por uma equipe, e uma equipe multipro
fissional, é impossível que se pense que, dentro
dessa equipe, os diferentes profissionais tenham
desgastes diferenciados com a mesma assistên
cia. E aí a questão da carga horária e a questão
da isonomia salarial, inclusive pensando em ter
mos de condições de vidada população, de existir,
hoje, mais de um vínculo empregatício, em fun
ção dos baixos salários, das baixas condições de
trabalho. Bom, essa discussão continua colocada.

Aindasobre a questão da isonomia salarial,pe
gando-se o texto simples da Comissão Nacional
de Reforma Sanitária, é levantada a questão de
que o preço da isonomia seria uma questão que
inviabilizaria essa própria isonomia. Levantando
um dado numérico - e não vou nem me ater
ao dado taI qual aparece no documento - pare
ce-me que, neste processo de discussão, há que
existir publicamente, também, para o conjunto
da população e para o conjunto dos servidores
de saúde, qual é o gasto real que existe com
o setor saúde. E, a partir disto, dentro dessa polí
tica de recursos humanos, para uma politica de
saúde que nos interessa definirquais são os gas
tos que têm que existircom os recursos humanos,
logo, também com a isonomia salarial.

Esta questão é fundamentaI na medida em que
tenhamos um real compromisso com a proposta
de saúde que atenda às necessidades da popu
lação.

. Passando para um outro ponto, a questão do
Ministério único. Essa questão não aparece expli
citada no documento da Conespe, no entanto
é uma discussão que também os enfermeiros
e a enfermagem fazem. Nós entendemos, assim
como a companheira da cm colocou, não por
que ela seja da cm e a Conespe seja identificada
completamente com a CUT, mas pelo princípio
que isso significa, que a saúde deva ser centra
lizada e trabalhada por um Ministério único, um
Ministério de Saúde regido a partir das necessi
dades que sejam ditadas por esse projeto de saú
de que preconizamos.

Por último,eu gostaria de levantaruma questão,
que também já foi levantada, do caráter que pro
curamos reafirmar em relação à VIII Conferência
de Saúde. Acho necessário que frisemos que a
VIII Conferência foi um avanço, na medida em
que foi o maior fórum e o mais democrático nos
últimos tempos. No entanto, existe uma série de
questões, nas resoluções da própria VIII Confe
rência, que temos que continuar discutindo. Obri
gada.

A SRA PRESIDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra à SI"" Sônia Republi
cano, do Sindicato - Sindicato dos Empregados
dos Estabelecimentos de Serviçode Saúde.

ASRA SÓNfA'REPUBUCANO-Uma das per
guntas mais específicas a nós dirigidas seria a
respeito, também, da carga horária. O Constituin
te Carlos Mosconi foi quem a fez.

Hoje, a luta da enferni"agem por uma carga
horária de 30 horas semanais é dada à natureza
do trabalho que a enfermagem desempenha, uma
equipe que permanece 24 horas por dia junto
ao doente, isso todo mundo sabe. E quanto a
ir de encontro à jornada de trabalho de 40 horas,
e a companheira colocou aqui muito bem, que
existem estados provando que, a partir de seis
horas que se permaneça junto ao doente, já passa
a ser uma coisa exaustiva e interfere, inclusive,
na produtividade do próprio paciente, na quali
dade de assistência a esse paciente, então enten
demos que essa carga horária de 40 horas poderá
existir, mas dentro de uma política de recursos
humanos correta, que hoje nas condições em
que se tem saúde, neste País, é humanamente
impossível;impossivel digo porque as condições
de trabalho da enfermagem, do profissional de
saúde, são péssimas, de muita dificuldade.e hoje
se ímprovísa tudo e se cria tudo, além de uma
série de coisas, que não daria tempo de colocar
aqut,E, dentro de uma políticaadequada, se teria
o tempo exato, dentro das forças do profissional,
para permanecer junto ao doente e o restante
do tempo de dedicação, de preparação, de estu
do, de aperfeiçoamento. isso tudo com um salário
digno, uma condição de trabalho digna. Assim,
não vemos nenhum empecilho em 40 horas.

Quanto à Ceme, o companheiro foimuito claro,
nós também temos o mesmo pensamento no
que diz respeito à Cerne, que ela deve funcionar
como uma indústria farmacêutica nacional e que
deve cumprir o seu papel dentro de tudo isso
que já foi colocado.

Quanto à rede pública, que foi uma colocação
nobre do Constituinte,nós também achamos que
tem defeitos na rede pública, mas que o caminho
é melhorá-Ia, aperfeiçoá-la e continuarmos com
a rede pública dando um bom atendimento gra
tuito à população. Claro que, em pais capitalista,
a rede privada sempre vai ter o seu espaço, mas
diante do que ela possa, naquela história, estabe
lece-se quem puder, e o Governo mantém a rede
pública e o atendimento gratuito à população.

Basicamente, quanto ao acúmulo de cargos,
trata-se de uma questão mais específica da cate
goria médica; nós acreditamos que a dedicação
exclusivatambém deve ser como opção, o traba
lhador deve optar pela dedicação exclusiva. E
acreditamos até que, quando se aplica uma polí
tica de recursos humanos coerente e decente,
na medida em que esse profíssíonal é reciclado, .
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por si SÓ, ele vai chegar a um tempo em que
ele mesmo vai optar pelo vínculo único de traba
lho, na medida em que sente que está racionando
forças, que está tendo mais tempo para ficar com
sua família, que está sendo bem remunerado. A
dedicação exclusiva acontecerá, naturalmente,
desde que se aplique uma política correta de re
cursos humanos. Muitoobrigada.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Passo a palavra a MariaA1adilce de Souza,
representante da Conam - Coordenação Nacio
nal de Associações de Moradores, que terá 10
minutos para fazer sua exposição.

A SRA. MARIA AlADILCE DE SOUZA- Em
primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pelo
atraso, tive problemas com o vôo, e acabei che
gando tarde aqui.AConam é uma entidade funda
da em 1981, representa um movimento comu
nitário nacional, entidade jovem tem sua sede em
São Paulo, e aqui, no Distrito Federal, criamos
recentemente uma sede. N6s já realizamos três
congressos, o último em março de 1986. E, nes
ses congressos, os moradores dos bairros têm
discutido e manifestado suas opiniões sobre os
mais diversos assuntos da vida nacional. E é com
base nas resoluções do nosso 11I Congresso, e
da VIII Conferência Nacional de Saúde, da qual
participamos, que a Conam se pronuncia aqui
neste plenário, colocando algumas questões que
nos parecem de relevância para a discussão da
saúde neste momento. Primeiro, que a Conam
considera que a situação dramática em que se
encontra a saúde do povo brasileiro é resultante
do caos econômico que se encontra em nosso
País.Não se pode ter saúde sem condições dignas
de moradia, sem saneamento básico. N6s temos
apenas 50% dos domicílios brasileiros com servi
ço de saneamento básico. Não se pode ter saúde
sem garantia de emprego e de salário justo.
Não se pode ter saúde sem acesso à educação
e sem condições de alimentação. É necessário
que, ao se pensar em saúde, o Governo pense
em todos esses fatores, em todas essas questões,
que são componentes, ao nosso ver, da questão
da saúde.

Como se ter saúde, se os serviços são inaces
síveis à maioria da população? No nosso País,
a assistência à saúde discrimina o pobre; só o
rico pode tê-la, porque pode comprá-la. No nosso
País, saúde é comercializada, com total apoio do
Governo, que controla e contrata os serviços da
quase totalidade dos estabelecimentos privados,
determinando, com isso, o seu crescimento e o
seu fortalecimento, dando margem a distorções
e corrupção na áre da saúde. Estamos num País
de doentes, com um sistema de saúde também
doente.

Por isso tudo a Confederação Nacional das As
sociações de Moradores, referendando as resolu
ções da VIII Conferência de saúde, propõe: que
o direito à saúde seja garantido pelo Estado a
todos os habitantes do territ6rio nacional, sem
distinção. Que, para promover a saúde, o Estado
deve garantir emprego, salário justo, condições
dignas de moradia, educação, lazere participação,
em níveis de decisão da população, na elabora
ção, execução e questão da política de saúde.
O Estado deve 'garantir assistência igualitária e
de boa qualidade a todos os habitantes do territó
rio nacional.

Para evitar que a saúde seja comercializada,
a rede de serviço de saúde deve ser estatizada.
Sabemos que esta é uma questão - inclusive
na VIII Conferência foi colocado - imposslvel de
ser resolvidajá, mas o Estado, o Governo precisa
garantir a implementação de medidas que levem
à estatização, como, por exemplo, a criação e
ampliação de uma rede pública estatal de saúde,
com serviços de boa qualidade. seria uma das
medidas apontando o rumo da estatização, o não
investimento de recursos no setor privado,a desti
nação de um percentual, que na pr6pria Confe
rência se colocava, em tomo de 15% das receitas
tributárias, para gastos com saúde.

Urna outra questão seria a criação de um siste
ma único nacional de saúde. Defendemos tam
bém a criação desse sistema com o comando
de apenas um Ministério.

A elaboração e a aplicação de uma política de
recursos humanos que incluía salários dignos e
isonômicos, a nível nacional, planos de cargos
e salários justos que respondam às expectativas
dos funcionários e lhes dê condições de atender
bem à população.

E, por último, a participação da população, que
achamos que deve se dar em níveis de decisão,
desde a elaboração, durante a execução, controle,
no processo de gestão dos recursos de saúde.
Essa participação achamos que deve se dar atra
vés das entidades que representam a população.
E hoje, na área sindical, temos a CGC temos a
cur, temos a pr6pria Conam, e outras entidades
da área de saúde, entidades que representam os
profissionais, como a Contag também.

Bem, esses são os principais aspectos que a
Conam gostaria de deixar registrados, deixando
aqui o seu depoimento; são questões que foram
definidas no seu 11I Congresso, levadas também
à VIII Conferência, e que achamos de fundamental
importância.

Gostariamos de colocar também que a Conam
considera que se faz necessária e urgente uma
reforma sanitária no País.E uma reforma sanitária
necessariamente teria que passar por essas ques
tõs que levantamos. Muitoobrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Os colegas Constituintes teriam alguma
pergunta?

A SRA,CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Eu estava, há pouco, comentando com a Dra.
Fabfola que, em relação à questão de saúde que
estamos analisando, a questão de salário, há uma
coisa que temos que ver: é a questão do serviço
médico, que é descontado no Imposto de Renda,
e que, às custas disso, as classes mais favorecidas
têm um serviço médico praticamente custeado
pelo País, pelo Estado. Porque abate-se no Impos
to de Renda o que se 'gastou com a saúde de
melhor qualidade. Então, a proposta que se tem
que fazer é que o gasto com a saúde deixe de
ter desconto na declaração do Imposto de Renda,
porque o Estado está financiando a saúde de me
lhor qualidade para as classes mais abastadas.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Mais alguma pergunta?

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - A
pergunta seria dirigida à representante da cm.

Acabei de lero relatório;já conhecia as posições
da entidade há algum tempo, por outras formas.

Concordo com muitos dos pontos aqui aponte
dos. Entretanto, o que me assusta um pouco é
o problema da estatização de uma forma geral,
de todos os serviços de saúde. Eu gostaria que
a Sra. pudesse explicar um pouco mais o ponto
de vista da entidade, em relação à estatização.

A SRA. MARIA LufZA - Primeiramente queria
concordar com a Constituinte Abigail no sentido
de que, realmente, uma das coisas que devem
ser feitas na Constituição, ou através de lei com
pletamentar, é terminar com a possibilidade de
descontos, por serviço de saúde, no Imposto de
Renda. agora, em relação à questão de estatiza
ção, a posição da cur é que se tem que ter
um sistema público, estatal e gratuito que atenda
a toda a população. Isso significaque é necessário
fazer, mais do que urgente, já devia estar sendo
feito há muito tempo, um diagn6stico da real ne
cessidade a nível de cada local deste Pais, cada
munic1pio cada Estado em relação a que estrutura
de serviço de saúde é necessário. Quer dizer,não
significa estatizar todo o serviço de saúde de São
Paulo, porque, não interessa, para a prestação
de serviços aquele serviço. O que, para nós, é
importante é ter um diagn6stico das condições,
hoje, do serviço de saúde do Pais, tanto público
quanto privado.E, a partir dai definidas as necessi
dades, tanto criar serviços públicos quanto esta
tizar serviços privados necessários para o funcio
namento do sistema. É esta a posição da curo
Não é estatizar qualquer clínica que não preste,
que realmente não seja necessária à saúde da
população. A gente considera isso a forma de
realmente garantir que saúde não seja objeto de
compra e venda se o setor privado quiser se orga
nizar,tudo bem, só que ele não vaiser sustentado
pelo Estado. E onde haja necessidade de estatizar
determinado setor privado, para funcionamento
da rede, quer dizer,é absurdo usar recurso público
para construir um outro hospital ao lado, pois
se estatizaria esse serviço.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Mais alguma pergunta?

O SR. ROBERTO CHABÓ - SI" Presidenta,
acho que deviamos convidar outras entidades,
que são a Contag e a CGT. Parece-me que está
consensual que são entidades que não poderiam
deixar de participar desses eventos. Tenho me
lembrado disso, e acho, talvez,que haja um espa
ço, se não mais hoje, num outro dia, porque pare
ce-me que não foi deliberadamente a ausência
dessas entidades, mas talvezpor falta de comuni
cação em tempo hábil. Muitoobrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de LourdesAbadia)
- Gostaria de lembrar que n6s recebemos, aqui,
um convite do Presidente da Comissão da Ordem
Social, dirigido ao Presidente, vice-Presidentes e
Relatores, para uma reunião amanhã, dia 29, às
15 horas, no gabinete da Presidência da Comis
são, o gabinete do Sr. Senador Jutay Magalhães,
no Anexo 11, aqui no Senado.

Queremos registrar, como Dr. Roberto Chabo
disse, a ausência dos representantes da CGT e
daCONTAG.

Gostaria de agradecer a participação dos repre
sentantes dos trabalhadores, das associações de
moradores, nesta reunião, e já recebemos aqui
as propostas que encaminharemos à Presidência,
e, com relação àquela reunião às 17 horas, que
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foi colocada no dia 30, para os Secretários, acho
que nós poderiamos discutir isso, amanhã, com
o Presidente, uma vez que dia 10 é feriado e o
dia 30 não seria muito bom, às 17 horas, para
a convocação das entidades que querem parti
cipar.

Agradeço, então, a participação dos Srs.

O SR. CONSmrnNTE CUNHA BUENO- SI'"
Presidenta para uma questão de ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Pois não.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO- Te
nho sentido uma falha de comunicação entre a
Comissão e os seus membros. Gostaria que fosse
adotado um critério de aviso com pelo menos
24 horas de antecedência, um aviso telefônico
ou por escrito, a cada gabinete de Constituinte,
para que não fôssemos apanhados de surpresa,
com reuniões que previamente não tenhamos ti
do conhecimento. Gostaria de que não houvesse
mais reuniões, desde que elas não fossem avisa
dascom 24 horas de antecedência aos membros
da Comissão. Tenho sentido a ausência de al
guns, por desinformações de horários das reu
niões.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Abadia)
- Sr. Constituinte, o Secretário da Subcomissão
está informando que a convocação é feita com
24 horas de antecedência.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a nossa reunião.

(Levanta-se a reunião às 11 horas e 40
minutos.)

Subcomissão de Saúde
Seguridade e do
Meio Ambiente

ATADA ri-REUNIÃO

!vJs vinte e nove dias do mês de abril do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às oito horas
e trinta minutos, na sala de Reuniões da Subco
missão - AlaSenadorAlexandre Costa, do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão de Saúde, Se
guridade e do Meio Ambiente, sob a Presidência
eventual do Senhor Constituinte Raimundo Re
zende, com a presença dos seguintes Constituint:
Eduardo Jorge, LuizSoyer, AlaricoAbib,Joaquim
Sucena, Carlos Mosconi, Geraldo Alckmin,Cunha
Bueno, Eduardo Moreira, Adylson Motta, Fran
cisco Coelho, Oswaldo Almeida e AbigailFeitosa.
Havendo número regimental, a presidência ini
ciou os trabalhos submetendo à apreciação dos
membros presentes a Ata referente à décima reu
nião. Não havendo discussão, é a mesma consi
derada aprovada. Em seguida, o Senhor Presi
dente comunica aos presentes que a reunião des
tina-se à audiência pública dos representantes da
Associação Brasileirade Saúde Coletiva(Abrasco)
- Moisés Golbaum e E1eutéricoRodrigues Neto,
da Associação Paulista de Ssúde Pública - Pedro
Dimitrov, do Conselho Federal de Farmácia 
Célia Chaves, Renato Baruffaldi e Antônio Carlos
Mira, do Conselho Federal de Medicina - Fran
cisco ÁlvaroBarbosa Costa, da Central de Medica
mentos (Ceme) - Marta Nóbrega Martinez, da
Associação Médica Brasileira - Nelson Proença,
da Associção Brasileira de Enfermagem - Maria

José dos Santos Rossi, da Confederação das Mi
sericórdias do Brasil - Arymara Ferreira Bastos,
da Assocação dos Laboratórios Farmacêuticos
Nacionais (Alanac)- Ogari de Castro, do Conse
lho Regional do Odontologia do Distrito Federal
- Hosana Garcez Moreira e Wolnei Garrafa. Em
seguida, o Senhor Constituinte Raimundo Rezen
de, que presidia eventualmente esta reunião, pas
sou a Presidência à Senhora Constituinte Maria
de Lourdes Abadia, que concedeu a palavra, pela
ordem, aos seguintes representantes: Moisés Gol
baurn, E1eutérioRodrigues Neto, Pedro Dimitrov,
Célia Chaves, Renato Baruffaldi, Antônio Carlos
Mira, Francisco Álvaro Barbosa Costa, MartaNó
brega Martinez,MariaJosé dos Santos Rossi, JIry
mar Ferreira Bastos, Ogari de Castro, Hosana.Gar
cez Moreira e Wolnei Garrafa. Regi~-s!Ya au
sência do representante da Associação Médica
Brasileira. Dando continuidade aos trabalhos, a
Presidência franqueou a palavra a todos os Consti
tuintes presentes para que debatessem com os
expositores. Usaram da palavra os Constituintes
Carlos Mosconi, Oswaldo Almeida e Eduardo Jor
ge, que solicitou fosse realizada uma reunião dos
membros da Subcomissão, especificamente para
debater a questão da unificação do sistema de
saúde e da coexistência das entidades de saúde
do setor público com as do setor privado, com
fins lucrativos e sem fins lucrativos. Prosseguindo,
a Presidência convidou todos os Senhores Consti
tuintes presentes para a próxima reunião a reali
zar-se dia trinta, às oito horas e trinta minutos,
para audiência pública com o Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Saúde e outras entidades. Nada
mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu
por encerrada a reunião, às treze horas e vinte
e dois minutos, cujo teor será publicado, na ínte
gra, no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte. E, para constar, eu Paulo Roberto de Al
meida Campos, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovoda, será assinada pela
Senhora Presidenta - Maria de Loureles Aba
dia, Segunda-Vice-Presidenta, no exercício da
Presidência.

ANEXOÀ ATA DA u-REUNIÃO DA SUB
COMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E
DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 29
DEABRIL DE 1987, ÀS 8:00 HORAS. INTE
GRA DO APANHAMENTO TAQ(JJGRÁF/Co,
COM p(JBLlCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃo, CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS
MURAD.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende)
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da Subcomissão de Saúde, Seguridade
e do MeioAmbiente.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

(É lida e aprovada a ata da reunião ante
rior.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Ouviremos os representantes de algumas insti
tuições.

Inicialmente convidamos Sr. Moysés GoIdbaum
e Dr. E1eutérioRodrigues Neto, que irão falar hoje
representando a Associação Brasileira de Saúde
Coletiva. Convido-os para participar da Mesa.

Concedo a palavra ao Sr. Moysés Goldbaum.

O SR. MOYSÉS GOLDBAUM - Incialmente
estava prevista a presença aqui do Presidente da
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saú
de Coletiva,Abraspo. Infelizmente, por motivo de
força maior especialmente, por causa da greve
dos aeroviários, não pôde estar presente à reu
nião, e nos pediu, à última hora, que o substituis
semos e fizéssemos uma apresentação da pro
posta da Abraspo para a Constituinte. A Abraspo
- Associação Brasileira de Pós-Graduação em
Saúde Coletiva - é uma associação que con
grega a comumidade acadêmica, que trabalha,
basicamente, nos departamentos de Medicina
Preventiva e Social, nas Faculdades de Medicina
Brasileira e das Faculdades de Saúde Pública;
vem-se ampliando atualmente, procurando con
gregar todos os elementos que trabalham no setor
de pesquisa e formação de recursos humanos
na área de saúde coletiva.Tradicionalmente, área
de saúde coletiva vinha se voltando para aquilo
que chamávamos ou se denominava área de saú
de pública, que compreendia ações supletivas do
Estado no atendimento às medidas que procu
rassem conter ou controlar os problemas de saú
de que afetavam a grande massa da população
brasileira, estando fora deste âmbito a questão
da assistência à saúde. Quer dizer que poderia
mos, então, de um lado a área de saúde pública,
e do outro a área da atenção médica propriamente
dita, ou assistência a doentes, se assim pudermos
colocar.

No processo todo de modemização da socie
dade, na medida em que a sociedade progride,
se reorganiza, evidentemente, que se podem ver
no decorrer da História as novas concepções de
saúde vão surgindo e vão sendo concebidas no
vas formas de se entendê-Ias, e paralelamente
com isso, corre a questão de uma reorganização,
de uma reorientação dos serviçosde saúde levan
do, então, a que os distintos fatores do setor ve
nham desempenhar novos papéis no atendimen
to à questão de saúde da população. Esse pro
cesso que não é próprio somente da sociedade
brasileira, ocorre em todos os países do mundo,
observarmos os programas de medicina preven
tiva que nascem basicamente nos Estados Uni- .
dos; se nos debruçarmos. Sobre a sociedade
americana, veremos o nascimento das diversas
correntes que procuram atender às novas ques
tões de saúde que surgem nesse País, como os
programas de medicina preventiva, os programas
de medicina familiar, os programas de medicina
integral, os programas de medicina comunitária,
que são também incorporados aqui na sociedade
brasileira. E na sociedade brasileira terão as suas
próprias especificidades; não poderia ser diferen
te. Na medida em que há reorganização irá se
encontrar também uma sociedade em que a si
tuação de saúde, já por demais discutida e por
demais conhecida é bastante precária. Nossos
indicadores de saúde que são de conhecimento
público, são bastante precários e revelam real
mente uma condição de saúde muito ruim da
população brasileira. Este movimento, então, de
reorganização do serviço de saúde, na medida
em que se encontra com esta realidade, ganha
a sua especificidade. E é neste movimento todo
que surge a Abraspo, a partir da emergência,
da necessidade de se estudar as questões que
se referem a este setor, e que são assumidas
pelos departamentos de medicina preventiva e
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pelas faculdades de saúde pública, que então pro
piciam a emergência da Abraspo. A Associação
Brasileirade Pós-Graduação e Saúde Pública Co
letiva não tem se restringido, tal como, nos dife
rentes afiliados nos Departamentos de Medicina
Preventiva e nas Faculdades de Saúde Pública,
à Organização de Serviços de Saúde. Na medida
em que entendemos que a Organização de Servi
ços de Saúde diz respeito à questão da formação
de recursos humanos, ou seja, nós, enquanto co
munidade acadêmica, devemos estar absoluta
mente envolvidos na discussão da prestação de
serviços de saúde, na medida em que o aparelho
formador representa um papel extremamente im
portante ao provera sociedade de recursos huma
nos que irão atender essas necessidades. Tam
bém nessa área entendemos, quer dizer, para se
discutir a questão da organização dos serviços
de saúde, ou uma proposta realmente de saúde,
o campo de preocupações tem-se ampliado com
a própria questão tecnológica, que tradicional
mente não tem sido abordada pela área de saúde
pública. Então, passa a se desenvolver um papel
importante na questão da pesquisa, referente à
questão tecnológica particularmente, para nós, na
questão dos insumos básicos para a saúde. Isto
dizrespeito à questão dos medicamentos, à ques
tão dos equipamentos, à questão do sangue e
à questão dos imunobiológicos, e aqui, envolvida
a questão da biotecnologia. Na medida em que
esta questão tecnológica, enquanto a analisar
mos, enquanto os avanços que vêm propiciando,
ela permitiria, em termos de dar respostas à boa
parte de problemas que a população brasileira
vem enfrentado. Aindaaqui se agrega, como área
de preocupação a questão da informação de saú
de. Estes elementos todos que estamos levan
tando têm permitido ampla participação da Abras
po, seja na participação dos diferentes movimen
tos que se têm gerado na sociedade brasileira
para discutir esta questão, seja ela própria mobili
s de saúde no Brasilpara responder às indagações
que surgem nesta área. Lembraria aqui a partici
pação intensa que tivemos na 8& Conferência
Nacionalde Saúde e a realizaçãodo 10Congresso
Brasileiro de Saúde Coletiva, que nos permitiu
referendar os postulados de eqüidade, de integra
lidade e de universalidade que são do sistema
de saúde, e que estão expostos na 8' Conferência
Nacional de Saúde e referendado pelo Congresso
brasileiro.Movimentos estes, então, nos têm per
mitido a elaboração de uma proposta, a qual foi
elaborada pela Comissão de Política, e que eu
pediria ao Dr. E1eutério Neto, que foi um dos
elementos destacados na elaboração desta pro
posta, que apresentasse então a nossa proposta
para a Constituinte.

O SR. ELEUTÉRIO R. NETO- Sr. Presidente,
Sr. Relator,Srs. Constituintes,Sras. e Srs. Compa
nheiros do setor saúde:

Desde o Congresso da Abraspo, realizado em
setembro do ano passado, que várias propostas
de conteúdos saúde para a Constituiçãovêm sen
do debatidas no interiorda Abraspo. Estas discus
sões têm levado que uma vá superando a anterior.
No momento, inclusive, a Abraspo não diria que
teria uma proposta específica elaborada no seu
interior.Mas ela basicamente, endossa a proposta
da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, já
apresentada aqui !1esta Subcomissão como a

pauta mínima que deveser incluídana nova Cons
tituição.

Vou explicar por que pauta mínima, e tentarei
ler de novo a proposta, já foi lida, já entregue
a esta Subcomissão, mas vou tentar discutir um
pouco todos pontos que consideramos essenciais
que devem estar presentes neste capítulo da
Constituição.

Em 10lugar, é a questão do conceito de saúde
e na 8" Conferência já se colocou isto de uma
maneira bastante clara. Não podemos mais nos
ater ao conceito de saúde como um conceito
de assistência médica e não só como um conceito
que engloba os aspectos preventivos, simples
mente. Entendemos que saúde é o resultante de
fato de um conjunto de relações que se dão no
interior da sociedade e que, portanto, a saúde
e'stá determinada por todas as condições de vida
que cada um dos individuose o conjunto da popu
lação obtêm num determinado momento histó
rico. Neste sentido é importante que se considere
de fato como saúde ou como ações para a promo
ção, proteção e recuperação da saúde todas aque
las que incidem sobre a qualidade de vida do
conjunto dos habitantes do territórionacional. Isto
é, a questão da habitação, a questão do sanea
mento, a questão do transporte, a questão da
educação, a questão da alimentação e do abaste
cimento e, evidentemente, todas as outras ações
específicas que tradicionalmente são considera
das como ações propriamente ditas do setor de
saúde, que são as ações de promoção, de prote
ção e de recuperação da saúde, no interior do
sistema de saúde propriamente dito.

Esta é uma questão fundamental e que signifi
caria um passo fundamental para a própria orga
nização social brasileira,que tem muito a ver com
os seguintes pontos que vou colocar, que é o
aspecto do direito à saúde e do dever do Estado
em prover, em garantir, em assegurar este direito.
Na realidade, pode aparecer alguma coisa bizan
tina - não escutei até hoje ninguém falar contra
- o direito universal de todos terem saúde. No
entanto, como fazer isso? Não basta a afirmação
de que todos têm direito.Tem que se estabelecer
um interlocutor que seja o responsável pela ges
tão, pela administração dessa questão, que seja,
de fato, um interlocutor da população para zelar,
para assegurar que esse direito seja resguardado,
que este direito de fato seja preservado. Nesse
sentido, entendemos que v Estado tem uma fun
ção fundamental e essencial para prover, para
assegurar o cumprimento desse direito.E ele tem
o dever,portanto, de assegurar que todos tenham
acesso igualitário e universal a todas as ações,
que de uma forma ou de outra incidem sobre
as condições prévias,para as pessoas adoecerem
ou' não, e em relação à própria recuperação da
saúde. Entendemos que de fato a saúde só será
colocada, só será de fato assegurada quando ela
não for admitida mais como uma responsabi
lidade setorial, isto é, quando não for mais uma
responsabilidade de 1 ou de 2 ou 3 Ministérios,
mas quando for de fato um objetivo e assumida
pelo Governo. Porque um Governo só pode ser
entendido democrático, de fato, quando ele esti
ver voltado para o interesse do conjunto dos seus
cidadãos, isto é, no caso específico, estar envi
dando todos os esforços, todas as ações na dire
ção de que todos tenham uma vida mais longa
e uma vida mais saudável. Saúde não é nada

mais do que isto. Se perguntarmos a cada um
dos Srs. qual é o seu objetivo mais recôndito,
o seu objetivo mais essencial do ponto de vista
de projeto de vida, duvido que alguém não possa
dizer que é viver mais e viver melhor. Isto nada
mais é do que saúde. Não estamos querendo
fazer uma definição de nirvana da saúde. Quere
mos colocar a saúde como o objetivopermanente
a ser perseguido e a ser alcançado. E ele só pode
ser alcançado através de uma sociedade demo
crática. Por este motivo que entendemos que o
grande interlocutor, o grande intermediador das
ações, todas que dizem respeito à saúde, é o Esta
do. Não pode ser intermediado por interesses que
dizem respeito ao beneficiamento, ao privilegia
mento de grupos que não estão interessados, evi
dentemente, no interesse coletivo,mas no priva
do. Portanto, essa é a nossa defesa, porque o
Estado, de fato, tem o direito de assegurar, de
prover, de executar, inclusive,todas as ações que
dizem respeito à promoção, à proteção e à recu
peração da saúde para o conjunto dos habitantes
do território nacional. Para isto o Estado tem que
se organizar de forma racional, de uma forma
lógica, que permita o alcance dessa universali
dade e dessa eqüidade. Esta proposta achamos
que, embora seja uma proposta organizativa, tem
que estar presente ao nivel da Constituição, que
é a proposta do sistema único de saúde e que
tenha características essenciais.

lo_A integração. Isto é, nada desta parafer
nália institucionalque mantém várias instituições
em cada nível de governo, todas mandando e
nenhuma com responsabilidade, nenhuma po
dendo ser cobrada pela população pela sua ação.
Então, a integração institucional significariauma
única instituiçãoa nívelfederal, uma única a nível
estadual, uma única a nível municipal que seja
de fato a responsável por todas essas ações que
dizem respeito à promoção, proteção e recupe
ração da saúde.

Asegunda diretrizfundamental, para o sistema
único de saúde, é a diretriz da integralidade; isto
é, o cuidado, a atenção ao paciente, à população,
ao conjunto de seus individuos que constituem
uma coletividadeque deve ser de uma forma con
tínua, deve ser de uma forma integrada, zelando
pela dignidade do atendimento, e não vendo o
indivíduo em termos do seu pé, da sua cabeça,
do seu abdômen, nas ações que são feitas por
uma instituição na prevenção, por outras institui
ções na área de curativo. Não. Isso tem que ser
contínuo,tem que ser um sistema que seja inte
grado, que seja único.

A terceira diretriz para nós é a questão da des
centralização, isto é, que as ações, de fato, sejam
planejadas, executadas e controladas no nível
mais próximo da sua execução. Isto é, que as
ações não sejam planejadas por um e executadas
simplesmente. Mas que possa existiruma coinci
dência da autoridade política com a autoridade
técnica, com a responsabilidade técnica sobre de
terminadas ações. Istoé, que o Governomunicipal
seja responsável de fato pelas ações que dizem
respeito à abrangência municipal, quer dizer,que
as prefeituras sejam responsáveis pelas ações de
abrangência municipal. A Secretaria Estadual de
Saúde pelas ações de caráter estadual, de abran
gência estadual, e o Governo Federal fica com
as ações que dizem respeito àquelas de abran
gência, de caráter nacional, inclusive, algumas
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poucas executivas, como o centro de referência,
como o serviço de pesquisa, e algumas ações
estratégicas, do ponto de vista, inclusiveda segu
rança da coletividade.

Uma quarta diretriz, que me parece a mais fun
damental de todas, que acho que é uma diretriz
que deve estar presente na Constituição, não é
uma questão particular da saúde, mas na saúde
ela se coloca de uma forma crítica, é a questão
da participação. Entendemos que nada disso,
nem a descentralização, nem a integração podem
ter efetividade, podem funcionar se não tiverem
um controle social sobre a sua execução. Enten
demos que a participação da população organi
zada em entidades, em instituições democrati
camente constituídas e organizadas, essas entida
des devem ter o direito e devem ter a garantia
do canal de acesso para participar do processo
de planejamento e controle da execução das polí
ticas a nívellocal, a nívelestadual, a nívelregional,
e a nívelnacional.

Como conseqüência, como implicação destas
diretrizesorganizativas, entendemos que se deve
constituir no País uma rede única de serviços de
saúde. Inclusivea Comissão Nacional de Reforma
Sanitária está chamando a Renassa - Rede Na
cional do Serviço de Saúde - que incluios servi
ços públicos. Idealmente, evidentemente esta Re
nassa, dentro dessa perspectiva de universalidade
do papel do Estado, deveria ser eminentemente
pública. No entanto, sabemos que dada à reali
dade que temos hoje da participação intensa e
expressiva do setor privado, especialmente na
área do setor hospitalar contratada, consideramos
que o setor privado ainda deve ser chamado a
colaborar nessa Renassa, mas só que não um
setor isolado, mas como um setor integrante da
mesma rede, regionalizado,subordinado às dire
trizes técnicas que devem presidir esse sistema
único de saúde. Entendemos que o setor privado
deve participarnão só pela inevitabilidade do Esta
do poder ter condição de construir redes próprias,
como o Estado tem o direito de usar o setor
privado,de acordo com as regras que ele, Estado,
estabeleça. Por quê? Porque o setor privado,pres
tador do serviçode saúde que aí está estabelecido,
aí está instalado, não se desenvolveu às custas
da inciativaprivada típica. Ele não é um sistema
privado típico; é um sistema privado dependente
do Estado, é um sistema privado que foi cons
truído com recursos subsidiados do FAS,da Caixa
Economica Federal, do Governo Federal em ge
rai. Ele é um sistema que está sendo mantido
durante estes anos todos e seu custeio é feito
pelos recursos da Previdência Social. Portanto,
ele não obedece à lógica do sistema privado do
capitalismo típico da indústria que produz o seu
sapato, o coloca no mercado e o compra quem
pode. Não. O setor privado que está aí é um setor
dependente do Estado. É um setor que não é
típico e, portanto, ele tem que ser usado pelo
setor público até onde o setor público precisar
e de acordo com as normas do setor público.

Quanto ao financiamento, entendemos que se
gasta pouco e mal em saúde no País. Já foi dito
de forma bastante extensa por outros expositores,
em outros dias, no entanto, entendemos que te
mos que buscar numa direção bastante conse
qüente, através de várias medidas, o crescimento
do gasto público total em saúde. Achamos que
esse gasto, no mínimo, deve duplicar, devendo

atingir,talvez,10% do PIB, de acordo com compa
rações feitas com países que podem - é muito
difícil compararmos o Brasil com outros Países
- mas em termos do que é possível e achamos
que, no mínimo, o gasto em saúde deve dobrar
tendo atingido, no mínimo, 10% do PIB. Hoje
gastamos menos de 4%. Mas além disso, além
de dobrar, evidentemente, a proposta que fizemos
anteriormente é a da racionalidade, de gastar me
lhor, temos que dobrar e gastar, comer a gordura
da irracionalidade que está aí no sistema.

Entendemos que o sistema nacional de saúde
deve ser financiado com recursos do Tesouro,
da União, dos Estados e dos Municípios, num
percentual minimo de 12% das suas receitas tri
butárias. Entendemos que a Previdência Social
deve continuar participando do financiamento do
setor saúde, pelo menos, até que alcance os 10%
do PIBcom gastos em saúde. Não podemos neste
momento, embora não possamos entender que
a previdênciapossa estar dirigida,idealmente para
benefícios e pensões. Não podemos aceitar que
a Previdência, neste momento, se retire e seja
a algozdo sistema nacional de saúde, pelo contrá
rio, a Previdência Social tem que continuar, en
quanto não cresce o gasto global da União, dos
Estados e Municípios, com saúde, ela tem que
continuar bancando o que ela vem, no mínimo,
colocando até hoje.

Há pessoas que advogam que a previdência
Social,historicamente, inclusiveem outros países,
não deve nem sair disso. Enfim, nossa tese é
essa: que ela só comece a sair, a ser substituída
por outras fontes quando o gasto total, de fato,
tiver atingido patamares adequados à prestação
de serviços de saúde.

Entendemos que talvezpossa ser opção dessa
Assembléia NacionalConstituintenão estabelecer
fundos, quer dizer, mínimos percentuais para ca
da área, mas achamos que devemos ser pragmá
ticos, devemos ser conseqüentes, e achamos que
estas questões de saúde não se fazem com bons
discursos mas com recursos, se fazem com di
nheiro, portanto, devemos, sempre que possível,
assegurar esse mínimo para que a gente possa
ser conseqüente no nosso discurso. Outra ques
tão fundamental do ponto de vista do financia
mento é a gestão unificada desses recursos, en
quanto não tivermos uma reforma tributária que
retenha a nível dos Estados, dos Municípios, os
recursos necessários para eles operarem o con
junto dos serviços que aí se executam, temos
que pensar em fundo nacional de saúde, fundos
estaduais e municipais de saúde que adminis
trem, em cada nível, todos os recursos que são
captados para aquela ação de esfera do governo,
isto é, o fundo nacional de saúde deve operar
com os recursos da previdência, da União, do
Ministério da Saúde etc., o estadual com os recur
sos oriundos do fundo nacinal mais os recursos
do Tesouro, municipais, correspondentemente.

A penúltima questão à qual quero me referir,
é a questão dos insumos. Não podemos mais
considerar que os insumos críticos, os insumos
básicos do setor saúde, tipo medicamentos, equi
pamentos, sangue imunobiológicos, inclusive a
questão dos recursos humanos em saúde, toda
política de desenvolvimento científico e tecnoló
gico, não podemos deixar que isso corra solto.
Precisamos fazer com que isso se articule com
as necessidades da política nacional de saúde,

por conseqüência, com os interesses da popula
ção, no que diz respeito à preservação e à manu
tenção de saúde. Nesse sentido achamos que
deve haver mecanismos claros e subordinação
das políticassetoriais, de abastecimento, insumos
imunobiológicos, medicamentos, recursos hu
manos, ciência e tecnologia, a política nacional
de saúde no que diz respeito ao enfoque, aos
recortes intersetoriais dessas questões.

A última questão a que queria me referir é que
achamos a ABRASPO, talvez, não deva fazer parte
da Constituição, mas, evidentemente, fazer parte
do debate, neste período o qual temos chamado
de questões éticas de organizações das práticas
de saúde. Entendemos que precisam ser, num
momento outro, provavelmente, depois da Cons
tituição, normatizadas algumas questões que po
dem comprometer a democratização, a equidade
no que diz respeito a algumas práticas de saúde
e que podem ser questionadas como práticas ex
tremamente mercantilistas, como práticas que
podem estar comprometendo a própria qualidade
da atenção. Além disso, há algumas outras ações
como: aborto, eutanásia, planejamento familiar,
a questão da greve no setor saúde, entendemos
que, embora sejam assuntos críticose fundamen
tais não devem ser objeto de discussão desta
Constituição,porque cada um deles deve ser obje
to de uma mobilização nacional para que hé\ia
um posicionamento consequente na sociedade
como um todo, em relação a ele, desses assuntos
e que, portanto, deverá ser objeto de lei.

Queremos só chamar atenção sobre um aspec
to do qual não falei, que admitimos, fora do setor
privado, contratado, dentro da rede única, a exis
tência de uma redede fato autônoma, de uma
rede de fato liberal, que funcione com recursos
captados diretamente, sem intermediação do Es
tado, sem qualquer tipo de subsídio e que possa
ser organizado livremente,de acordo com normas
técnicas definidas pelo setor nacional de saúde,
isto é, ninguém pode ficar instalando aparelho
de Raio-Xem qualquer lugar; ele tem que estar
de acordo com determinada possibilidade de ra
diação que possa ser executada presente num
determinado lugar, a exemplo de uma questão.
Desculpem minha extensão, mas não dava para
ser mais curta.

A SRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Muitoobrigada, Dr. Moysés, Dr. E1eutério
e convido o Dr, Pedro Dimitrof, da Associação
Paulista de Saúde Pública,para sentarem à mesa.
Gostaria de lembrar aos conferencistas dos dez
minutos, porque, hoje, temos aqui uma agenda
bem extensa.

O SR. PEDRO DIMITROF - SI'" Presidente,
Srs. Constituintes, Companheiros, acho que a mi
nha tarefa fica mais fácil, porque o Dr. Eleutério
já praticamente colocou as questões fundamen
tais. Portanto, eu me prenderia em apenas em
alguns tópicos em que pudéssemos abordar, e
que não foram feitos, e em outros tópicos em
que, eventualmente, tivéssemos alguma divergên
cia, só nesse sentido que colocaria as questões.

Falo aqui em nome da Associação Paulista de
Saúde Pública e também de uma plenária de enti
dades que estão se reunindo em São Paulo 
entidades de movimento de saúde que hoje, cons
tituem um grupo de cerca de 60 associações e
movimentos de saúde que têm desenvolvido vá-
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rias reuniões, e o que hoje trago aqui é o produto,
o resultado, dos debates das reuniões com essas
entidades.

Em relação ao primeiroponto, quanto ao direito
de saúde da pessoa humana não há nenhuma
divergência, e já foi extensamente colado pelo
Dr. Eleutério.

Gostaríamos de destacar, neste ponto, que to
das as pessoas, independente da natureza da sua
deficiênciaou doença, gozassem plenamente dos
seus direitos, e estivessem sujeitas aos deveres
consignados nesta Constituição. Este dispositivo
é fundamental; que seja colocada, para que se
possa mexer um pouco na Legislação, a questão
de saúde mental. Hoje há uma quantidade enor
me - 1% da população brasileira - que está
classificada como sendo população que tem al
gum problema em relação à saúde mental e, auto
maticamente, está excluídada sociedade sem ne
nhum direito, sem nenhuma condição de poder
gerirseus próprios interesses, seus próprios negó
cios. Esta seria uma questão fundamental que
teria que ser revista na Legislação vigente hoje
no Pais, que é extremamente antiga, de 1920,
1930, por aí, que se mantém até hoje de forma
extremamente sectária e excludente.

Outro tópico que gostaria de reforçar, e con
cordo plenamente com o Dr. E1eutério, é quanto
à questão de ter um sistema único de saúde,
que deva ser regionalizado, hierarquizado, des
centralizado, igualitário, público, gratuito, quanto
a isso não há nenhuma discussão. Estamos de
pleno acordo quanto à essa questão. O que pode
mos colocar, de uma forma mais clara, é o Poder
Públicopara funcionar, poder desenvolver sua ati
vidade, contar com a colaboração das instituições
privadas sem fins lucrativos.Na realidade, deveria
ser montado um sistema de saúde, incorporando
as instituições sem fins lucrativos com as quais
se fariam os devidos acertos, inclusive,em termos
de transferências de recursos, de modernização,
de aparelhamento e o que fosse necessário ser
feito;porém, não se admitiria, em hipótese algu
ma - esta é outra questão -, a transferência
de recursos para a iniciativa privada com o fim
lucrativo. Acho que essa instituiçãocom fimlucra
tivo, que queira atuar na área, não será proibida,
não estamos nessa situação, porém ela deve con
tar com suas próprias pernas, deve instalar seus
serviços nos locais onde acha que consiga gerir
adequadamente e ter o seu retomo. O recurso
público- descontado dos impostos, do conjuntó
da população - deve ser colocado, fundamen
talmente, para funcionar em termos de serviços
públicos e conjuntamente com as instituições
sem fins lucrativos. Não digo que os recursos
ficassem voltados no interesse da coletividade,
sem o objetivo de lucro da transferência para a
iniciativa privada desses recursos. Isto tem que
ficar muito claro e seria importante destacar esta
questão. Ela é diferente do que o Dr. E1eutério
colocou aqui na Mesa. Inclusivecolocamos que
essa transferência de recursos para a iniciativa
privada, o que deve ser evitado inclusive,de uma
forma indireta como ela é feitaatravés dos incen
tivos fiscais, porque o setor público fala - eu
não transfiro recurso público para iniciativa priva
da, porém, faço o incentivo fiscal. É um recurso
que viria a ser público, que nem chega a ser,
porque é transferido, antecipadamente. Então, a
questão dos incentivos fiscais deve ficar de fora

dessa questão. Não deve haver incentivo fiscal
para a iniciativa privada com fins lucrativos, na
área da saúde; poderá haver na Amazônia, em
outras regiões em desenvolvimento - é outra
história. Na questão da saúde isso não deveria
ser colocado de jeito nenhum.

Uma outra questão que o Dr. Eleutério não
colocou e que gostaríamos de fazer é de que
esse sistema de saúde, como foi colocado, deve
garantir, fiscalizar e controlar as condições dos
equipamentos dos ambientes e da organização
do trabalho. Não é adequado que tenhamos o
sistema de saúde que cuida da população de um
lado, e um sistema do Ministério do Trabalho ou
de outro órgão qualquer que se queira, que vá
verificaras questões de saúde na situação de tra
balho. Não a situação de trabalho é uma situação
de vida como outra qualquer. Portanto, tudo que
se relaciona à questão de saúde deve ser cuidado
por esse sistema. O sistema de saúde deve tam
bém fiscalizar, controlar, avaliar e acompanhar
a questão dos equipamentos, dos ambientes de
trabalho e a questão da organização do trabalho.
Caberia ao Ministério da Saúde ou ao órgão único
de saúde, também interferirnessa área, óbvioque
aí, em conjunto com a população, com a partici
pação do sindicato, das entidades envolvidas.

Por outro lado, ainda, uma questão muito grave:
achamos que é um dispositivoque deveria cons
tar na Constituição, que existe em outros países,
é a responsabilidade civil e jurídicapelos acidentes
do trabalho. Na realidade, aquelas pessoas que
detêm o poder para definiro processo de produ
ção deveriam ser responsabilizadas, juridicamen
te, pelas doenças e pelos acidentes de trabalho.
Isso significa o seguinte: de que não é possível
ficarmos aguardando que exista uma determina
da norma para depois se verificar se ela é ou
não é cumprida para que a pessoa possa vir ou
não a ser punida. O Paisdemora muito para definir
essas normas para incorporá-las e temos exem
plos extremamente gritantes e graves como V.
Ex'" devem lembrar e conhecer pela imprensa,
aquela máquina que extraíao sisal e que centenas
de pessoas perderam o braço dentro daquela má
quina e não acontecia nada com o proprietário
da máquina, não acontecia nada com quem pro
duzia a máquina. Isso é um crime, um acidente
desse tipo que se repete constantemente, é crime,
ele deve ser punido como crime. Deveser respon
sabilizadaa pessoa que tivero poder, pela decisão,
dessa forma de produção. Esta é uma questão
que achamos fundamental ser colocada num dis
positivonesse sentido.

Esses seriam os pontos fundamentais que gos
taríamos de destacar em relação ao texto que
trazemos. Ele será distribuídopara V.Ex" e pode
ríamos depois, eventualmente, esclarecer uns ou
tros pontos que merecessem debates, mas, fun
damentalmente, seriam essas as questões. Este
texto fala das disposições do Regimento Interno,
da Assembléia Nacional Constituinte.É uma pro
posta da Associação Paulista de Saúde Pública,
em conjunto com mais 50 entidades, em São
Paulo. Inclusive temos o texto que convoca 
é bom alguns companheiros saberem dessa his
tória - no dia 4 de maio em São Paulo, às 19
horas, segunda-feira, haverá um debate com 50
dessas entidades de movimento de saúde, onde
alguns companheiros Constituintes receberam

convitepara participarem desses debates: as enti
dades estão contando com a participação dos
companheiros lã.

ASM PRESIDENTA (Maria de LourdesAbadia)
- Dr.Pedro, muito obrigada. Convidoa Dl"" Célia
Neves, o Dr. Renato Baruffaldi e o Dr. Antônio
Carlos, do Conselho Federal de Farmácia.

A SRA. CÉUA CHAVES - Gostaríamos, antes
de mais nada, agradecer o convite da Comissão
de Saúde, Seguridade e MeioAmbiente pela opor
tunidade da categoria farmacêutica vira esta Sub
comissão trazer os seus subsídlos. Sabemos que
nem todas as colocações que fizermosaqui pode
rão constar do texto constitucional, muitas serão
objetos das reformas das legislações que se pro
cederão após a promulgação da Carta Consti
tucional.

Achamos que, obviamente, servirãode subsídio
para que a nossa Carta Constitucional seja a mais
representativa possível dos anseios, dos desejos
e das necessidades da população brasileira.Nesse
sentido, Srs. Constituintes,Srs. representantes de
entidades e companheiros aqui presentes, quan
do a sociedade brasileirase empenha no processo
de democratização, as forças que a compõem
buscam levantar o debate abrangente em tomo
de questões fundamentais e dar soluções aos gra
ves problemas sociais, emergindo, dentre eles,
a saúde, como prioritária.

Os farmacêuticos brasileiros,integrantes do se
tor, e representados aqui, através do Conselho
Federal de Farmácia, vem a esta Subcomissão
apresentar contribuições que esperamos silvam
de subsídios para a elaboração da nova Consti
tuição. Entendo que saúde não pode ser caracte
rizada apenas como ausência de doenças mas
que resulta das condíções de vida e de trabalho
a que está submetIao o indivíduo. Compreende-se
que as modificações necessárias ao setor saúde,
transcendem aos limites de uma reforma-admi
nistrativa e institucional, passando necessaria
mente pela consolidação do processo democrá
tico. A eliminação das leis de exceção, a garantia
do direito de greve, a implantação de um plano
nacional de Reforma Agráriaque atenda aos inte
resses dos trabalhadores do campo e da cidade,
a suspensão imediata do pagamento da divida
externa e destinação dos recursos aos setores
sociais são mecanismos fundamentais a serem
adotados para garantia da soberania nacional e
necessidade imperiosa ao estado democrático.

Aconquista da independência do País não pode
restringir-se apenas a alterações de caráter estru
turai, mas devem caracterizar-se pelo compro
misso do Estado com o processo de desenvol
vimento científico e tecnológico nacional, bem
como pela adoção de uma politica de formação
de recursos humanos, na qual estejam inseridos
o ensino público e gratuito em todos os níveis,
a extinção da possibilidade de acumulação de
cargos, remuneração igual para trabalho igual,
e o percebimento de salários condizentes com
o pleno desenvolvimento físico e social do indiví
duo e dos que dele dependem.

Com relação, especificamente, ao setor saúde,
a categoria farmacêutica posiciona-se pela ratifi
cação das definições fundamentais da VIII Confe
rência Nacional de Saúde, tais como: Criação de
um sistema único de saúde, caracterizado pela
universalização, regionalização, hierarquização e
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eficácia dos serviços, E a implementação de uma
reforma sanitária que represente efetivamente a
construção de um novo arcabouço institucional,
separando totalmente saúde da Previdência S0
cial.

Por outro lado, compreendemos que a assis
tência à saúde engloba desde ações de promo
ção, proteção, recuperação e manutenção de saú
de em todos os seus níveis,envolvendouma equi
pe multi setorial em que a assistência farmacêu
tica representa um papel fundamental nesse con
texto.

Com políticasprioritárias,indispensáveis ao de
senvolvimento da assistência farmacêutica no
ãmbito do sistema unificadode saúde, a categoria
farmacêutica tem as seguintes propostas.

Na área da assistência farmacêutica:
lo - A assistência farmacêutica é um direito

de todos e dever do Estado, por extensão à pro
posta da conferência de que a saúde é um direito
de todos, um dever do Estado.

Cabe ao Estado disciplinare fiscalizar a produ
ção, a distribuição, as responsabilidades dos pro
dutos químicos, biológicos e farmacêuticos e ou
tros meios de tratamento de diagnóstico.

Cabe ao Estado disciplinare fiscalizar as empre
sas privadas de assistência à saúde, articulando-as
com o sistema nacional de saúde.

Como foicolocado aqui pelo Dr.Eleutério, infe
lizmente, talvez: seja nosso desejo, não podemos
ainda dispensar os serviços privados na área de
saúde.

Na área do medicamento: garantia da universa
lização da assistência farmacêutica à população,
através da rede pública, com uma adoção exten
siva da Rename, Relação Nacional de Medica
mentos Essenciais, como instrumento de racio
nalização e fornecimento da concentração de in
vestimentos por parte da nacionalização do setor
industrial farmacêutico.

Fortalecimento administrativo da CEME 
Centralde Medicamentos - de modo a assegurar
a regularização da oferta e da distribuição de me
dicamentos, etc.

Articulaçãoefetivados organismos federais, es
taduais, regionais e municipais, coordenadores
das ações integradas da saúde, visando a raciona
lizaçãoda programação das necessidades de me
dicamentos essenciais.

Incentivoà indústria farmacêutica nacional, pri
vada e estatal, mediante a concessão de prefe
rência nas aquisições de medicamentos pelo Po
der Públiconas esferas federais, estaduais e muni
cipais.

Utilização da rede de laboratórios govemamen
tais, como instrumento de produção estratégica
e de referência do medicamento Ceme, em ter
mos de qualidade e,custos.

Proibição da publicidade de medicamentos,
através dos meios de comunicação de massa,
como forma de inibirou coibir a indução à auto
medicação.

Financiamento govemamental a projetos, pes
quisas, e desenvoMmento tecnológico industrial
voltados à autonomia da produção de matérias
primas e medicamentos essenciais.

Obrigatoriedade da aquisição de medicamen
tos para uso público,dos produzidos pelas empre
sas nacionais, quando disponíveis. Isto, obvia
mente, quando não possível a produção a nível
de laboratórios estatais.

O medicamento, enquanto questão de sobe
rania estatal, não terá tratamento como simples
mercadoria, mas sim como produto essencial à
recuperação da saúde cuja dispensação deverá
ter lugar apenas em estabelecimento farmacêu
tico caracterizado como posto de orientação sani
tária.

As funções de dispensação de medicamentos
são de responsabilidade privativa do farmacêu
tico. Portanto, a propriedade do estabelecimento
farmacêutico, enquanto ela houver, de dispen
sação direta ao consumidor deve ser exclusíva
desse proflsslonal.

Criação de plano racional de zoneamento dos
estabelecimentos farmacêuticos, integrado a uma
política nacional de saúde voltada aos interesses
da comunidade.

Essas são as colocações que temos na área
de medicamentos. Como a nossa profissão atua
também a nivel de alimentos, análises clinicas,
psicológicas e outras, gostaríamos que o Dr. Re
nato Baruffaldi, que é um especialista na área
de alimentos, colocasse quais são as nossas rei
vindicações na área de alimento.

O SR.RENATO BARUFFALDI-Agradecendo
a oportunidade que nos é dada, inclusive não
só a nível de Conselho Federal, mas à Subco
missão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente
apresentamos, aqui, a questão da qualidade do
alimento. Quando se ouve falar em alimento e,
na maioria das vezes se tem notícia, de que se
reporta, fundamentalmente, ao fato de que o ali
mento deve ser produzido em quantidade sufi
ciente para todos, em cima, principalmente, desta
linha de pensamento.

Gostaríamos de abordar o alimento não como
quantidade, mas como qualidade. Porque esse
setor de alimento, na realidade, é uma interface
de discutível importância de muitos segmentos
da atividade humana.

Pode-se dizer que desde a produção da maté
ria-prima, de origem animal, vegetal ou mineral,
apresenta inúmeras atividades de interesse eco
nômico, social, nutricional, industrial,evidencian
do-se, através de levantamento, que de 12 a 15%
das pessas estão ligadas a atividadesde alimentos
dentro desse setor. O segmento industrial reúne
mais de 20 mil empresas, desde as micro até
as grandes empresas, formando um complexo
com produtos dos mais diversificados.

Essa atividade ainda é responsável por 16%
do movimento de compra e venda do mercado
intemo e, na média, cada brasileira gasta hoje
17,3% do que ganha em gêneros alimentícios.

Quanto à exportação dos alimentos e os produ
tos da agroinústria são aqueles que mais pesam
em nossa pauta de exportações e que, em última
análise, são transformados em reluzentes fontes
de divisas para o nosso País.

Em todos os segmentos vimos que, apesar de
tanta importância, não é aquele tangido por ne
nhuma benesse em particular,e é críticoem cada
uma das etapas. Iniciando, na sua produção no
campo, que deva ser obtido com produtividade
e preços competitivos passando pelo escasso es
paço para armazenamento, somam-se dificulda
des de transportes, às vezes, a ineficáciada indus
trializaçãoculminando, nas más condições de co
mercializ:ação e de distribuiçãoe indo dessa forma
aquecer as estatísticas de perda.

Mesmo assim, o alimento é o componente bási
co da atenção primária da saúde. E como tal,
deve ser higido, puro e saudável. O alimento só
é puro quando está livre de residuos de agrotó
xicos, de metais pesados, de catabólicos de mi
croorganismos, de fungos isentos de toxinas e
de organismos estanques, enflm, deve ser próprio
para o consumo.

Parece que, hoje, não é a tônica da presente
situação; somente nos últimos 4 meses, deste
ano a situação se mostra calamitosa. É o leite
dolorosamente chamado de Chernobyl, sucos
com quantidades exageradas de sulfuroso, água
mineral contaminada com microorganismo, gela
tina sendo preprada a partir de couro contami
nado pelo cromo, e o bacalhau importado está
mofado. Será que seremos obrigados a admitir
ser um povo terceiro mundista da América Latina,
e aceitamos essa situação? Lógico que não. No
entanto, para se ter autonomia e possibilidade
de melhorar a qualidade do alimento, somos obri
gados a lutar para que isso ocorra. Para isso temos
também que percorrer caminhos que iniciam na
diminuição do uso de biocidas,eliminação daque
les prejudiciaisà saúde, passando pelas melhorais
das condições de armazenagem, dos estoques
reguladores e até da industrialização. Sempre
lembrando que o êxitodepende do caráter educa
tivode uma vigilânciasanitária. Na indústria deve
se ter em mente um código de alimento real e
atualizado,servindo de parâmetro à qualidade do
produto, suas características mínimas exigidas e
sobre o uso de aditivose suas dosagens, atenden
do de uma forma clara aos seus prazos de valida
datas de fabricação.

Deve ser indispensável uma vigilânciasanitária
efetiva, desde o inícioda produção até a chegada
do produto às mãos do consumidor, relizadaden
tro de critériosperfeitos de refrigeração ou conge
lamento. Para tanto é necessário que a vigilância
seja exercida livremente, independentemente de
influências prejudiciais como as políticas, as eco
nõmlas, as regionais, contando sempre com o
apoio da população. Avigilânciadeveser obrigada
a informar a população, que é a razão da sua
própria existência, sobre os resultados de laudos
e da qualidade de alimentos colocados à venda.
Ainda é necessário uma rede de laboratórios de
apoio, para se ter laudos de plena validade, com
pletadas o apoio legal e jurídico, indispensáveis
para se ter uma perfeita ação de proteção às co
munidades. Avigilânciadeve ser educativa, acima
de tudo, priorizandoo treinamento não só de seus
agentes como também dos que trabalham nos
diversos segmentos, desde o técnico até o ambu
lante, para não se apresentarem soluções de con
tinuidade. A vigilâncianão pode ainda ser usada
como mecânismo legal, para impedir que o pe
queno e médio produtor tenham possibilidades
de comercializ:ar seu produto diretamente, sem
o intermediário ou ainda para frustrar a iniciatíva
do cidadão.

Numa política regional deve ser visto, em pri
meiro lugar, a vocação da região e os compo
nentes culturais ligados ao tipo de alimentação,
bem como da difusão de tecnologias apropriadas,
dirigidaspara obtenção de produtos de boa quali
dade sanitária.

Finalizando,seria possível incluirmos nos currí
culos dos cursos formais e informais, assuntos
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ou temas em função da graduação, sobre o ali
mento e as suas relações com a saúde.

A vigilância sanitária de alimentos não deve,
entretanto, ficar isolada em meio a inúmeros ou
tros produtos relacionados com a saúde. Deve
estar incluída num contexto em que vigilância
sanitária dos produtos engloba. Alimentos, produ
tos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e desin
fetantes, inseticidas para uso doméstico, agrotó
xicos e correlatos. Além do mais, a vigilânciasani
tária deve se dar também em termos de sanea
mento ambientai e doméstico, assim como as
condições de sanidade das habitações, dos am
bientes de trabalho e dos logradouros públicos.

Assim, deve ser iniciada a conscientização com
referência à vigilância, não como ente abstrato,
fiscalizador, policialesco e punídor, mas sim um
corpo presente, com forma própria, educador em
termos de saúde pública e normalizador visando
a defesa e a proteção da comunidade. À vista
da necessidade, da importância e do interesse
elencamos alguns tópicos para se ter uma estru
tura contida em um ministério, que seria mais
indicado o Ministério da Saúde utilizando, além
do pessoal remanescente da atuai vigilânciasani
tária, transferir esquemas e competências de ou
tros Ministérios como o da Agricultura, da indús
tria e do Comércio para unificação e incorporação
de uma nova filosofiade estrutura sanitária.

Depoís, iremos distribuir esse documento, e fa
remos colocação de uma estrutura. Terminamos
com umas das premissas básicas com referência
à qualidade dos alimentos.

São as seguintes premissas de um componente
da atenção primária da saúde sua primeira exigên
cia é a de ser saudável. Cabe ao Estado assumir
um compromisso perante à Nação, que cuidará
da rigidez dosalimentos. É necessária a dissemi
nação, através da população, de conhecimentos
específicos sobre alimentos. Melhorar os conheci
mentos dos manipuladores, técnicos, vendedo
res, inclusive os ambulantes, sobre os alimentos.
Não será esboçada nem uma política de alimen
tos, desvinculada de uma proposta clara sobre
a qualidade do alimento. A certeza e garantia da
qualidade dos alimentos deve permear através
das instituições governamentais que decidam
com referência a alimento, saúde, comércio, in
dústria, agricuhura, minas e energia. A gestão de
ve ser feita intensificando a participação do setor
de saúde, e a vigilânciasanitária deve ser completa
sobre todo o sistema, desde a produção da maté
ria-prima até a entrega ao consumidor. Todos
os segmentos da produção, do transporte, da fa
bricação, da armazenagem e da comercialização
devem ser abrangidos pela vigilância sanitária. O
sistema de vigilância deve ser único. A vigilância
sanitária não pode castrar a iniciativade uma pes
soa.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Muitoobrigada, Dr.Renato Baruffaldi.Con
cedo a palavra ao Dr. Antônio Carlos Lyra.

O SR. ANTÔNIOCARLOSLYRA - Sr'" e Srs.
Constituintes, companheiros da área de saúde,
vamos, em rápidas pinceladas, falar sobre o setor
de análises clínicas toxicológicas.

Asituação, hoje, no País todo, daqueles labore
tórios que executam os exames reclamados pela
cJíní.ça médica, está numa fase pré-falimentar.

Realmente, os laboratórios particulares pequenos,
médios estão falindo.

A remuneração paga, pelo nosso grande com
prador que é a Previdência Social, não está cobrín
do os gastos com a execução da maioria dos
exames. Os reativos tiveram aumento de até
300% de janeiro até março. Os preços estão libe
rados, enquanto a Previdência Social reajustou
em 30% em janeiro e 20% em março. Já se
articula um movimento em todo o Pais, para que
todos os laboratórios conveniados peçam descre
denciamento, em face do estado de desespero.

Hoje,está se solicitando ao INAMPS que o mes
mo pague ao menos 80% da tabela da MB, e
100% para aqueles exames que requerem ora
diomunisaio. Exames que são indispensáveis para
o diagnóstico de certas patologias não constam
da tabela do INAMPS. Os pequenos e médios
laboratórios estão fechando, com o desemprego
de pessoal altamente especializado e deixando
ocioso o equipamento sofisticado, caro, difícil de
comprar para o pequeno e médio profissional
que se dedica a esta área. O pequeno e o médio
laboratório são muito mais numerosos, e execu
tam muito bem aqueles exames que fazem parte
do seu rol. O que eles fazem, fazem muito bem
feito,não fazem tudo, mas fazem bem feito aquilo
que se propõem a realizar.

Pleiteamos que a tabela de renumeração da
Previdência Social venha com uma dupla coluna,
uma para os honorários, e outra como o valor
dos insumos, que hoje aumentam mês a mês.

O Estado deve garantir o acesso à população
brasileira aos serviços complementares de análi
se, diagnóstico e toxicológicos.

Os contratos de prestação de serviços devem
ser bilaterais, com direitos e deveres equilibrados,
com diálogo. Hoje não existe pois a Previdência
Social impõe, pagando quando quer, fixarenume
ração que quer pagar e temos que aceitar isso
pacificamente.

Manter o controle dos produtos de consumo
dentro do Brasil,para dai partir para uma negocia
ção de preços com os insumos controlados, sen
do os outros fatores com o uso já pré-estabe
lecidos para o cálculo: salários, luz,áQ1;la, telefone,
aluguéis.

Reduziro prazo para entrega de contas e recebi
mento pelos serviços prestados. hoje demora no
míni'}l~ 60 dias após a entrega. E as pequenas
e medias empresas pagando juros de 30% ao
mês do dinheiro que toma emprestado.

Queremos melhores condições fiscais para a
pequena e média prestadora de serviços na com
pra de equipamentos, os quals são extremamente
caros e em manutenção também cara.

Isenção .de impostos na importação de equipa
mentos e insumos, melhores equipamentos que
nos sejam fornecidos significa uma melhoria de
qualidade. Os impostos municipais, o ISS, que
sabemos ser de grande importância para a arreca
dação das prefeituras municipais, ao invés de se
rem pagos devem ser revertidos na compra de
equipamentos, pois esse imposto absorve cerca
de 5% do faturamento bruto, o que é bem maior
durante todo o ano do que qualquer outro tributo.

Queremos que os equipamentos nacionais se
jam fiscalizados antes de colocados em mercado .
por uma entidade oficial, que lhes dê um selo'
uma garantia de qualidade, pois muitas vezes
compramos porque o preço é menor e, depois,

não conseguimos fazê-lo funcionar, ou então' fun
ciona de forma precária.

As análises toxicológicas devem ser tratadas
com destaque, hoje, como todos sabemos, há
abuso na utilização de produtos quimicos, agrotó
xicos, quantos brasileiros se intoxicam e morrem,
por este Brasil afora, intoxicados pelos agrotó
xicos. Estamos, diariamente, como tem dito o
Professor Renato Baruffaldi,nos intoxicando com
conservantes, corantes, metais pesados, microor
ganismos altamente tóxicos.

Pedimos, e isto é muito importante, laboratórios
oficiais de referência para o controle de qualidade
dos serviços prestados, os quais tanto na rede
laboratorial particular quanto na conveniada de
vem existir,dirigidos por pessoas idôneas e com
petentes, para que a população possa confiar em
nossos serviços, tanto laboratórios de referências
de análise clinicas quanto de análises toxlcolô
gicas.

Muito obrigado pela atenção de V.Ex's

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Muito obrigada, Dr. Antônio Carlos Lyra.

Esta Presidência gostaria de convidar, agora,
o Dr. Francisco ÁlvaroBarbosa Costa, do Conse
lho Federal de Medicina. Tem S. S· a palavra.

O SR. FRANCISCO ÁLVARO BARBOSA COS
TA - Sr" Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituin
tes, Sr" e Srs.

Confesso, de início, a dificuldade de falar com
texto escrito. Dada, entretanto, a necessidade de
obedecermos às decisões de nossa entidade, o
que sempre fizemos com muita tranqüilidade, e
procurar ser sucinto que é outra dificuldade que
temos, trouxemos um texto escrito.

O Conselho Federal de Medicina e a Federação
Nacional dos Médicos apresentaram, ontem, um
documento conjunto à consideração desta Sub
comissão, que foi apresentado pelo companheiro
Roberto Chap, e que já foi distribuido anterior
mente a todos os membros da Subcomissão.
Não faremos, então, a leitura desse documento
para ganharmos tempo e até porque seria repetir
o que já está na memória dos Srs. Constituintes,

Aproveitarei, entretanto, a oportunidade, para
destacar alguns dados que julguei importantes
para a compreensão da formulação e a extensão
das nossas propostas e a inserção histórica das
mesmas.

A nossa presença, hoje, aqui, nesta condição
em que estamos representando o CFM,a existên
cia desta Subcomissão de Saúde, Seguridade e
Meio Ambiente, a própria Assembléia Nacional
Constituinte são, no nosso entendimento, partes
de um mesmo processo que ainda está em plena
marcha.

Essas coisas não estão surgindo à toa e nem
surgiram do nada. São partes de um processo
que ainda estamos construindo. Esse processo
foi construído inicialmente pela sociedade civil,
pela população que há bem pouco tempo, disse,
mais uma vez, não ao regime militar e que está
exigindo mudanças e que, cada vez mais se orga
niza, se mobiliza e se articula para alcançar essas
mudanças.

EstaAssembléia, portanto, inevitavelmente, terá
que avançar de acordo com a vontade da socie
dade. Não vamos conseguir construir um termo
constitucional que fuja da delegação e da exigên
cia que a sociedade está a fazer neste instante.
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Teremos, pois, que construir uma Constituição
que contemple em seu texto, e permita incorporar
à legislação ordinária, os mecanismos que asse
gurem a execução dessas mudanças. Essa é a
nossa tarefa. Se assim não fizermos, se não se
aherar o statua quo, a Constituição que for pro
duzida nascerá ultrapassada e não atenderá os
seus objetivos.

Pelo que pude observar nestes últimos dias,
o conjunto dos Srs. Constituintes, que compõem
esta Subcomissão tem um compromisso em
construir uma Constituição que contemple, não
os interesses particulares, de grupos ou de pes
soas,mas o interesse do conjunto da sociedade.
Esta é tarefa cioConstituinte que está acima dos
compromissos exclusivamente partidários ou re
gionais. É uma tarefa maior de dar à Nação brasi
leira a Constituição que ela está a reclamar, que
ela está a exigir, e não que esteja na cabeça de
cada um de n6s.

Aspesquisas de opinião têm demonstrado que
li preocupação desses assuntos, com a questão
de saúde, que se insere por inteiro como a seguri
dade e a proteção ao meio ambiente dentre as
preocupações da sociedade têm demonstrado,
essas últimas pesquisas, inclusive de grandes jor
nais, que passaram agora a dedicar espaço muito
grande à questão saúde. E por quê? Porque as
pesquisas de opinião passaram a mostrar que
a questão da saúde, a questão da seguridade e
do meio ambiente passaram a figurar com grande
importância no rol das preocupações da socie
dade.

Jáa partir da década de 70, grupos prcãssíonaíe
ligados à questão saúde e que se opunham às
políticas dos Govemos militares avançavam na
produção de conhecimento e na denúncia da si
tuação sanitária do País, que hoje explode com
a abertura democrática, com toda a clareza e com
toda a sua rudeza.

Basicamente demonstrou-se que, da parte cio
Estado, não havia prioridade pelo social, demons
trou-se a acentuda influência no setor saúde, dos
grupos mercantilistas. A não participação popular
no processo de formulação e controle das políti
cas de saúde, a falta de transparência na aplicação
dos recursos e a inadequada formação de recur
sos humanos, além da baixa remuneração dos
profissionais do setor e do controle do setor de
medicamentos e equipamentos pelas multinaci
nais.

O processo de compreensão da falência do
setor de saúde brasileira, de suas causas e a for
mulação de propostas de mudanças, passou a
ser encaminhado por entidades populares, por
entidades sindicais, pelas entidades do setor saú
de e, principalmehte, à medida que os antigos
dirigentes, comprometidos com o regime autori
tário, passaram a ser derrotados por lideranças
progressistas.

Porque anteriormente era isso o que acontecia,
Srs. Constituintes, e é por isso que digo que, histo
ricamente, a nossa intenção e o discurso quase
todo semelhante das entidades que hoje aqui e
em todos esses dias têm comparecido, demons
tra que a sociedade resgatou a sua organização
social para inseri-Ia no contexto do interesse de
toda a sociedade.

Não mais temos visões corporativas nas entida
des que buscam, realmente, avançar. As entida
des médicas viveram intensamente esse processo

de democratização e comprometimento com as
mudanças, participando de forma organizada de
inúmeros fóruns, conferências, simp6sios que
culminaram, em março de 88, com a VIU Confe
rência Nacional de Saúde, em que estiveram pre
sentes mais de 4 mil pessoas representativas de
todos os setores da sociedade, exceto os empre
sários do setor privado lucrativo, que se auto-ex
c1uiram, e resolveram fazer uma conferência pr6
pria, excluindo-se da discussão com o conjunto
da sociedade.

A ViU Conferência Nacional de Saúde foi, pois,
o momento mais importante de toda essa discus
são que já se fazia há mais de uma década e
que abriu amplo espaço democrático para que
toda a sociedade pudesse fazer as suas críticas,
fazer suas an61ises e formularem as suas pro
postas.

Ontem um Constituinte manifestava, não digo
a sua perplexidade, mas sua preocupação, de que
todos os documentos serão mais ou menos pare
cidos. Parece-me que isso demonstra que a socie
dade brasileira conseguiu, em fóruns anteriores
a este, buscar uma proposta que atendesse aos
interesses do conjunto~ sociedade. Não é, pois,
uma coisa combinada, é um produto de um pro
cesso democrático de diScussão e de formulação
e que não atende a setores que até ficam anacrô
nicos quando aqui apresentados, postulações
corporativas de setores menores especificos,
quando se pretende discutir os interesses dos se
tores da sociedade. E é isso que estamos procu
rando evitar, discutir os interesse particulares e
corporativos.

A VIII ConferênCia Nacional de Saúde que foi
precedida de pré-conferências regionais - e o
autor de urne- delas está aqui presente - em
todo o País, em seguida de conferências especí
ficas, constituiu-se, portanto, um fórum represen
tativo e amplamente democrático, conflQUrando
uma verdadeira pré-constituinte da saúde.

Não é, pois, por acaso, que os documentos
trazem formulações semelhantes. Ficou patente
a preocupação, nesta Conferência dos setores po
pulares, representados por entidades de mora
dores de bairros, sindicais e de técnicos, em criti
car, analisar, mas sobretudo em apontar cami
nhos, soluções para a implementação de uma
verdadeira reforma sanitária.

Além de propostas especificas gostaria de des
tacar isso para os Srs. Constituintes, para o setor
saúde, que estão contempladas nos nossos tex
tos, ficou claro que política conseqüente para o
setor necesslta estar integrada às políticas econô
micas e sociais para o País. Destacaram-se como
questões correlatas e que estarão na preocupação
dos Srs. Constituintes que hoje constituem esta
Subcomissão que amanhã estarão discutindo na
Comissão e depois dentro do Plenário Consti:
tuinte, todas as questões que a Constituição terá
que abarcar, e que estão absolutamente correla
cionadas çorn a questão saúde, e que têm que
ser preocupação permanente dos Srs. Constituin
tes como o foi dos pré-Constituintes de Saúde
na VIII Conferência.

Destacaria, por exemplo, a questão da Reforma
Agrária que está ligada à questão da alimentação,
à questão da vida do homem do campo, à questão
da vida do homem da cidade, que está ligada 
à questão do solo urbano, que tem ocasionado

tantos problemas, principalmente para os compa
nheiros de São Paulo.

A questão da dívida externa está muito clara.
Ela tem vinculação não só com a questão saúde
mas com todas as questões sociais do País, dado
o modelo de desenvolvimento que a ditadura re
solveu comprometer-se com ele.

Aquestão fundamental- porque aqui estamos
discutindo muito a questão do Poder Público 
é a questão do controle social sobre as ações
do Estado. Não estamos discutindo que quere
mos este Estado que está aí constituído, para
isso estamos construindo uma Constituição. Que
remos que haja controle social sobre as ações
do Estado, sem o que não basta ter a participação
pública, é preciso que haja controle sociBIsobre
a ação do Estado.

O fortalecimento dos Estados e Municípios e
a questão da redistribuição da renda foram alguns
assuntos que foram entendidos pelos companhei
ros que participaram da Conferência, como abso
lutamente ligados a todas essas propostas aqui
apresentadas.

O Conselho Federal de Medicina, tendo partici
pado ativamente da VIII Conferência, formulou a
sua proposta para o conteúdo saúde, do novo
textoconstitucional, tendo como base as conclu
sões daquela Conferência, e as discussões que
promoveu em seu plenário e em algumas regiões
do País. Não tinha como criar outro texto, porque
estávamos e continuamos comprometidos com
aquelas decisões.

Gostaria de ressaltar, entretanto, que destaca
mos como princípios fundamentais, que devem
ser contemplados e assegurados na Constituição,
com maior ou menor quantidade de palavras,
maior ou menor extensão, 5 ou 6 tópicos que
o companheiro Eleutério colocou aqui, com bas
tante clareza, mas que gostaria apenas de, pelo
menos, enfatizá-los, nornínando-os,

É questão da saúde como capítulo específico
da constituição brasileira. Essa é uma preocu
pação nossa. Será a primeria vez, já disse, aqui,
uma companheira da Fiocruz, se não me engano,
que a Constituição brasileira contemplará, como
um capitulo ou como qualquer outro setor, como
um titulo, mas contemplará a saúde como con
templa a questão econômica, a questão da educa
ção e a questão da família. A saúde, até hoje,
está escondida em um ou dois artigos sem ne
nhum destaque.

A sociedade brasileira tem demonstrado hoje,
insisto, pelas pesquisas de opinião pública, que
a questão da saúde não é uma questão menor,
inclusive como alguns políticos importantes deste
País, nos últimos dias têm, dito que o Ministério
da Saúde é uma coisa negociável como questão
menor. Não é, Srs. Constituintes! O Ministério da
Saúde é uma das questões maiores deste País.
56 lembramos que é maior quando falamos da
miséria, da questão das doenças endêmicas, ela
morte de nossos homens do campo, da questão
nordestina. É porque o Ministério da Saúde foi
sempre tido como coisa menor. Infelizmente,polí
ticos importantes continuam dizendo isso.

A questão da saúde definida em capítulo, a
questão da saúde como direito do cidadão e dever
do Estado. Estabelecer que o conjunto das ações
de saúde é uma função de natureza pública; que
a organização tem que ser num sistema único
- isso já foi debatido - que o financiamento
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tem que se dar pelo Estado, Município, Território,
Distrito Federal e, ainda, como foi colocado, a
questão da Previdência Social.

Que a política de recursos humanos, insumos
e equipamentos tem que estar vinculada ao siste
ma nacional de saúde; que o Estado controlará
a produção e distribuição de medicamentos ímu
nobilógicos e derivados, e, por sorte, teremos a
Presidenta da Cerne, dentro de pouco tempo, di
zendo da importância desse setor.

Esses são os tópicos e o roteiro que seguimos
na formulação de nossa proposta que, como disse
no início,foi discutida ontem. Insisto, salvo enga
no, não está aqui o Parlamentar que disse isso
ontem, que os documentos são parecidos, têm
nuanças, e que nuanças, se dizia ontem, diante
de diferenças em alguns capítulos mas, são pare
cidos porque não foram construídos ao sabor de
interesses particulares ou corporativos. As nossas
posições de todo o setor saúde, das centrais de
trabalhadores que têm divergências em algumas
coisas, que possam até ser vinculadas a Partidos
que têm alguma divergência, mas as propostas
do setor saúde estão construídas de forma unítá
ria, porque passaram por um processo de longo
amadurecimento, por um processo de grande dis
cussão interna, de grande embate e de aprovação
democrática, ali mesmo, na discussão, na vota
ção, mas construímos, dentro do embate demo
crático, a proposta única. É por isso que elas
são parecidas. São parecidas porque pretende
mos ter hoje a cara da sociedade e que é esta
a cara que a Constituinte tem que ter; a Consti
tuinte tem que ter a cara da sociedade e não
a cara de grupos que, eventualmente, venham
aqui defender interesses privados ou particulares;
não privados no sentido de se assegurar a livre
inciativa, privados no sentido de espúrios, no sen
tido de descomprometidos com a sociedade.

Gostaria de esclarecer que as entidades médi
cas de todo o País reunir-se-ão dias 7 e 8 de
maio próximos no Riode Janeiro, para aprofundar
essas discussões e as estratégias de forma de
participação e de pressão, sim, pressão legítima
da sociedade sobre a Assembléia Nacional Cons
tituinte,na busca de uma prática unitária,a conso
lidação de todos esses documentos parecidos,
não só das entidades médicas, mas de todas as
entidades do setor saúde e da sociedade civil.

Sr. Presidente, como a Associação Médica Bra
sileiradeve estar ausente, permita-me avançar um
pouco mais.

Discutiremos a organização do trabalho mé
dico e a reforma sanitária.

Por último, gostaria de fazer uma observação
sobre certas afirmações feitas pelo Sr. Represen
tante da Medicina de Grupo, e por defensores
da assim chamada excelência do setor privado,
em que no dia em que assistíamos a essas coloca
ções não podíamos contestar.

Não é verdade que a Medicina de Grupo pague
melhor aos médicos brasileiros. O próprio jornal
da Associação Médica Brasileira traz agora - e
só estou destacando essa questão particular por
que foi dito aqui, com todas as letras, quando
um Constituinte exigiuseriedade no trato dos nú
meros - e faremos chegar às mãos dos Srs.
Constituintes documentos que provem que não
é verdade que ela pague melhor os profissionais
de saúde.

Segundo: também não é verdade que contes
tamos dizendo que a pesquisa é viciada, que o
conjunto da classe trabalhadora esteja feliz e
aplaudindo a Medicina de Grupo. Lembramos,
quando o Sr. DelfimNetto manipulava as estatís
ticas deste País, o dizer-se que estávamos progre
dindo e íamos muito bem, e deu no que deu.
Também não é verdade, e contestamos a forma
de pesquisa que a Medicina de Grupo fez.

Com relação à excelência dos hospitais públi
cos, um Constituinte, que lamentavelmente não
se encontra em reunião, não vou citar o nome
por essa razão, lembrou aqui 2 ou 3 hospitais
privados que seriam de grande excelência, e não
se lembrou de nenhum público. Gostaria de lem
brar que os principais hospitais deste País são
hospitais públicos. O Incor,o Hospitaldas Clínicas
de São Paulo, os hospitais de clinicas de todo
o País,05 hospitais da Previdênciado Riode Janei
ro, da Lagoa, Bonsucesso, Jacarepaguá; os hospi
tais da Previdência de São Paulo, os hospitais
de câncer, os hospitais que têm que gastar muito
dinheiro pela tecnologia necessária ao atendi
mento a que se destinam; os hospitais que tratam
aidéticos, 05 hospitais que tratam de pacientes
com doenças contagiosas; os hospitais que tra
tam de doenças que requerem alto investimento
e alta tecnologia, são todos públicos.

Não há nenhum hospital privado,porque a lógi
ca do lucro, e é lógico que a lógica do lucro
impeça que isso aconteça. A lógica do lucro, a
saúde como mercadoria, o atendimento hospi
talar como negócio não pode permitir o compro
misso com esse tipo de patologia, com as doen
ças crônicas e degenerativas, com os prontos-so
corros. Qual é o grande pronto-socorro privado?
E não poderia ser um pronto-socorro privadopara
doentes queimados, para grandes acidentes,
grandes fraturas, para os acidentes vasculares,
têm que ser público e têm que ser bom, excep
cionais, porque são para atender urgência. E te
dos eles são públicos! Então, não é verdade que
o setor privado seja melhor que o público, e é
menos verdade ainda dizerque ele contribua para
formação de recursos humanos. Nenhum hos
pital privado, salvo rarissimas exceções, contribui
para formação de recursos humanos; pelo contrá
rio, nos hospitais privados o que se encontra é
um baixo contingente de enfermagem de nível
superior, é a profissionalização do homem da la
vanderia como atendente, é a mão-de-obra de
baixopadrão e mal paga. Isso é o que se encontra,
por isso é mais barato, além da má administração
do próprio público.

O Estado hoje, como está constituido e como
contempla a questão saúde, faz até questão, por
que os representantes do setor privado é que diri
giam a coisa pública; assim como o Presidente
do IBC sempre foi um produtor de café; assim
como o Ministro da Agricultura sempre esteve
ligado aos interesses dos latifundiários, assim os
interessados na privatização do setor saúde tam
bém dirigiamdurante algum tempo o setor saúde.
Bastava lembrar o Ministro da Saúde Leonel Mi
randa, o homem dos atendimentos psiquiátricos.
À medida que se tem um representante do setor
privado no setor público, é evidente que irá des
truir o setor privado. E o setor público é cada
vez mais privilegiadoque o setor privado. Os bai
xos salários que se pagam no setor público têm,
por finalidade, um contingente de mão-de-obra

com duplo e terceiro vinculo que será pago com
dez tostões mais alto. Mas será, ainda assim uma
miséria que se paga. O múltiplo vínculo, o mal
pagamento no setor público, serve à 16gica do
capital privado, mercantil, dependente do Estado,
que é o caso do setor saúde.

Termino dizendo que 80% a 85% do atendi
mento deste País, têm sido decantado aqui, al
guns chegam a 90%, outros a 92%, é prestado
pelo setor privado. Ora, o grau de insatisfação
da população brasileira com o setor saúde é, com
certeza, acima de 15%. Se fosse só até 15% eu
podia admitir que a população está insatisfeita
com os 100% do setor público, que é a parcela
de 15%. Mas a insatisfação é de quase 100%.
Se 85% do atendimento são privados, a insatis
fação é com o setor privado. (Palmas). Então o
conjunto é um só. Não há, pois, como acusar
que o que está falido é o setor público. O que
está falidoé o sistema de saúde, que contemplou
basicamente a privatização. O que está falido é
a privatização do setor.

Eu disse que ia terminar e vou.
A ineficiência, o sucateamento e a desmora

lização do setor público é a estratégia do setor
lucrativo e a insensibilidade do governo militar.

Ontem, inaugurou-se em Brasíliao Hospitalda
Golden Cross, quase todos os Constituintes foram
convidados, inclusive a nossa Presidente.

Companheiros, a Golden Cross, que financia
corridas de automóvel, algumas coisas até agra
dáveis para nós, mas o alto custo, nós sabemos,
é uma entidade sem fim lucrativos. Dizia, há pou
co, aqui, o companheiro, que nós temos que con
templar. Claro. Mas espero que as misericórdias
que falarão daqui a pouco definam muito bem
o que é que realmente não é lucrativo e o que
é lucrativo. Porque a Golden Cross tem claro fím
lucrativo e explora, inclusive, o trabalho médico
intermédia, é uma empresa, hoje, com ramos in
ternacionais. E esse hospital magnífico inaugu
rado em Brasília, já está o Lago Sul com uma
pletora de hospitais privados de excelência arqui
tetônica - porque os médicos da Golden Cross
e os médicos da iniciativaprivada são os mesmos
médicos públicos, são os mesmos funcionários
públicos. Não podemos ter duas excelências, e
uma excelência de TVa cores, é uma excelência
de carpetes e foifinanciado com dinheiro público,
foi financiado com o FAS.Não sei se ontem, com
a inauguração, tiraram a placa, mas temos as
fotografias e a memória da CaixaEconômica deve
ter - o hospital magnífico da Golden Cross no
Lago Sul, foi construído com dinheiro do FAS.
E a Ceilândia,administrada pela companheira Ma
ria de Lourdes Abadia, com 600 mil habitantes
e que, junto com Taguatinga, tem mais de 1 mi
lhão de habitantes, uma Campinas inteira, não
tem um ortopedista sequer e tem um hospital
zinho vagabundo de cento e poucos leitos. En
quanto isso, o Governo financiou, no Lago Sul,
mais um gigante da iniciativa privada,que se esta
beleceram sozinhos, mas se estabeleceram com
dinheiro público e vão trabalhar para os convênios
da Esplanada dos Ministérios, porque este Sena
anos ainda não têm um próprio público para colo
car os seus Deputados para atender. O ministério
das Relações Exterioresnão têm ainda em Brasília
um próprio público para atender as embaixadas
de todo mundo e para atender os presidentes
que vêm aqui.
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A iniciativa privada também dirigia o serviço
médico da Câmara dos Deputados e do Senado.
Por isso que o contrato de interação dos Srs.
Constituintes, das suas famílias, continua sendo
direcionado para a iniciativa privada.Não sei nem
se V. Ex", amanhã, não estarão sendo atendidos
no Hospital da Golden Cross, É quase certo que
sim. Porque o serviço médico de V. Ex", ao invés
de fortalecer o Hospitalde Base, ao invés de forta
lecer o Hospitalda Previdência,vaifortalecer,com
seus institutos, com a Associação dos Servidores
da Câmara dos Deputados e do Senado, a inicia
tivaprivada mercantil, lucrativa, com dinheiro do
Governo e com o dinheiro do povo.

Eu queria terminar dizendo que o setor privado
não tem aceito a fiscalização dos conselhos, não
só o de medicina. Por que é que o próprio público
- e dito por nós e o Constituinte Carlos Mosconi
sofreu isso e todos aqueles que foram secretários
de saúde - só picham o setor público?É porque
o setor público tem transparência, é porque o
setor público aceita delegado sindical, é porque
o setor público aceita comissão de ética.Amedi
cina privada lucrativanão aceita nem a comissão
de ética ou conselho. Somos representantes da
sociedade. O Conselho não é representante cor
porativo de médicos. O Conselho é criado por
lei, um órgão da sociedade. Não temos conse
guido fiscalizar a inciativaprivada,porque ela bus
ca inclusive remédios jurídicos para impedir que
isso se dê,

Evidentemente que tínhamos mais coisas a di
zer, mas por enquanto é só isso. Obrigado pela
tolerância. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Muitoobrigada, Dr. Costa.

Com palavra a Dr" Marta Nóbrega Martinez, da
Central de Medicamentos.

A SRA MARTA NÓBREGA MARTINEZ - SI"
Presidenta, Sr. Relator,Srs. Constituintes,Compa
nheiros do setor saúde:

Nós, da Central de Medicamentos buscamos,
com o apoio de todos os representantes do setor
saúde e da indústria farmacêutica, estudar as
questões principais que levam à estrutura que
hoje temos no País, tanto a nível da assistência
farmacêutica quanto da produção do medica
mento, e formulamos um documento que já está
de posse dos Srs. Constituintes, em que os cami
nhos da autonomia são aí traçados desde o perfil
diagnóstico da assistência farmacêutica e do setor
tecnológico industrial,até o ponto básico que nós
consideramos deva constar na Constituição brasi
leira, de tal forma que asseguremos uma mu
dança na situação atual, que é solicitada por toda
a população brasileira.

Em primeiro lugar, devemos aqui trazer a aná
lisedas duas vertentes principais desse segmento:
a vertente sócio-sanitária e a vertente tecnológica
industrial.

Consideramos que a questão do medicamento,
dentro da questão tecnológica industrial,deve ser
estabelecida no campo da saúde e não do campo
da indústria e comércio e do setor econômico.
Em relação ao medicamento, por uma questão
de segurança social, não podemos deixar de for
ma alguma que uma política seja traçada fora
do âmbito do setor saúde. Todos nós já sentimos,
como vimos aí, uma unanimidade, de que o setor

público tem que assegurar à população brasileira
o acesso à saúde. E o medicamento, por sua
vez,é um dos insumos fundamentais para se re
solver o problema da saúde.

Sabemos que apenas 48% da população brasi
leira têm acesso ao medicamento, porque o mer
cado de medicamentos, que hoje está na ordem
de 1,8 bilhões de dólares é basicamente privado,
porque 35% desse mercado é consumido no se
tor público. Desses 35%, não temos controle de
57%,porque são medicamentos adquiridos pelos
conveniados, por toda a rede de saúde conve
niada do lNAMP8. Vemosaí que esse setor, apesar
de termos um consenso de que num País da
especificidade e da situação sócio-econômica em
que nos encontramos, o medicamento deve ser
muito bem racionalizado. Para isso, a CEME já
vem trabalhando, juntamente com a Organização
Mundialda Saúde, com uma relação padronizada,
que é a RENAME, que dispõe de 378 itens, e
sabemos que ela é capaz de resolver mais de
85% de todas as necessidades do setor saúde
para a eficácia médica.

Com isto temos uma Relação Nacional de Me
dicamentos essenciais e não temos, ainda, con
trole sobre ela, porque 57% do consumo do setor
público estão fora dessa relação.

Na questão da assistência farmacêutica, a nos
sa administração está buscando, a partir de agos
to, na Central de Medicamentos, e de imediato
iniciarmos, a níveldas ações integradas de saúde,
a discussão sobre o medicamento. O medica
mento, nós sabemos, era o insumo que estava
à margem do setor saúde. Era um insumo neces
sário, mas as discussões em volta do medica
mento sempre foram minimizadas. No entanto,
é o contrário. A VIII Conferência Nacional de Saú
de posicionou muito bem a questão do medica
mento, à exceção lógica, do segmento industrial,
uma vezque o setor saúde não dispunha de todos
os insumos para formular, já de imediato, uma
políticatecnológica industrial.No entanto, o ama
durecimento, a nível da Comissão da Reforma
Sanitária, já nos traz uma proposta em que o
medicamento, pelo aspecto tecnológico indus
trial,não pode deixar de estar presente no âmbito
do setor saúde. Como chegar à garantia, à dife
rença que temos no momento, onde não só o
setor público, como as farmácias comerciais, co
mo toda a população brasileira está sentindo a
ausência do medicamento. Quem pode pagar e
quem não pode pagarverificaa ausência do medi
camento. Por que isso?

Temos que ver a estrutura, hoje, da produção
de medicamentos. Desse mercado 80% são ocu
pados por empresas estrangeiras. No momento
em que temos toda uma decisão vindo de fora
para dentro, a nossa população ficou margina
lizada. Não tivemos os medicamentos essenciais
a nossa disposição. Isso está sendo sofrido por
todos nós. Qual é a questão básica? A questão
básica é que os 20% do setor produtivo, que são
compostos de empresas privadas nacionais e es
tatais, não puderam de imediato cobrir essa au
sência. Tivemos a CEME, que tem o elenco de
378 produtos da RENAME, ofertando só 120 pro
dutos. Não conseguimos ofertar mais de 120 pro
dutos, porque somos dependentes de importa
ções. O mercado internacional, por sua vez, não
nos colocou as matérias-primas para fabricação
dos medicamentos, quando poderíamos utilizar

o setor estatal e o setor privado nacional, que
queriam dar uma resposta à CEMEpara garantia
de um programa, simplesmente não podemos.
Até hoje estamos com falta de penicilina.O mer
cado internacional não nos ofertou a penicilina.
Tínhamos uma indústria de penicilina no País,
como os Srs. sabem, que está desativada, porque
considerou que não está sendo remunerada ade
quadamente. Tetraciclina: também tínhamos
uma indústria instalada no País de Tetraciclina,
que também considerou que não é rentável o
mercado brasileiro.Tentamos buscar no mercado
internacional: dificuldades.Aprópria Rifanplicina,
que é um produto essencial para os tratamentos
de tuberculose está ausente; colocamos a INTER
BRÁS há mais de 6 meses, ativamente, no mer
cado internacional buscando esse produto, que
ainda não chegou ao Brasil.

O ponto fundamental, para que possamos ter
segurança da prestação de um serviço, através
de um insumo fundamental são as matérias-pri
mas. Temos que ter uma indústria de matéria
prima no Brasil que assegure as nossas priori
dades, a execução de um programa de saúde.
Sem medicamentos, sabemos que isso não será
alcançado.

E aí temos a questão, vaitanto pela área preven
tiva,quanto diagnóstico, quanto curativa. Os me
dicamentos essenciais, os 378 produtos estão
dentro desses três grupos que irão dar solução
ao setor saúde.

O que propor? Qual a nossa proposta? O que
devemos garantir, na Constituição, para que mu
demos esse perfil? E a dúvida deve estar ocor
rendo na cabeça da maioria dos Srs. Constituin
tes, porque antes tínhamos todos os medicamen
tos, íamos à farmácia, e se a CEME não tinha
recursos, não colocava o produto, quem podia
pagar encontrava esse produto na farmácia. Esse
segmento vinha fabricando no País, mas já vimos
que a decisão de manter ou não o produto não
está aqui.

Como é que iremos fazer?Temos capacidade
de desenvolver um segmento nacional para aten
der os interesses de pelo menos 378 produtos,
desse universo que temos de mais de 2.100 pro
dutos, em vários nomes de fantasia, mas o uni
verso de essencialidade é de 378. Temos tecno
logia para fabricar esses 378 produtos no País?
Temos disposição, tanto no setor estatal quanto
no privado, para vir a ocupar esse espaço? Ora,
apenas 48% da população é atendida. E os de
mais? No momento em que o Governo venha
a colocar um programa social adequado, quem
ocupará esse novo espaço, que é muito maior
do que esse que está aqui agora, por que só
48% tem acesso?

Estamos preparados para assumir tanto um
novo espaço quanto mudar esse perfilde depen
dência em que nos encontramos hoje, sem auto
nomia de decidir o que fazer sobre a nossa saúde
- o insumo fundamental? É importante que sai
bamos que temos, hoje, empresas tanto do setor
estatal quanto do setor nacional- ao todo englo
bamos 70 empresas que trabalham com a CEME
no campo tecnológico industrial- que dispõem
de tecnologia para formular esses 378 produtos.
Se conseguirmos matérias-primas, nós consegui
mos fazer esses 378 produtos, hoje, no mercado
interno. E a quantidade? Realmente, quantidade
é um problema. A nossa capacidade instalada.
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hoje, a nível do segmento nacional, não é sufi
ciente para dar cobertura total de um programa
assistencial que venha a atender a toda população
brasileira, na universalização, que é o que nós
queremos. Teríamos que triplicar a capacidade
instalada, hoje. É importante saber que o setor
estatal ocupa apenas 22% do pool das empresas
nacionais; o restante, 78%, são empresas privadas
nacionais. Esse conjunto tem que, de imediato,
se capacitar a nível de investimento, quer dizer,
temos que buscar uma ampliação desse setor,
para que, na triplicação da sua capacidade insta
lada - porque tecnologia de formulação nós dis
pomos - possa atender a esse mercado cres
cente que não pertence, ainda, a ninguém é um
mercado que a ação social do Governo estará
abrindo.

E, perguntamos: vamos ocupar esse espaço
com as empresas nacionais no setor, estatais e
privadas ou vamos, mais uma vez, deixar que o
segmento que já está aí, que é forte, já ocupa
80%,continue com esse perfil totalmente diferen
ciado, quer dizer,não podemos, em qualquer mo
mento, traçar qualquer prioridade no setor saúde.
Então, com esse espaço novo é fundamental que
decidamos rápido o que fazer,porque a ação so
cialdo Governoa todo momento solicita,as ações
integradas de saúde; e o fortalecimento do setor
saúde irá fazercom que, mais uma vez,esse espa
ço seja colocado para o fortalecimento de um
segmento que é externo e que já ocupa 80%.

No momento em que nós tenhamos uma polí
tica destinada à ocupação desse novo espaço por
uma empresa nacional, por um esforço interno,
chegaremos com a cobertura das necessidades
da nossa população, em medicamentos, a um
equilíbrioda estrutura atuai. Ao invés de um setor
estrangeiro estar ocupando 80%, ele passará a
ocupar uma média de 50, no máximo a 70%.
Istoestamos colocando, sem deslocar o que hoje
ele ocupa, só ao ocuparmos um novo espaço.
E temos que tomar cuidado, como nós sabemos,
porque ainda vai ficar um desequilíbrio, mas te
rnos que tomar cuidado, porque até isso nós po
deremos perder se não tivermos uma políticade
imediato.

Para formular os medicamentos, estamos pre
cisando de matérias-primas, 86% dos itens que
entram na composição dos medicamentos são
importados. Então, não é só ter uma indústria
de formulação, uma indústria farmacêutica, preci
samos de uma indústria quimiofarmacêutica. E
como fica a questão tecnológica, e aí já é uma
questão em que não podemos agir de imediato,
in(elizmente, se não tivermos o apoio intemacio
nal. Então, o que nós temos?

A Cerne está fazendo um esforço desde 1984,
juntamente com o Ministério da Indústria e do
Comércio e o de Ciência e Tecnologia, hoje, por
que antes era a CNPq.Estamos fazendo um esfor
ço e esse programa não vinha sendo divulgado,
mas, com os resultados, agora, estamos ao con
trário; queremos que todos os Srs, saibam do
que este País é capaz. Hoje, de 72 tecnologias
apoiadas por este sistema, Cerne, Ministério da
Indústria e do Comércio, e Ciência e Tecnologia,
temos 72 tecnologias que estão sendo fomen
tadas e apoiadas, das quais 32 já chegaram ao
resultado e já estão sendo implantadas, 12já estão
sendo fabricadas no País e as outras estão em
fase de implantação. Nesse programa participam

16 empresas nacionais que estavam escondidas
porque não tinham respaldo, porque podem, a
qualquer momento, se nós não tivermos uma po
lítica muito bem definida, serem mais uma vez
esmagadas, porque a tecnologia das empresas
que estão aqui dominam o medicamento; é lógico
que elas trazem de imediato, implantam e quem
vai consumir? É quem tem a maioria no merca
do... Então, estamos implantando uma indústria
quimico-farmacêutica para um mercado 80% do
minado por empresas estrangeiras.

Amudança do perfilfarmacêutico é fundamen
tai,a ocupação desse espaço novo é fundamentai.
Alegislaçãonos protege? Não.Então, nós a exem
plo de países desenvolvidos que querem dar in
centivos a qualquer segmento, o que nós temos?
Temos política protecionista interna. Os Srs. po
dem ver nessa última página desse documento;
o que gostaríamos que fosse colocado, revisto
pelos Srs, Constituintes na nossa Constituição:
as aquisições dos produtos farmacêuticos para
uso público recairão nos artigos produzidos por
empresas nacionais, quando disponíveis interna
cionalmente. Só isso; só essa legislação permitirá
à Cerne, nas suas aquisições, dar preferência ao
setor público, o que hoje não podemos fazer.

Quando coloquei que estamos dependentes,
ainda, do setor internacional para mudar o perfil
é que nós sabemos que o setor quimico-farma
cêutico não irácolocar essas 378 matérias-primas
de imediato no mercado. Já estamos colocando
32, com esforço, de 1984 para cá. Então, precisa
mos melhorar a nossa colaboração a nível de
tecnologia com o exterior e, também, enquanto
nós não temos o nosso parque quimiofarmacêu
tico instalado no País, que nos dê segurança para
esse programa; também precisamos desenvolver
o mercado alternativode matérias-primas no exte
rior. É o leste europeu que tem; é o mercado
chinês que já estamos sabendo que está vindo
via Alemanha, mas temos que fazer um canal
direto com o Brasil; é o mercado japonês que,
sabemos, está vindo via Estados Unidos, mas te
mos que fazer o mercado direto com o Brasil,
quanto às trocas, quanto às nossas exportações
de matérias-primas que estão aí. Temos que en
trar no mercado de trocas e só assim ganharemos
tempo para o desenvolvimento de uma indústria
farmacêutica nacional, mudando o perfíl e, ao
mesmo tempo, desenvolvendo uma tecnologia
interna e trazendo de fora o máximo que puder
mos. Porque é muito difícil trazer tecnologia de
fora,diga-se de passagem, porque toda a questão
do setor farmacêutico está na tecnologia dessas
matérias-primas, que não é disponívelfacilmente.
Então, a estratégia de uma política nesse setor
é que irá garantir que o setor saúde possa decidir
quais são as suas prioridades nesse campo. No
já tivemos mais do que prova; não é a Cerne,

não se precisa nem dizer em nenhuma das suas
experiências,nós todos consumidores de medica
mentos tivemos a prova, agora, disso tudo. Então,
a mudança desse perfil é fundamental e, para
isso, nós vamos ler aqui três pontos que conside
ramos básicos na questão dos medicamentos,
e que gostaríamos de mais uma vez firmar que
é:

"O Poder Público deve assegurar a presta
ção da assistência farmacêutica, no plano
de atenção básica de saúde a todos os brasi
leiros. Não tem a menor questão, porque se

o setor público não assegurar, não teremos
medicamentos para aquela população ca
rente que ganha abaixo de 5 salários míni
mos, familiar, e que por sua vez corresponde
a 80% da população brasileira.

Nos setores da economia, em que a auto
nomia tecnológica e industrial, ainda não
houver atingido grau compatível com as ne
cessidades de desenvolvimento do País, de
verá ser dado tratamento preferencializado
às empresas genuinamente nacionais, em
termos de incentivos flscaís,financeiros e ex
ploração de mercado, nos casos definidos
em lei."

É uma política protecionista feita em todos os
países. Não temos autonomia em questão de se
gurança social, e o setor farmacêutico se encaixa
perfeitamente, e é uma prática mundial.

"As aquisições de produtos farmacêuticos
para uso público recairão nos artigos produ
zidos por empresas nacíonaís,quando dispo
níveis internamente."

Esses são os pontos básicos que gostaríamos
de colocar. Para isso, já distribuimos esse docu
mento e vamos distribuir também o outro que
já deve estar chegando, porque está saindo da
gráfica e que se chama "O Médico e a Farmácia
Básica". A farmácia básica, todos já sabemos,
é um subconjunto da Rename só para a atenção
básica de saúde sendo o que o programa da Ce
rne hoje está tentando universalizar, é começar
mos pela atenção básica da saúde. Então, todas
as unidades de saúde do País devem estar rece
bendó a farmácia básica. Todos os municípios
abaixode 20 milhabitantes, na população urbana,
já receberam e os demais estão recebendo. Por
que, realmente, distribuirmedicamentos no Pãis,
ainda é uma questão que não iremos levar aqui,
porque é operacional, mas é uma questão muito
críticae que é óbvioestará sendo abordado núma
política maior como a que vimos aqui, em que
o próprio Conselho de Farmácia colocou a ques
tão da distribuição do medicamento e tudo o
mais.

Então, acredito que para a Constituição esses
três pontos sejam pontos básicos e estamos à
disposição, aqui e na Cerne, e queremos parti
cipar, ativamente, de qualquer dúvida, no mo
mento da própria estrutura da forma final, que
esta Subcomissão fará, então estaremos à dispo
sição em qualquer momento, para que nenhuma
dúvida seja levada à frente e que sanemos todas
elas, e possamos ter esse insumo essencial garan
tido dentro da Constituição Brasileira. Muitoobri
gada.

A SRA. PRESIDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - Muitoobrigada, Dr"Marta.

Concedo a palavraà Dr' MariaJosé dos Santos,
da Associação Brasileirade Enfermagem.

A SRA. MARIA JOSÉ DOS SANTOS- Sr' Pre
sidenta, Srs. Constituintes,companheiros da área
de saúde e pessoas outras que possam estar pre
sentes:

Gostaría de, representando a Associação Brasi
leirade Enfermagem, colocar uma questão, antes
da nossa proposta, uma questão que achamos
essencial levantar aqui que é a sistematização,
quer dizer, a colocação mais clara do sistema,
não só do sistema de saúde mas do sistema em
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que nós vivemos. Vivemosnum sistema, um refe
rencial, um sistema capitalista dependente, perifé
rico, com uma estrutura rígida, uma estrutura so
cial rígida, e o setor saúde, evidentemente, depen
dente de um poder político que emana dessa
estrutura e que, até os anos presentes, tem se
manifestado concentrado e não democrático.

É a partir da 8"Conferência que no setor saúde
as coisas começam a se modificar um pouco.

A Associação Brasileira de Enfermagem foi
criada em 1926, no Rio de Janeiro. Ela congrega,
hoje, cerca de 8 mil técnicos e enfermeiros. Como
primeira entidade de enfermagem no Brasil por
muito tempo exerceu funções de entidade cultural
e científica e, também de certa forma, é órgão
abalizador da profissão. Foi, assim, delineando
funções que mais tarde se diversificaram, dando
o nascimento ao Conselho Federal de Enferma
gem e ao Sindicato. Neste momento aqui, repre
sentando esta Associação, esta velha senhora 
esta jovem senhora, melhor dizendo - preten
demos reafirmar os princípios gerais da 8" Confe
rência Nacional de Saúde, que os segmentos de
várias instituições de saúde, de ensino, de pesqui
sa, de trabalhadores e da população em geral,
tanto debateram. Eu me permitiria repetir aqui,
em que pese já se tenha repetido essas coisas,
mas eu concordo com o companheiro do Conse
lho Federal de Medicina, ipsls "tem, o que ele
disse, que realmente se o discurso é o mesmo,
se as propostas são parecidas é porque está ha
vendo um debate dos trabalhadores de saúde que
estão chegando a essas conclusões, levando em
consideração os interesses maiores da sociedade
- saúde, como um direito inalienável de toda
a população do território brasileiro e, também,
como a responsabilidade do Estado de prover
as condições para o exercício desse direito.

Ressaltamos a responsabilidade do Estado para
assegurar a promoção, proteção, recuperação e
reabilitação da saúde de todos, destacando a
questão da saúde do trabalhador. Concordo que
a saúde é uma só mas, que, nos ambientes de
trabalho, devido àquele referencial que coloca
mos antes, a saúde do trabalhador, as condições
de trabalho de quem trabalha no setor de produ
ção é realmente crítica.Temos que dar uma aten
ção especial a esse capítulo. Que esse sistema
de saúde seja público estatal, gratuito, igualitário,
equânime, integral e com alto grau de resoluti
vidade, nem por isso se desconhecendo o mo
mento de transição. Que o setor privado deve
estar dentro das regras estabelecidas pelo setor
público, de forma a que este possa efetivamente
controlá-lo, possibilitando a formação de um sis
tema único de saúde, onde o financiamento seja
público, sem a possibilidade do uso do dinheiro
da Previdência Social, que é um dinheiro de quem
trabalha, para o setor privado.

Considerando a necessidade de um sistema
com alta resolutividade, a política de ciência e
tecnlogia de equipamentos e até de informação,'
para a saúde, devem ficar subordinados às dire
trizes do sistema nacional de saúde. Sabemos,
hoje, que se ligando o aparelho de lV, ouve-se:
"Tome Doril que a dor sumiu." Isso aí não está
ligado, em hora nenhuma, à nenhuma política
de saúde.

Considerando a enfermagem, especificamente,
como uma força de trabalho, que representa 52%
dos ocupantes dos trabalhadores de saúde, é ne-

cessário uma atenção especial tanto na formação
como na utilizaçãodessa força de trabalho estabe
lecendo-se uma racionalidade com isonomia de
direitos e deveres; ressaltando um piso salarial;
emprego único; plano de cargos e salários; tempo
integral que hoje, já se afigura na enfermagem
corn uma reivindicação de 30 horas. Essa jornada
é reivindicada pela enfermagem, levando em con
sideração as condições de insalubridade, de
stress, de plantões noturnos, muitas horas de
pé, levantamento de pesos, jornadas exaustivas,
baixos salários e, além do que, cerca de 95%
do contingente desses trabalhadores da enferma
gem são do sexo feminino.

É importante ressaltar a necessidade da mu
dança da pirâmide dos trabalhadores de saúde
que hoje é polarizada. Tem 60% de um lado,
os médicos, um profissional especializado e do
outro lado 60% de atendentes de enfermagem
sem nenhuma especialização. Esse elemento está
diretamente relacionado com o tipo de assistência
prestada, hoje. Necessitamos dar uma assistência
de qualidade à saúde da população. A formação
do trabalhador de saúde deve estar ligada direta
mente, integrada mesmo, ao setor de ensino e
ao setor de saúde. Queremos, também, ressaltar
a necessidade de participação, tanto da sociedade
organizada dos trabalhadores da saúde, como dos
usuários em geral em todos os níveis de decisão
das políticas de saúde e dos programas de saúde.

Assim, Srs. Constituintes, levantamos algumas
questões e reefírmarnos alguns pontos que, em
bora possam não se constituir matéria constitu
cional serão, por certo, matéria de preocupação.
E já são matérias de preocupação e deverão ser
ordenadas pelos próprios Constituintes, numa fa
se mais avançada das leis ordinárias, num sistema
único de saúde, que deve ser, a nosso ver, estatal,
gratuito e público. Obrigada.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Muito obrigada.

Concedo a-palavra ao Dr. Arimar Ferreira, da
Confederação das Casas de Misericórdia do Bra
sil.

O SR. ARIMAR FERREIRA - Srs. Constituintes,
prezados companheiros de Assistência Social,
Srs. ESf"":

Antes de passar às considerações sobre a pro
posição da Confederação das Casas de Miseri·
córdia do Brasil, que é uma entidade que con
grega todas as assistências sociais filantrópicas
do País, acho oportuno fazer algumas conside
rações para que todos tenham um enfoque cor
reto das nossas colocações.

Eu começaria dizendo que, como Presidente
dessa Confederação, sou engenheiro, sou indus
trial do setor metalúrgico - proprietário de uma
indústria metalúrgica - e, se me permitem, por
que dentro do raciocínio é necessário que isso
fique colocado, um amante inveterado e um estu
dioso, em administração racional e de sociologia.

Esse padrão mais ou menos é hoje o padrão
que nós temos na Diretoria da Confederação das
Misericórdias do Brasil,nas Diretorias das Federa
ções de Misericórdias Estaduais e, até a um certo
nível, uma certa quantidade à frente das institui
ções filantrópicas. Portanto, tendo este perfil V.
~ hão de convir que o nosso depoimento estará
calcado exatamente nesse tipo de enfoque, ou
seja, um enfoque objetivo, realista, estudado, e

essa não é uma opinião minha, é uma opinião
desse conjunto que trago a V. Ex" e que natural
mente tem, como primeira premissa, a colocação
do que são as instituições filantrópicas no nosso
País que é já uma resposta de alguém que a
solicitou. Então, o que são as instituições filantró
picas? Isso V.Ex'" irão encontrar no trabalho que
entregamos para V. Ex'" lerem e eu vou passar
a denunciar o que entendemos, através de estu
dos e avaliações feitas, o que são as instituições
filantrópicas no nosso País.

As instituições filantrópicas, na área de orfana
tos e asilos, representam 95% da assistência pres
tada à sociedade brasileira. Na área de deficientes
físicos e excepcionais, elas representam 100%
do atendimento à sociedade brasileira. Na área
de promoção, recuperação e manutenção da saú
de, as instituições filantrópicas representam
51,2%, no geral, da oferta leito em todo o País,
cabendo apenas diminutas percentagens de
22,26% aos hospitais govemarrientais e 22,54%
para as empresas de saúde.

Aquiesta colocação me permite acabar deflnítí
vamente com uma falácia: se os governos perce
berem - e agora parece que estão percebendo
- que eles, unidos às instituições filantrópicas
que são uma extensão dele, Governo, poderão,
sem dúvida alguma, dar total e integral assistência
à sociedade brasileira.

Quero fazer essa colocação, porque sei que
a Federação Brasileira dos Hospitais, uma entida
de dirigida por donos de empresas hospitalares,
com fins lucrativos, coloca sempre a reboque da
sua instituição, as instituições filantrópicas, por
que muitas instituições filantrópicas são associa
das deles também, mas quem representa as insti
tuições filantrópicas somos nós.

Isso é importante que fique colocado, porque
somente em raras exceções, em raros lugares,
os hospitais filantrópicos junto com o Governo,
não têm a capacidade de atender essas carências
locais,

E mais ainda: é preciso notar que as instituições
filantrópicas estão sempre nas áreas de maior
carência. Aquivai uma correção, ao meu prezado
amigo Francisco, porque ele se esqueceu de dizer
que, junto com os hospitais públicos, nós temos
também excelentes instituições filantrópicas pres
tando serviço incomensurável ao nosso País, sem
contrapartida daquela coisa que você colocou
muito bem, que é o objetivo de lucro. Somos
uma empresa, cujo objetivo é efetivamente o so
cial, e só o social!

Ainda prosseguindo nessa linha, eu gostaria de
lembrar a V.Ex"', que 53,5% dos municípios do
País têm hospitais. Portanto, quarenta e poucos
por cento, 46,5% não têm hospitais. Destes que
têm hospitais, 68% têm um só hospital e neles
estamos presentes em 86,8%. Portanto, este é
um número que merece uma extensa e profunda
meditação. Dentro desta meditação, eu gostaria
de lembrar que, na verdade, essa realidade e essa
expressividade de números era aparentemente
desconhecida e cogitarei dessa aparência, porque
o momento aqui não é próprio. Isso não foi, evi
dentemente, instrumentalizado nem usado efeti
vamente.

A Confederação das Misericórdias do Brasil,
com esse conjunto de homens que há quinze
anos socorreram as instituições filantrópicas, fez
esses levantamentos e tem reiteradamente posto
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ao Govemo Federal, aos govemos estaduais e
até aos municipais a necessidade de que, em
qualquer formulação de assistência social, ou
qualquer planejamento de assistência social, qual
quer execução, necessariamente tem que contar
com a presença e com a participação opinativa
e até com efeito de voto das instituições filantró
picas, porque nós efetivamente temos esse signifi
cado numérico e o significado efetivo.

Ora, diante dessa conjuntura que estou apre
sentando a V. Ex'" diante desse quadro informativo
de direção, surge logo uma indagação e até uma
certeza: por que nós temos esse tipo de indaga
ção? Temos esse tipo de indagação, porque exa
tamente fízemos um estudo histórico das nossas
entidades e verificamos que, com os seus quatro
centos anos de existência - e isso tem que ser
muito bem pensado - porque somos, à exceção
da universidade, a instituição mais antiga do mun
do. Só a universidade nos precede.

Por que as instituições filantrópicas permane
cem, perduram, ficam e continuam cumprindo
seus papéis? Por quê? Exatamente porque essas
instituições sempre foram geridas por um sistema
colegiado que é aqueles que gostam de economia
e de estudo - efetivamente o melhor sistema
de gestão, com o Govemo; claro que cada um
mantendo a sua independência.

O sistema colegiado que adquire hoje, no mun
do atual, diversas formas: CCQ,administração de
legada, administração conjunta e que tem vários
nomes, todos eles não passam de um sistema
colegiado. E hoje as Santas Casas - como nós
chamamos todas as instituições filantrópicas de
Santas Casas - e aqui estou falando somente
da parte hospitalar que é, efetivamente, a mais
pungente dentro da assistência social e que maior
números de problemas oferece, as Santas Casas
de sucesso, e há muitas hoje, elas exatamente
apresentam esse tipo de trabalho, onde há uma
diretoria composta por individuos que vêm dos
diversos segmentos da sociedade, assessoradas
de forma opinativa pelos médicos, paramédicos
e coordenadas, administradas por economistas
e administradores. É assim que entendemos que
deva ser uma instituição filantrópica e assim está
provado. Infelizmente, não poderemos fazê-lo
aqui, pelo pouco espaço de tempo que temos,
e somente esse tipo de montagem de instituição
filantrópica, esse tipo de gestão dã eficiência ao
sistema. Diante disso é que também propomos,
no nosso documento, uma série de condições
que definem o que é e o que deve ser uma institui
ção filantrópica, também dando uma resposta
àquilo que o Francisco nos pediu.

No entender da Confederação das Misericór
dias do Brasil,uma instituiçãofilantrópicaé aquela
que atende projetos sociais de alto interesse co
munitário integrados a nível da União, Estados
e Municípios.E uma instituição que aplica todos
os seus resultados econômicos e financeiros em
benefício dessas finalidades estatutárias dentro do
País. É uma instituição em que, a sua Diretoria,
Conselhos Administrativos, Conselhos Fiscais,
não tenham qualquer vínculo de emprego, não
recebam proventos direta ou indiretamente, ou
pratiquem transações comercias diretamente
com a instituição.

Aqui, eu gostaria de fazer a primeira ressalva:
uma boa parte das nossas instituições filantró
picas, pelo afastamento delas da sociedade ou

da sociedade para com elas, elas foram invadidas.
Algumas, por indivíduosque tomaram posse des
sas instituições para fazer tráfico de influência,
e outras foram de boa-fé sendo absorvidas e to
madas as posições de Diretoria por pessoas da
área médica que sequer estavam aposentadas do
exercício da medicina. Eram homens que esta
vam no exercícioda medicina e isso é muito ruim,
não porque esses homens não tenham boa-fé
e não sejam honestos. Não. Hámuitas instituições
filantrópicas dirigidas por médicos onde há até
uma boa-fé, mas médico tem que praticar a medi
cina. Médico, por condição de personalidade pró
pria de médico, nunca poderá ser um bom admi
nistrador, nunca; ele não aceita os meios e os
instrumentos que a economia e a boa adminis
tração oferecem na atualidade.

Fica até dito aqui, e esse é o nosso clamor
hoje, pedindo aos médicos que entendam e se
afastem da direção das instituições filantrópicas,
no sentido de que isso irá promover um beneficio
e um retomo para a própria classe médica. Por
quê? É uma constatação também feita por nós;
onde há esse tipo de gestão que falei anterior
mente há um respeito mútuo entre a Diretoria,
o corpo clínico, as pessoas, os funcionários, as
enfermeiras, o corpo de enfermagem e os demais
funcionários formando, assim, um equilíbrio que
amplia o fenômeno causa e efeito. E dá, como
conseqüência, o bom e eficiente atendimento ao
paciente fazendo com que ele próprio, médico,
cresça em nome e tome eficiente os instrumentos
de ciência que ele próprio possui. E isso também
ocorre com a própria instituição.

Também em lei complementar, mas vale aqui
ser posta para podermos formular o raciocínio
final da apresentação para a Constituinte julga
mos que, no caso, a instituiçãofilantrópicaé aque
la que mantém um corpo clínico aberto, rece
bendo proflssíonaís, para trabalhar em seus hospi
tais, de acordo com a legislação que regulamenta
a profissão médica e que não pertença a outra
entidade congênere de finalidade lucrativa. Isto
porque observa-se também, e no meu caso mes
mo, onde eu fui Provedor de uma Santa Casa,
onde tive um imenso trabalho para fazer a aber
tura do corpo clínico,porque um grupo de médi
cos se apossam dessas Santas Casas e não dei
xam que mais ninguém penetre no seu corpo
clínico. Isso precisa terminar e, provavelmente,
uma leicomplementar à Constituinte poderá fixar,
no nosso entender, esse tipo de comportamento.
Também na lei complementar achamos que, no
caso de serem dissolvidas as instituições, os seus
bens serão destinados a uma congênere de igual
finalidade, dentro ou mais próximas da sua área
de influência. Os mandatos de Diretoria deverão
ser de três anos, com permissão para uma só
reeleição.

É interessante, tenho andado por este Brasil
afora e visto como as pessoas que entram para
as instituições filantrópicas se concebem como
proprietários dessas instituições filantrópicas:uns
dizendo que por amor, outros dizendo que não
encontram quem os substituam e outros por inte
resses diversos. Isso precisa terminar, é preciso
que haja rodízio e se democratize a gestão das
filantrópicas. .

Que essas instituições façam uma publicação
de balanço na imprensa local e regional e mante
nham sempre abertas as inscrições de irmãos

ou associados que para os seus quadros estejam
em pleno gozo dos seus direitos civis e que não
pertençam a uma outra empresa congênere de
finalidade lucrativa.

Estes são os posicionamentos que deverão
constar de uma lei complementar à Constituinte.

Com relação à Constituinte, a nossa colocação
é a de que as entidades filantrópicas, na verdade
são empresas cujos objetivos são especificamen
te sociais e elas estão efetivamente suprindo as
deficiências dos diversos Governos,

Se assim é, portanto, se nós somos empresas
e não temos fim lucrativo e ao mesmo tempo
temos ações que competiriam ao Govemo, na
realidade, nós somos uma extensão dos gover
nos. E se assim é, como Govemo não cobra im
posto de Governo, a primeira colocação que pro
pomos aos Srs. Constituintes é de que as institui
ções fIlantrópicas equiparem-se às instituições
governamentais nas imunidades de impostos, ta
xas e contribuições de melhoria. E além disso
que se lhes dê - e isso poderia ser por uma
lei complementar - imunidade ou isenções de
contribuições parafiscais quanto à cota patronal,
pois há também uma balela muito grande de que
as Santas Casas e as instituições filantrópicas,
de um modo geral gozam de uma série de favoresl
V. Ex'" vão ficar estarrecidos: num levantamento
que nós fizemos, os auxílios e subvenções dos
Governos não representam nem 2% da despesa
operacional dessas instituições.

A nossa primeira solicitação aos Constituintes
é de que façam constar na Constituição esse item,
equiparando as instituições filantrópicas às insti
tuições govemamentais, atribuindo a elas, portan
to, a possibilidade dessas imunidades.

Finalmente, como segunda proposição para a
Constituinte, a realização de serviços de assis
tência social e de saúde, de atribuição, interesse
ou dever do Estado, deverá caber, prioritariamen
te e preferencialmente, às instituições fllantrôpl
cas, Isso é muito importante, porque o que nós
temos verificado por aí afora é que nos muni
cípios, onde as instituições particulares, privadas,
com fins lucrativos têm um certo grau de influên
cia. As instituições filantrópicas são postas à mar
gem, a elas são somente colocadas à disposição,
os serviços de altos custos, enquanto que às insti
tuições de natureza privada, com fins lucrativos,
ficam com os serviços de maiores possibilidades
de remuneração.

Essas são as nossas colocações. Infelizmente
o tempo não nos permite fazer outras conside
rações, mas termino dizendo a V. Ex'", que esta
é uma boa oportunidade, para que todos fiquem
conscientes de que hoje existem à frente das filan
trópicas individuos desse jaez; que V. Ex'" nos
permitam e viabilizema possibilidade de nós colo
carmos as filantrópicas, no lugar em que elas
estiverem no passado e que precisam continuar
a estar, lá,no presente e no futuro.Muitoobrigado.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Muitoobrigada, Dr. Arimar.

Dr. Ogari de Castro Pacheco, da Associação
Nacional dos Laboratórios Farmacêuticos Nacio
nais.

Quero lembrar o tempo por que, pelo Regi
mento, se for cumprido os 10 minutos para os
dois últimos expositores, teremos menos de 20
minutos para os debates.
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o SR. OOARI DE CASTRO PACHECO- SI'"
Presidente, Sr. Relator,Srs. Constituintes, ao agra
decer a oportunidade de fazer essa exposição,
a AIanac irá tentar fazer a exposição dentro do
menor tempo possível, mas para isso comple
mentou dados com o encarte que foi distribuído,
o qual nós gostaríamos que fosse consultado,
uma vez que tem subsídios da maior importância.

AAUJiAC - Associação dos Laboratórios Far
macêuticos Nacionais - única entidade que con
grega os laboratórios farmacêuticos nacionais,
entende que entre os direitos do cidadão deverá
ser definido, na Constituição, ora em elaboração,
o da saúde.

Para assegurar esse direito uma série de medi
das complementares entre si serão necessárias
envolvendo do saneamento básico à política habi
tacional; da proteção ao meio ambiente, à higiene
no trabalho; tendo em vista tanto a preservação,
quanto a recuperação da saúde.

Nesta ordem de idéias, entre outras providên
cias, está claro que seria imprescindível a univer
salização de uma assistência médico-hospitalar
e farmacêutica integradas.

E com vistas a materializar este tipo de assis
tência que a AIanacvem trazer a sua contribuição,
responsabilidade a que não poderia se furtar, em
face da sua condição de membro da sociedade.

O panorama atual do mercado farmacêutico.
Em termos teóricos e sem entrar no mérito

do aspecto qualitativo de atendimento, toda a po
pulação brasileira tem hoje acesso à assistência
médica, quer particularmente, quer através da
ação do Estado, pelo menos para as assim cha
madas enfermidades emergenciais.

No que diz respeito aos medicamentos, no en
tanto, o atendimento à população atinge tão-so
mente cerca de 48% dos brasileiros, seja via esta
tal ou privada. Cumpre salientar, todavia, que esse
mercado representado pelo atendimento de ape
nas metade dos cidadãos brasileiros é conside
rável, tendo o faturamento do setor atigido, em
86,algo em tomo de 1,8bilhão de dólares, trata-se
do maior mercado consumidor da América Latina
e o 7° do mundo capitalista.

É importante ainda destacar que as aquisições
governamentais de medicamentos representa
ram, em 86, cerca de 35% do mercado global,
ou seja, 630 milhões de dólares. Esse dado revela
o significativo poder de compra do Estado. La
mentavelmente, 57% dessa parcela, equivalendo
a 360 milhões de dólares, corresponde basica
mente a aquisições de medicamentos por institui
ções conveniadas com o Inamps, fora da padroni
zação governamental, consubstanciada pela RE·
NAME - Relação Nacional dos Medicamentos
Essenciais - elaborada, levando em conta as
sugest6es da ONU, visando, com um mínimo de
fármacos atingir um maior número de entidades
nosológicas e endêmicas.

O atendimento no mercado brasileiro é feito
por um parque industrial que é constituído por
cerca de 470 empresas, das quais, 80 são subsi
diárias de companhias transacionais.

A indústria farmacêutica, genuinamente nacio
nal, apresenta eficiente desempenho na produção
de medicamentos, dominando integralmente a
tecnologia farmacotécnica. Os medicamentos uti
lizados no País são compáraveis, tecnicamente,
aos dos países industrializados e constituem exce
ções as especialidades farmacêuticas importadas.

Apesar do alto nível farmacotécnico, as empre
sas nacionais, que já dominaram amplamente o
mercado tiveram, a partir do pós-guerra e, princi
palmente, a partir dos anos 50, sua participação
mercadológica reduzida de 95 para os atuais 20%.
Tal fato deveu-se a uma série de medidas, fruto
de uma política que favoreceu o capital estran
geiro, por exemplo, as Instruções noS 70 e 113
da Sumoc. Garantiu-se, entre outras coisas, mo
nopólio da produção de novos fármacos às em
presas descobridoras, através de acordos interna
cionais de patentes e dos quais o Brasil foi signa
tário até 69. Com isto foivedada a livreprodução
de fármacos no País pela indústria nacional. As
subsidiárias multinacionais que nada investiram
no País, em termos de pesquisa, concentrando
os seus gastos numa agressiva e eficiente política
de marketing.

A empresa nacional para defender-se teve que
investir cada vez mais em marketing, sacrifican
do verbas anteriormente destinadas à pesquisa,
o que determinou uma defasagem tecnológica
que progrediu exponencialmente no tempo.

Como decorrência da falta de novos produtos
e da limitação de recursos, a participação da in
dústria nacional no mercado foi sendo reduzida
progressivamente. Nos últimos 40 anos, cerca de
50 dos maiores laboratórios nacionais foram des
nacionalizados. Ao comprar um laboratório nacio
nal a empresa estrangeira passa a contar de ime
diato com uma marca conhecida e com um es
quema de distribição montado.

Outro, as 80 subsidiárias das companhias mul
tinacionais absorvem cerca de 80% do mercado
e entre os 50 maiores laboratórios que dominam
84% do mercado, só econtramos 8 nacionais.

A situação na indústria fármaco-química.
No que dizrespeito a fármocos, contrariamente

aos medicamentos, a situação é bem diferente.
Os farmacos que são os principios ativos dos
medicamentos, substâncias de alto valor agre
gado e produzidas fregüentemente em várias eta
pas, através de síntese, ou de fermentação, ou
extração, envolvem alto grau tecnológico na sua
elaboração. E apenas uma pequena parcela, cer
ca de 14% dos fármacos registrados no Brasil,
2.100 são produzidos internamente. Destes 294
fármacos elaborados no Brasil, somente 65, ou
seja, 22%, o são por empresas nacionais.

A importação brasileira de fármacos atinge a
cerca de 400 milhões de dólares, ou seja, cerca
de 20% do faturamento do setor. Tal relação é
mais de 3 vezes superior à média da indústria
instalada no Brasil como um todo.

Esta situação, altamente desfavorável no cam
po dos fármacos é decorrente basicamente da
estrutura do mercado farmacêutico, como vere
mos a seguir.

Até 69, protegida por acordos ínternacionels
de patentes, a empresa transacional teve assegu
rado o monopólio sobre os fármacos novos que
se produzisse e, conseqüentemente, uma situa
ção extremamente favorável no mercado de me
dicamentos.

Com a denúncia dos tratados sobre patentes
envolvendo processos de fabricação, a multina
cionail reagiu mudando de tática. Por vezes, pas
sou a importar desua matriz a substância proces
sada no seu penúltimo estágio realizando a última
etapa no Brasil.

Por essa substância no penúltimo estágio, im
portada da matriz, a subsidiária paga mais que
o preço internacional; às vezes não existe, sequer,
preço de referência, por se tratar de substâncias
não catalogadas. Trata-se de um mecanismo de
superfaturamento que compõe, muitas vezes, a
parte mais importante do núcleo dessas compa
nhias.

Assim se explica que, a análise do balanço de
muitos laboratórios de multinacionais demonstre
prejuízos, por longos períodos e não obstante tais
companhias continuam operando no País.

Por outro lado, o farmoco sendo considerado
como produzido internamente leva o Governo
brasileiro a proibir a sua importação. Dessa forma,
o laboratório nacional que pretenda utilizar este
fármaco tem que comprá-lo da multinacional que
o fabrica aqui, a preços superiores aos do mer
cado mundial.

Outras vezes, a subsidiária importa da matriz
a preços significativamente inferiores aos do mer
cado internacional. Como o preço de importação
fica registrado na Cacex como referência, os labo
ratórios nacionais ficam impedidos de importar.
Trata-se de um mecanismo de dumping que as
segura à subsidiária a manutenção de um mer
cado de medicamentos, sem competidor.

Paralelamente, quando um laboratório nacio
nal, mediante grande esforço, consegue a produ
ção de um determinado fármaco, enfrenta uma
ou duas oposições. Primeiro, quando a produção
é verticalizada, não consegue vender o fármaco
à subsidiária da multinacional, a qual detém a
maior parte do consumo, que alegam especifi
cações especiais, extrafarmacoquímicos e assim
reprovam o produto Nacional.

Quando a produção é feita a partir de um dado
intermediário adqurido no mercado internacional,
a subsidiária passa a se interessar pela produção
do fármaco, a partir de um ou dois passos anterio
res, bloqueando a importação do intermediário
e inviabilizandoa produção nacional.

Perspectivas quanto à tecnologia

Quando foi criada em 71, a CEME, mais do
que uma mera distribuidora de medicamentos
visava fomentar a produção de fármacos, exata
mente com o intuito de diminuir a nossa depen
dência externa no setor. Logo se fez sentir as
oposições dos lobbles das multinacionais e em
75 a CEME perdeu a promoção da tecnologia
para a STI. Felizmente, para o País a STI e a
CEMEatuaram com extrema colaboração nesses
últimos 10 anos, tendo o objetivo de promover
a fabricação, por parte de empresas nacionais,
dos fármacos essenciais, necessários à elabora
ção dos medicamentos constantes da RENAME.

Os recursos, no entanto, foram escassos e,
mesmo assim, nos anos 80, a CEME e a STl
criaram condições para a constituição de centros
de desenvolvimento tecnológico, como aCODE
TEC, por exemplo, Companhia de Desenvolvi
mento Tecnológico de Campinas que tem duas
dezenas de produtos pesquisados com pleno êxi
to, vários dos quais em fase de fabricação e outros
aguardando implementação da planta de indús
trias.

Hoje atuam, de forma integrada, cerca de 30
empresas em 3 centros de pesquisas envolvendo
cerca de uma centena de fárrnacos em processo
de nacionalização.
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Tais fatos atestam a existência de uma massa
crítica no País e uma competência emergente,
na indústria nacional, que pode vir a suprir os
fármacos de que necessitamos.

O que nos falta, então?
Pelo exposto anteriormente é fundamental que

se possa escoar a produção de fármacos. Caso
contrário, todo o esforço será inútil, infrutífero.
Para que a produção de fármacos por laboratórios
nacionais seja escoada é fundamental um setor
farmacêutico nacional forte, que detenha uma sig
nificativa parcela do mercado.

Julgamos que essa situação pode ser rapida
mente alcançada, caso o Estado amplie o acesso
ao medicamento de toda a população brasileira,
através da universalização da assistência farma
cêutica, e exerça o seu poder de compra privile
giando a indústria nacional. Tendo garantia do
escoamento de sua produção, o segmento nacio
nal certamente suprirá boa parte das necessida
des brasileiras básicas. Igualmente importante se
rá a manutenção da não patentiabilidade de pro
dutos e processos que envolvam fármacos e me
dicamentos. Foi o procedimento que permitiu o
desenvolvimento tecnológico no Japão~ na Itália,
por exemplo, e que permite hoje que a India, Chi
na, Coréia e os países do Leste Europeu produ
zam fármacos com grande competitividade em
relação aos países industrializados.

Necessário será também manter-se a possibi
lidade de registro de medicamentos similares, úni
ca possibilidade no momento, de manter a linha
de produtos dos laboratórios nacionais atualiza
dos com relação a novos fármacos.

Em face disso fazemos as seguintes propo
sições aos Constituintes. Por tudo que foi dito,
a ALANAC considera fundamental a inclusão de
tais proposições:

1°) Fica assegurada a obrigatoriedade da aqui
sição, pelo Poder Público, de produtos farmacêu
ticos e matérias-primas produzidas por empresas
de capital e controle nacionais, quando dispo
níveis internamente. Na definição de empresa na
cional, nós julgamos importante constar que as
pessoas jurídicas constituidas e com sede no País,
cujo controle esteja, em caráter permanente, ex
clusivo, e incondicional, sob a titularidade direta
ou indireta de pessoas físicas residentes e domici
liadas no País, ou por entidades de direito público
interno, entendendo-se controle por: 1°) controle
decisório - o exercício de direito e de fato do
poder de eleger administradores da sociedade e
de dirigiros órgãos de funcionamento da empre
sa; controle tecnológico - o exercício de direito
e de fato do poder de desenvolver, gerar, adquirir
e transferir a tecnologia de produtos, de processo
de produção e controle de capital - a detenção
direta ou indireta de, no mínimo, 70% do capital
com direito efetivo, potencial de voto e do capital
social.

§ 1e No caso das sociedades anônimas de
'capital aberto, as ações, com direito a voto ou
a dividendos fixos ou mínimos deverão corres
ponder no mínimo a 2/3 do capital social e so
mente poderão ser propriedade ou subscritas ou
adquiridas por pessoas físicas, residentes e domi
ciliadas no País, ou entes de direito público inter
no; pessoas jurídicas de direito privado consti
tuídas e com sede e foro no País, que preencham
os requisitos definidos neste artigo, para o seu
enquadramento como empresa nacional; pes-

soas jurídicas de direito público interno. As ações
com direito a voto ou a dividendos fIXOS guardarão
a forma nominativa.

2°) Fica assegurado a todo o setor da econo
mia, em fase de desenvolvimento tecnológico vi
sando a autonomia industrial, a não privilegia
bilidade referente à propriedade industrial. No in
teresse da defesa e da soberania, o País poderá
denunciar, a qualquer tempo, os acordos interna
cionais de patentes.

3°) A legislação sanitária privilegiará as empre
sas nacionais quanto ao registro de produtos no
vos e de similares, possibilitando dessa forma a
autonomia interna.

4°) O Poder Público providenciará incentivos
específicos às empresas nacionais que realizem
esforços na área de investigação científica e tec
nológica, e estejam integradas à política de saúde
do País e que permitam um tratamento diferen
ciado, nas áreas fiscais e tributárias, tratamento
diferenciado na área financeira, privilegiamento
quanto à política de preços do CIP, tratamento
diferenciado quanto à política de importação e
exportação.

Finalmente, o Poder Público deverá, através de
uma política explícita,utilizara capacitação indus
trial real do setor genuinamente nacional e criar
condições de desenvolvimento da capacidade po
tencial, visando uma resposta efetiva ao programa
de prioridades sociais da Central de Medicamen
tos. Para isso toma-se necessário uma política
de fomento à indústria farmacêutica nacional, vi
sando ampliar a capacidade global instalada no
País, possibilitando, assim, uma participação
maior nos programas governamentais de assis
tência farmacêutica.

Certos de contarmos com o alto grau de des
cortino e patriotismo dos Srs. Constituintes, espe
ramos que a nossa exposição tenha contribuído
para a elucidação de tais fatos. O nosso obrigado.

A SRA. PRESIDENTA(Maria de Lourdes Aba
dia) - Dr. Hosana Garcez Moreira e Dr. Volney
Garrafa, do Conselho Regional de Odontologia
do Distrito Federal.

Quero lembrar que cada um disporá de 5 mi
nutos.

O SR. HOSANA GARCEZ MOREIRA - Em pri
meiro lugar, desejo manifestar a nossa surpresa
quando, ontem, fomos convidados por essa Sub
comissão, para falarmos aqui alguma coisa sobre
odontologia.

De certa forma, essa surpresa veio beneficiar
a classe odontológica que sempre esteve, de certa
forma, marginalizada nos assuntos e programas
de saúde que são executados neste País.

Hoje,o Brasilé campeão mundial de faculdades
de odontologia; o Brasil é o campeão mundial
de águas f1uoretadas proporcionalmente, e o Bra
sil é hoje campeão mundial de dentes careados!

Existe, então, dentro desse paradoxo, uma difi
culdade que nós só podemos conclamar como
sendo desmandos administrativos e má adminis
tração efetivada dentro do setor, principalmente,
no que tange à odontologia.

Anossa preocupação hoje não foi simplesmen
te fazer-nos presentes a esta Subcomissão e, sim,
manifestar que a classe odontológica vinculada,
de braços dados com os demais companheiros
da área da saúde, estamos, de há muito, traba
lhando na expectativa de que esta Constituinte

realmente venha preencher os anseios do povo
brasileiro nas suas necessidades primárias de as
sistência.

Dentro disso, eu gostaria aqui de reafirmar a
legitimidade dos documentos que aqui são entre
gues, porque o trabalho que foi feito, dentro do
exemplo da transparência realizada na 8' Confe
rência Nacional de Saúde, motivou um trabalho,
também de base, aonde realizamos pré-confe
rências, em todas as Unidades da Federação, e
isso culminou com a realização da I" Conferência
Nacional de Saúde Bucal, com representantes de
todos os segmentos da sociedade, com represen
tantes de todos os segmentos envolvidos com
a classe odontológica e representantes, também,
daqueles, onde o produto final é a absorção do
mercado de trabalho.

Eu só gostaria aqui de representar o Conselho
Regional de Odontologia, porque o Sr. Fernando
Souza Lapa, Presidente do Conselho Federal de
Odontologia, acreditamos nós, no nosso posicio
namento, deveria, por motivos anteriores, já ter
manifestado o seu interesse de participar e trazer
o pensamento da Odontologia para essa Subco
missão. Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTA(Maria de Lourdes Aba
dia) - Com a palavra o Dr. Volney Garrafa

O SR. VOLNEY GARRAFA - Obrigado pelo
espaço, Sr. Presidente, Srs, Parlamentares, com
panheiros, falo em nome da Conferência Nacional
de Saúde Bucal que tive a oportunidade de coor
denar no ano passado, desenvolvida aqui em Bra
sília, e que trouxe, sem dúvida nenhuma, o prin
cipal momento que a Odontologia brasileira já
passou, no sentido de reflexão com relação à saú
de bucal da população brasileira.

Falo, também, em nome do Movimento Brasi
leiro de Renovação Odontológica. Um movimento
que nasceu há 2 anos atrás, e que congrega os
grupos progressistas do setor de saúde bucal do
Brasil, no sentido de trazer propostas transfor
madoras nessa área.

Nesse momento, em que o País passa por situa
ções caóticas no setor de saúde, onde o dengue
está por aí, febre amarela pode aparecer, onde
pessoas morrem de fome todos os dias é vergo
nhoso que, realmente, se tenha, no País os fatos
que estão ocorrendo, por exemplo, dentro do Mi
nistério da Saúde. Isso repete-se rotineiramente.
Há falta de importância do setor de saúde no
Brasil, porque este Pais, até hoje, não adquiriu
a sua cidadania, não adquiriu o conceito de Na
ção.

A saúde definitivamente deve ser transformada
como um direito de todos, um dever do Estado
em assumir essas questões, junto com a Educa
ção, e todas as outras questões que estão embu
tidas na questão da cidadania.

A Odontologia não vem a esse fo:rum para
reivindicar questões de f1uoretação de águas, ou
aumento ou diminuição de faculdades de Odon
tologia. A Odontologia vem hoje mais amadu
recida, abraçada, de braços dados com os outros
companheiros do setor de saúde, para defender
uma proposta onde o Estado deva assumir a pa
ternidade, realmente da questão da saúde da po
pulação brasileira.

Defendemos isso. Isso foi aprovado, por ampla
maioria, na Conferência de Saúde Bucal, na ques
tão da implantação de um sistema único de saú-
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de. Defendemos a municipalização do serviço de
saúde e defendemos que a Odontologia esteja
embutida dentro desse sistema, o Odontólogo
fazendo parte de todo esse processo.

AOdontologia tem ficado, realmente, muito de
lado, a nível nacional, nas discussões. E lembra
mos um exemplo típico do que acontece com
o descaso, com relação à área de saúde bucal,
o Ministro Paulo de Almeida Machado, ministro
da época do Governo Geisel, abrindo um Con
gresso Internacional de Odontologia do Rio de
Janeiro, como Presidente de Honra, declarou a
seguinte frase: "Que eleficavaf~liz em abriraquele
Congresso, e que ele tinha um carinho muito es
pecial pelos dentistas e lembrava, com muito cari
nho, do dentista dele, que era um dentista que
já estava velhinho;e que foiquem fezas primeiras
restaurações em sua boca, o primeiro dentista
que fez a dentadura dele, e ele era um dentista
maravilhoso, um excelente profissional".

Ora, se o Ministro da Saúde fazuma colocação
dessas, de um cunho absolutamente restaurador,
a nível de atenção terciária, o que nós vamos
esperar das nossas autoridades nesse setor? Por
isso, que estamos lutando, hoje, e a juventude
Odontológica, no Brasil,está levantada; nós esta
mos pregando, de Norte a Sul, uma rebelião
Odontológica. O Brasilforma hoje 7 mil dentistas
por ano, enquanto que a população cresce em
2,3% ao ano, a Odontologia cresce em 8,0% por
ano.

V. Ex'"imaginem. O País tem hoje 92 mil dentis
tas para atender a 137 milhões de habitantes.
É um dentista para 1.600 habitantes, o mesmo
índice dos Estados Unidos, onde tem 130 mil
dentistas, para atender 250 milhões de habitantes.
E nós temos hoje 76 faculdades de Odontologia
e que formam 7 mil dentistas por ano. No final
deste ano, vamos ter 99 mil. No final do ano
que vem, nós teremos 106 mil e assim por diante.
Então, o trânsito odontológico está extremamente
convulsionado, só que as entidades odontológi
cas,muitas delas, ainda dentro de um gueto de
racionalismo, ficam defendendo simplesmente o
fechamento de faculdades de Odontologia, ou
não abertura de faculdades de Odontologia.Nós
não defendemos isso aí, para nós não passa essa
questão. Passa pela questão do tipo de profis
sional que deva ser formado.

Ontem, eu discutia com os companheiros na
abertura do encontro sindical, aqui em Brasília,
de Odontologia, o número de dentistas da Ceilân
dia. Então, diziam; "na Ceilândia tem 50, tem 80
dentistas". "Não adianta, se a Ceilândia tem 500
mil habitantes, podem pôr mil dentistas lá que
não irá resolver".Porque um dentista não atende
500 pessoas. Então, o que nós temos que mudar
é a estrutura, nós temos que mudar todo esse
processo. A Odontologia tem que mudar, tam
bém, a questão, desde a formação de recursos
humanos e nós defendemos a formação do técni
co de higiene dental.

A Prefeitura de Itu, no Estado de São Paulo,
começou a usar a técnica de higiene dental e
os companheiros nossos da Secretaria de Saúde,
de ltu, foram indiciados pelo Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo, onde eu estou co
mo um dos depoentes a favor deles. Por quê?
Porque estavam defendendo a população. Mas,
quando esse processo terminar, nós processa
remos o Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo, por perdas e danos. Entraremos com
uma ação popular, em nome da população, pelas
crianças de ltu que deixaram de ser atendidas
por causa deste processo.

Defendemos uma reestruturação na formação
de recursos humanos, defendemos definitiva
mente o salto da Odontologia do individual para
o coletivo.Nós não negamos que a Odontologia
evoluiue muito, nas últimas décadas; talveztenha
sido uma das áreas do setor de saúde que mais
tenha progredido. Mas progrediu das portas dos
consultórios para dentro, exclusivamente em so
fisticação, em aparotologia. E o que nós quere
mos é progredir das portas para fora; queremos
dar o salto definitivo do individual para o coletivo.
Queremos um dentísta trabalhando em equipe
de saúde, com pessoal auxiliar, para conseguir
implantar programas coletivos que tragam a me
lhoria de saúde para a população. Mas, logica
mente abraçados, junto com os demais setores
de saúde do País,dentro de uma luta muito maior,
que é ~a luta pelos direitos.da população.

Defendemos uma Odontologia integral, com
utilização de equipamentos simplificados, com
tecnologia de baixo custo, com pessoal auxiliar
e, fundamentalmente, com desmonopolização do
conhecimento científico, da tecnologia científica
e de todas essas coisas que vêm atrás de tudo
isso ai. Defendemos também a participação po
pular fundamental em todo esse processo. Não
adianta fazermos municipalização de serviços,
não adianta falarmos de ações integradas de saú
de, se quem continua mandando são os setores
privados que mantém a oligarquia do processo.
O que defendemos, na Odontologia - hoje isso
foi aprovado também na Conferência de Saúde
Bucal, por ampla maioria - é a participação po
pular dentro do mando, dentro da decisão, a nível
de todos os órgãos de saúde do Pais.

Dentro de todo esse processo, a nossa defesa
de um programa nacional de saúde, iremos lutar
por um programa nacional de saúde bucal. Não
temos hoje sequer - e o expositor Hosana pode
corroborar isso - um diagnóstico de saúde bucal
no Brasil. Falamos do índice elevado de cáries
- realmente somos campeões mundiais de cá
ries e de doenças de gengivas, mas não dispomos
de números exatos, porque não fazemos pesqui
sas e não dispomos de estudos epidemiológicos
aprimorados a esse respeito. Então, o que se pre
cisa na Odontologia é começar um processo pú
blico a partir de elementos básicos.

Finalizando,vou contar aos Srs. Constituintes,
um exemplo de tese de mestrado, defendida na
Universidade do Rio de Grande do Sul, no ano
passado, que confirma o que acontece na Odon
tologia no Brasil. Numa cidade daquela unidade
da Federação, chamada Ibirubá, cidade de nível
médio bastante razoável,com características agrí
colas, uma dentista chamada Dra.Vâniadefendeu
sua tese de mestrado na Universidade daquele
Estado, no ano passado, estudando o número
de pessoas atendidas pela Odontologia do Muni
cípio de Ibírubá, constatando que na faixa etária
entre 18 a 28 anos de idade, adultos, jovens, 33%
delas eram desdentadas. Ela ficou assustada com
esse dado e foi verificar porque as pessoas tão
jovens eram desdentadas. Existiam três causas:

1) inadequação dos programas públicos. Os
programas do lnamps, na época do Funrural,

eram absolutamente mutiladores: extrações de
dentes; não haviam restaurações.

2) ignorância da população, que também prefe
ria extrairos dentes, apesar de dispor de recursos
financeiros, a conservá-los;

Então, nesse caso, o programa de saúde é fun
damental.

3) culpa dos dentistas, que aceitavam aqueles
programas mutiladores e não lutavam por progra
mas dignos.

Não é só lutar por salários. Temos de lutar
por programas dignos. O dentista fazia as extra
ções, mutilava as pessoas e vendiam suas próte
ses por fora. Então, havia um ganho adicional
para fazer a reabilitação.

Este realmente é o quadro que, infelizmente,
existe no Pais. Logicamente que isso não passa
pelos nossos conselhos nem pelas leis da ética,
mas passam pelas leis da moral que estão muito
acima das leis da ética.

Estamos defendendo todo esse processo de
uma nova Odontologia, com esses sete miljovens
que se formam anualmente, dentro de um pro
cesso dinâmico, de um espaço, onde a Odonto
logia possa, de uma vez por todas - e agora
com dignidade - estar irmanada com os outros
setores da área de saúde e junto com a população
lutando por condições mais dignas de saúde e
de vida. Muitoobrigado.

A SRA PRESIDENTA (Maríade Lourdes Aba
dia) - Temos vinte minutos para debates. Eu
gostaria de lembrar aos colegas Constituintes que
tivemos treze debatedores nesta manhã, repre
sentando nove instituições.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- SI"
Presidenta, peço a palavra, pela ordem.

A SRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra a V. Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Gostaríamos de sugerir a V.Exa.para que adotás
semos uma certa racionalidade nos trabalhos des
ta Subcomissão, porque é impossíveldebatermos
com todos. Sugeriria, ainda, ao Sr. Relator que
fizesse as perguntas que julgasse necessárias,
conforme as indagações dos Srs. Constituintes,
no sentido de que houvesse um melhor aproveita
mento de todos esses depoimentos que tivemos.

A SRA PRESlDENTA (Mariade Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavraao Sr. ConstituinteCar
los Mosconi.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eviden
temente, que tenho muito interesse em fazeralgu
mas indagações. Mas adio que, se estedermos
por mais trinta minutos, e se os demais Srs. Cons
tituintes assim o desejarem, não vejo realmente
tanta dificuldade.Agora, não posso impedir que
outros, se realmente quiserem, façam suas inda
gações.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr"Presidenta, peço a palavra, pela ordem.

A SRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra a V.Ex", pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Seria mais fácil que os expositores ocupassem
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sem realmente os lugares que têm acesso aos
microfones, porque assim inverter-se-ia o quadro.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - SI"" Presi
denta, peço a palavra.

A SRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba·
dia) - Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - SI" Pre
sídenta, entendo que mais uma vez tivemos, de
maneira geral, várias exposições, praticamente to
das na mesma linha, com algumas pequenas ex
ceções. Acredito que, como as entidades são vá
rias, deveríamos aproveitar este momento para
um detalhamento maior em algumas questões
que ainda são duvidosas, no que diz respeito à
aprovação do texto constitucional.

Chamo a atenção da Abrasco, no que tange
à unificação que deverá ser feita com um detalha
mento maior com respeito ao financiamento.
Acredito que este fator, que é muito importante,
não ficou claro ainda como deverá ser feito.Pacifi
camente, todos defendemos a unificação. Não
é esta, no entento, a opinião de alguns setores
do Ministério da Previdência e Assistência Social,
que entendem que a unificação deveria ocorrer,
de tal forma, que todo o seu acervo fosse incorpo
rado pelo Ministério da Saúde com todas as suas
peculiaridades de pessoal, administração, mas
não passam os recursos. Isso, na minha opinião,
inviabilizaqualquer tentativa real e decisiva de uni
ficação. Como unificar, se não há os recursos
indispensáveis para tanto? De onde virão tais re
cursos, agora? Pois bem, acho que essa questão
é fundamentá! e deverá ser consubstanciada em
um artigo da Constituição Federal. Evidentemen
te, se não houver uma definição extremamente
clara, com relação a uma decisão - não é só
definição, mas uma decisão com respeito ao re
cursos - mas acho que essa questão fica inviabi
lizada. Porque não iremos inserir na Constituição
um artigo que não seria praticado. O que todos
queremos, e que, é fruto de um debate de muitos
anos e realmente deixou, como unanimidade na
cional, nesta VIII Conferência Nacional de Saúde,
o tema da unificação. No entanto íremos incidir
agora num erro. Depois de toda essa batalha,
depois de todo esse debate tão amadurecido e
que significa, na realidade, uma questão de unani
midade nacional, não podemos correr o risco de,
se não estabelecermos aqui uma definição muito
precisa, de não chegarmos a ponto nenhum.

Eu gostaria, ainda, de ouvir a Abrasco tanbém
no que conceme à política de recursos humanos
no País, dentro desse enfoque novo, que preten
demos alcançar agora na Constituição. A questão
dos recursos humanos é extremamente impor
tante no que se refere à unificação. Qual é o papel?
Qual é a sua inovação no que respeita à política
de recursos humanos, sua formação, etc que, no
meu entender, é extremente retrógrada e que não
corresponde à realidade social? Qual a opinião
da Abrasco no que tange a isso? Qual a sua posi
ção? Como íremos procurar colocar essa questão
dos recursos humanos detro de uma política mo
derna no País? Essas questões, evídenternente..
são extensivas também à Associação Paulista de
Saúde. Acho que a questão dos medicamentos
constitui um tema polêmico e difícil, mas que
fica também patente a nossa enorme deficiência
nesse setor. Não adianta dizermos que a multína-

cional tomou conta, porque o País não se interes
sou e deixou. Mas, na realidade, a indústria nacio
nal também não teve um desempenho satisfa
tório. É evidente que não teve incentivo, mas acho,
há uma certa acomodação da indústria nacional
que, muitas vezes, se vale de aspectos não éticos
e mantém a sua rotina dentro de padrões que
não induzem a nós, de fora desse processo, um
desejo de ampliar, de crescer e de melhorar.

Entendo que o papel da Cerne tem sido impor
tante, tanto na gestão do Senador Gilvan Rocha,
como, agora, na da Dra. Marta. Realmente há
uma vontade, um desejo inequívoco de uma evo
lução nesse setor. Cito, inclusive, um exemplo
de uma indústria nacional, no meu Estado de
Minas Gerais, que estava praticamente falida e
foi vendida a uma indústria multinacional, locali
zada na bacia do rio das Almas. O proprietário
dessa indústria me procurou há tempos, pedin
do-me socorro, apelando-me para que eu o aju
dasse junto a alguma Secretaria, de Estado, afim
de que ela pudesse comprar a sua indústria, já
que ele tinha que vendê-Ia a multinacional a pre
ços irrisórios. Pois bem! Consegui o contato dessa
indústria com a Cerne e mudou o panorama com
pletamente. Hoje, essa indústria tomou-se viável,
saiu da situação falimentar em que se encontrava,
em função do incentivo da Cerne, que não investiu
um tostão naquela indústria absolutamente. Ape
nas, orientou-a com relação aos medicamentos
que ela deveria produzir. Apenas, isso. Entâo.tí
vemos o entrosamento entre o setor público e
o setor privado, com benefício real para o nosso
País.

Por outro lado, o que me deixã extremamente
constrangido diz repeito ao papel das multina
cionaís,na área de medicamentos, com a interfe
rência que exercem no País, a ponto de uma in
dústria multinacionsl, que industríaliza uma erva
nativa no Brasil, cuja larga produção de medica
mentos impede que outras indústrias nacionais
ou não, utilizem esta planta medicinal, inclusive,
com um papel de influência decisiva dentro da
CACE}(, fazendo com que esta não libere esse
produto, que é nativo, principalmente do Nordes
te, para outras indústrias fora do Brasil e que já
pagaram altíssimos preços em dólares, por esse
produto. Então, fico estarrecido em saber que
indústrias multinacionais desempenham esse pa
pel, essa influência, até na Nova República, o que
é absolutamente lamentável.

Não é a Assembléia Nacional Constituinte que
irá resolver a questão dos medicamentos no País,
no que se refere aos produtos farmacêuticos. Evi
dentemente, que não. Mas é uma decisão do Go
verno, é uma decisão que tem que ser tomada
agora. Com relação ao incentivo à indústria quími
ca, temos condições de proceder desta maneira,
para que possamos ter, a partir dai, uma indústria
farmacêutica de acordo com a realidade de nosso
País. Talvez, a lista apresentada pela Dra. Marta,
de 378 medicamentos, possa, inclusive, sofrer
uma redução pequena, talvez. Mas o que temos
de entender é que a indústria farmacêutica nacio
nal, tem de esta de acordo com essa decisão.
Aí, poderemos ter uma farmacêutica nacional vol
tada para os interesses do nosso País.

Outro item que gostaria de tratar aqui rapida
mente diz respeito à questão das Santas Casas
de Misericórdia que desempenham um papel im
portante, mesmo porque têm uma tradição dentro

das comunidades no País, porque foram criadas
já há muitos anos e representaram uma iniciativa
da própria comunidade. Portanto, temos que reto
mar esse papel. Vejo que algumas Santas Casas
de Misericórdia - não posso generalizar, eviden
temente - não têm lamentavelmente desempe
nhado essa função e atuam como hospitais priva
dos. O que entendo é que, talvez, esse estatuto
das Santas Casas de Misericórdia deva ser refor
rnulado, porque, parece-me que elas se tomaram,
hoje, uma entidade absolutamente elitista.Através
de seus Conselhos ou Mesas Leigas, como são
chamados, as Santas Casas de Misericórdia têm
uma preponderância de uma elite financeira des
sas cidades. Sinto que há hoje - posso citar
alguns exemplos, porque conheço de perto - uma
enorme dificuldade para internação de pessoas
mais desprotegidas, mais desamparadas. Muitas
dessas entidades filantrópicas, por exemplo, can
celaram convênios com o Funrural, não internam
indigentes - isso, evidentemente, que não quero
generalizar, mas ocorre. Portanto, acho que as
Santas Casas de Misericórdia têm que, na realida
de, retomar essa função original.

Com relação ao que foi colocado pelo nosso
colega Costa, do Conselho Federal de Medicina,
realmente S. S' fez uma exposição muito enfática,
no que tange à questão do setor público e privado,
não só sobre essa questão, evidentemente, mas
ressaltando as coisas que foram colocadas aqui
anteriormente e que, também, como S. S', não
concordamos absolutamente. Precisamos fazer
uma autocrítica a respeito do setor público. M60
há motivos para euforia e fazer estardalhaços-cem
relação à qualidade do setor público. Naturalmen
te, essa não é a nossa vontade e nem a nossa
questão. Mas não significa daí que, apesar de-re
conhecermos as deficiências do setor público,
que são inumeras e precisam ser reformuladas
e corrigidas não significa que tenhamos que fazer
uma opção pelo setor privado, que não tem nada,
no nosso País, de maravilhoso. Acho que temos
que, com a realidade do País em que vivemos,
fortalecer, reforçar, de toda maneira, o setor públi
co. Num país que tem o poder aquisitivo baixo,
com uma população absolutamente carente rela
tivamente à saúde, não podemos aplaudir o Hos
pital da Golden Cross que está sendo inaugurado.
Ele tem o seu papel, tem o seu espaço, mas
irá atender uma população extremamente limita
da e sem nenhuma vocação para o atendimento
das comunidades carentes. O exemplo que o
Constituinte Costa citou, com relação à Ceilândia,
é uma verdade. No Distrito Federal temos um
exemplo muito claro, patente, nítido, da incompe
tência do setor público na distribuição de leitos
hospitalares. Temos Ceilândia que é uma cidade
com 14 ou 15 anos de idade, com uma população
de 700 mil habitantes e dispõe de um hospital
com 100 leitos. E como S. S' colocou, não há
ortopedista. O que é um erro realmente grave.
Quando temos, no Plano Piloto,hospitais públicos
- não sei exatamente qual é o número de leitos,
hoje, não me lembro mais - mas, enfim, com
um número de leitos de uma forma exagerada,
maior dos que os leitos de Ceilândia. Hospitais
subutilizados, hospitais que representaram ape
nas uma jogada política, ou para atender, inclu
sive, outros interesses, como o Hospital Regional
da Asa Norte que é subutilizado até hoje, em fun
ção de sua localização absolutamente inadequa-
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da. Então, o que prescisamos fazer é exatamente
isto. Nós gastamos pouco e gastamos mal. Esta
que é a realidade. Já que não temos muito temos
que gastar um pouco mais, mas fazê-lo de ma
neira competente e adequada.

Eram estas as considerações rápidas que eu
gostaria de fazer, colocando-me à inteira dispo
sição dos senhores expositores.Voltandoa insistir;
acho que se os Srs. Constituintes pretenderem
fazer indagações, não podemos perder esta opor
tunidade.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Eu queria fazer uma indagação, que não é
constitucional, à DI"" Marta. Se no elenco desses
300 se alguma coisa - remédios da lista básica
da Cerne - eventualmente, estão incluídos al
guns produtos que possam ser fabricados a nível
quase que doméstico. Em pequenas cidades do
interiorsentimos há pouco tempo, manifestações
na imprensa nacional de algumas tentativas de
organização que estariam fabricando até os anti
gos chás do interior, naturalmente melhorados,
com alguns cuidados mais, mas que de um certo
modo, poderiam atender à demanda maior des
sas poupulações menos aquinhoadas.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - O nobre Constituinte Carlos Mosconi, de
acordo com seu entendimento, sugeriria a V. Ex'
que fizessem as perguntas e, logo depois, os con
ferencistas responderiam, com vistas à sistema
tização dos nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr" Presidenta, peço a palavra.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Eu gostaria de fazer uso da palavra, embora ache
que a ponderação do Constituinte Cunha Bueno
é pertinente, mas o importante nessa ocasião é
que os diversos partidos se posicionem.

Em segundo lugar, entendo que é importante
ressaltar que a Subcomissão de Saúde, Seguri
dade e Ambiente foi muito feliz na sua progra
mação, quando dedicou quatro audiências públi
cas - das suas oito - à área da saúde pública:
a primeira destinada às entidades estatais; a se
gunda destinada às entidades privadas; e a ter
ceira destinada às entidades dos trabalhadores
em geral, especificamente aqueles da área da saú
de e esta última com a qual estamos completando
hoje, este ciclo de quatro destinadas às entidades
científicas e éticas do setor. Este painel, amplo
e democrático, ofereceu aos Srs. Constituintes
um grande leque de ações, oportunidade em que
S. Ex'" puderam posicionar-se em face do setor
saúde.

Neste painel, que foi muito bem desenvolvido,
com a presença das entidades que se deslocaram
até Brasilla, acho que ficou claro praticamente
uma unanimidade em relação à necessidade de
mudar-se o conceito de saúde para um conceito
mais abrangente, caracterizando a saúde como
direito da população e a necessidade de uma
reforma sanitária profunda no Brasil, como foi
aqui tratada por várias entidades.

Dessa reforma sanitária profunda destacar-se
iam, dois princípios, entre vários outros: qual seja
a necessidade de unificação desse sistema e a
necessidade da participação da comunidade no
controle do mesmo. Acho que foi muito impor
tante esse painel promovido pela Subcomissão
de Saúde, Seguridade e Ambiente, da Assembléia
Nacional Constituinte.

Nesse painel ficou ressaltado também duas
contradições importantes que serão resolvidas,
espero, no Relatório que será apresentado pelo
Constituinte Carlos Mosconi e votado por nós,
Constituintes. Entendo, inclusive, que devemos
programar uma discussão específica nesta Sub
comissão com um relacionamento entre essas
entidades que pretendemos sejam expandidas no
setor público e as instituições privadas com fins
lucrativos e sem fins lucrativos.Isso será resolvido
à luz do texto constitucional.

A segunda questão diz respeito à unificação.
Como será feita essa unificação principalmente
a nívelfederal, já que forças tão importantes colo
cam resistências a essa completa unificação?

A minha sugestão à esta Subcomissão é de
que promova um debate entre os Srs. Consti
tuintes sobre esses temas para ajudar na formu
lação do Relatório que será apresentado pelo
Constituinte Carlos Mosconi. Nesse ponto, inclu
sive, acho que foi muito importante o segundo
debate com as entidades privadas. Aliás, sinto
muito que as confederações das Santas Casas
de Misericórdia não estivessem presentes nesse
dia, conforme programamos, porque aí aquele
debate, que foi o mais animado dos quatro, teria
sido mais animado ainda e, provavelmente, não
ficariam sem respostas algumas insinuações e
acusações que foram feitas às Santas Casas de
Misericórdia pela Federação Brasileira de Hos
pitais.

Com relação a esse ponto, eu queria que o
representante da Confederação das Santas Casas
de Misericórdia desenvolvesse mais o assunto.
Senti, naquele debate, que a Federação Brasileira
de Hospitais insinuou, por exemplo, que a questão
das fraudes não era monopólio das instituições
privadas com fins lucrativos, seriam constatadas,
em maior quantidade, nas chamadas instituições
privadas sem fins lucrativos.

A outra questão, que eu gostaria que o repre
sentante das Santas Casas de Misericórdia res
pondesse, diz respeito à colocação do compa
nheiro do Conselho Federal de Medicina,em rela
ção à Golden Cross, porque fiquei intrigado. A
Golden Cross é filiadaà essa federação de entida
des privadas não lucrativas?

Um terceiro ponto é a questão do controle.
Como o nobre Constituinte Carlos Mosconi muito
bem desenvolveu há um certo elitismo na admi
nistração atual dessas Santas Casas de Miseri
córdia. E como um dos princípios aprovados na
VIII Conferência Nacional de Saúde, tratada aqui
por dezenas de entidades, há necessidade da par
ticipação ampla, popular, de como aquelas enti
dades filantrópicasveriam a necessidade de refor
mular-se e abrir-se, por acaso, num conceito de
formação do sistema nacional de saúde, que a
rede pública se consorciasse, preferencialmente,
com as entidades não lucrativas.Como essas enti
dades se abririam a uma maior participação popu
lar que inevitavelmentevirá, se for implantado es
se sistema de reforma sanitária? Não poderá vigo-

rar o sistema atual que o Sr. Constituinte Carlos
Mosconi classificou de elitista, concordo. E as
Santas Casas de Misericórdiateriam que se abrir
a um real controle de toda a população das cida
des e dos bairros onde estão instaladas.

São essas as três questões que eu dirigiriaao
Presidente da Confederação das Santas Casas de
Misericórdia.

A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba
dia) - Maisalgum Constituinte deseja fazer algu
ma pergunta?

No exercício da Presidência desta Subcomis
são, eu gostaria, também, como Constituinte, de
levantar alguns temas para reflexão.

De acordo com o esposado pelo nosso colega,
já foi oferecido um diagnóstico da identificação
da unidade das propostas que representam muito
bem aquilo que foi discutido pelo Dr. Costa, qual
seja o produto de uma discussão, de uma reflexão
e de uma participação popular naquilo que todo
mundo identificouque é um problema e há neces
sidade de mudança.

Acho que nós, participantes desta Subcomis
são, pudemos fazer uma avaliação e concluímos
que fomos felizesem convocar todos os segmen
tos sociais. Penso que ninguém poderá dizer que
não houve um debate democrático, porque todos
foram ouvidos, apesar desses dez minutos e dessa
insistência, e todos dispuseram de tempo para
expor os seus pontos de vista. Esta Subcomissão
estã de parabéns neste procedimento.

Há UJ1la coisa também que me preocupa muito
que é o seguinte: tenho conversado com os Presi
dentes, Vice-Presidentes e Relatores de outras
Subcomissões e ontem houve uma questão que
alguém levantou que achei muito interessante:
é que para a Constituinte estão chegando propos
tas - parece-me em torno de 1.500 que já
foram cadastradas - que dizem respeito aos di
reitos humanos e não se apresentou como pro
posta na Constituição uma contribuição do seg
mento da sociedade para que possamos melhorar
essa realidade. Senhores, isso é uma coisa séria.

Nós sabemos que os nossos direitos,os direitos
dos trabalhadores, os salários, foram todos distan
ciados de tudo que pensamos. Mas, se queremos
reconstruir um novo Brasil, uma nova sociedade,
seria o momento muito oportuno dos segmentos
da sociedade encaminharem também suas pro
postas para a Constituinte. Até mesmo porque
nós vamos ter uma tribuna, nós vamos ter a im
prensa inteira, o Brasil inteiro ligado na Consti
tuinte, para dizer qual é a contribuição que os
segmentos da sociedade estão dando também
nesta Constituinte. É uma coisa que eu queria
lembrar.

O problema da saúde, acho que está diagnos
ticado. Acredito que os Contituintes tenham res
ponsabilidade de levar,através de propostas, para
votação, isso que foí discutido. Principalmente na
área da saúde, os médicos têm uma responsa
bilidade muito grande. Quero aproveitar este mo
mento, porque sei que temos professores univer
sitários aqui, temos cientistas, temos profissionais
e representantes de classes, para dizer que real
mente a saúde não chega nas comunidades mar
ginalizadas. Quero fazer um depoimento, como
administradora que fui, por 17 anos trabalhando
em favela, e também de ter vivido em favelas.
Recebi muito abaixo--assinado de mulheres, da
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população, pedindo para tirarmédico, porque eles
xingavam e tratavam mal a população. De médi
cos que diziam: "Eu não vou atender vocês, mu
lheres, porque estão fedorentas." Isso numa co
munidade que não tinha água, como Ceilândia,
onde nós passamos 5 anos sem ter água, com
prando lata d'água para beber.

Acho que há um distanciamento muito grande
desses profissionais que fazem um concurso, sem
conhecimento da nossa realidade social. Lem
bro-me muito de uma senhora que dizia:"Nos
sa! Como esses médicos são frios. Eu fiz um
esforço danado para comprar um vestido novo
e ele nem olhou para minha cara." Isso retrata
bem até o papel que representa o médico nessas
comunidades, como uma coisa nova que está
chegando, e essas comunidades têm ainda cons
ciência de que o médico era um privilégio do
patrão, das classes dominantes. Hoje,quando eles
têm a oportunidade de estar à frente de um médi
co, eles se sentem como um ser humano que
está crescendo, quando eles se defrontam com
um médico, ou como eles dizem, com sua roupa
branca.

Nós temos que pensar também no problema
da ética. São incríveis os erros, isso do lado do
povo. Hápoucos dias nós tivemos um caso escan
daloso em que cerraram a perna esquerda da
doente quando a que tinha problema era a direita.
Sempre há impunidade.

Eu sei que o Conselho, como todos os Conse
lhos, têm a obrigação de proteger os seus associa
dos, mas acho que não compensa mais, neste
nosso momento, ficarabrigando profissionais que
não correspondem, que estão comprometendo
as suas classes. Acho que isso acontece em todos
os níveis.

Temos que assumir a coragem de discutir com
a comunidade os nossos erros. Falo como uma
pessoa que não é da área de saúde, mas lembra
mos que a sociedade costuma chamá----los até
de "máfia branca", porque são intocáveis. São
coisas para nós refletirmos. Não tem nada a ver,
além do meu compromisso e do meu orgulho
de participar desta Subcomissão da Saúde, que
é muito interligada a minha área, porque sou as
sistente social, e não vejo a saúde só para curar
doenças ou ausência de doenças, acho que a
saúde está ligada a muitas questões que foram
tão bem colocadas aqui.

Como administradora regional que fui, prefeita
- eu me lembro - e antes também na minha
campanha, e hoje, por exemplo, que optei por
fazero saneamento básico desta cidade e politica
mente fui prejudicada. Tenho certeza que se eu
tivesse feito fontes luminosas, campos de futebol,
praças, eu teria 1Ovezes mais a votação que tive.
Hoje, sou questionada. Tinha apelido de "Maria
tatu", porque viviafazendo buraco e ninguém via
o dinheiro. Porque tivemos a coragem, como polí
ticos, de investirno saneamento básico. Acho que
é o nosso dever fazer essa ligação da obrigato
riedade do saneamento básico nos programas
de habitação que são essas coisas horrorosas que
vemos aí, em que constroem casas e as entregam
sem água, sem esgoto, sem nada, comprome
tendo a qualidade de vida das pessoas.

Teríamos muitas coisas para falar, mas quero
discutir sobre essa proposta do colega consti
tuinte Eduardo Jorge - como uma pessoa de
fora. mas que também é muito ligado à saúde

- a minha área social é muito vinculada à saúde,
de forma que nós possamos realmente levar pro
postas que possam ser aprovadas na votação,
na Assembléia Nacional Constituinte. Muito obri
gada.

O SR. CONSmrnNTE EDUARDO JORGE 
Responderei brevemente, até porque para atender
à Presidenta que foi tão benevolente quanto ao
tempo.

Gostaria, como Presidente do Conselho Federal
de Medicina,de fazeruma correção que a verdade
exige que eu faça. Os Conselhos, de qualquer
profissão, nobre Constituinte, Deputada Maria de
Lourdes Abadia, não têm como dever proteger
os colegas, nem tampouco os associados, porque
eles não têm associados. É um equivoco de V.
Ex", talvez confundindo Conselho com Sindicato
ou Associação. Os Conselhos são órgãos criados
por leifederal, aprovada pela Câmara e pelo Sena
do, e têm por objetivo fiscalizaro exercício profis
sional por delegação da sociedade. Se em algum
momento, em alguns Conselhos, de qualquer
profissão, se equivocam e passam a defender in
discriminadamente os profissionais que lhes são
subordinados, é um equivoco que a própria socie
dade terá que corrigir. Mas, não é esta a prática
dos Conselhos de Medicina.

Eu tenho pedido insistentemente, e gostaria
que ficasse muito claro, nesta Casa, que me apon
tassem qual a profissão fiscalizada por Conselho
de exercício profissional que tenha banido do
exercício um profissional, qualquer profissional.
Desafio às entidades e à sociedade, para me iden
tificar qual o engenheiro que, tendo construído
um prédio, uma ponte ou uma pista que furou
ou caiu, tenha sido banido por incompetência
ou por falta de ética. Qual é a ética da construção
dos edifíciosque o BNHplantou na própria Ceílân
dia que V. Ex" administrou? Qual é a ética da
rede de esgoto da Ceilândia. V. Ex" sabe, qUe!

a metade não está funcionando porque está obs
truida, conforme diagnóstico feito pela Universi
dade de Brasília,jogando fora um grande esforço
financeiro do Estado e pessoal de V. Ex", quando
administradora da Ceilândia? Qual é a ética da
produção de automóveis ou na produção de su
cos contaminados, que são impingidos à socie
dade? Qual é a ética de importação de produtos
contaminados que são entregues à sociedade pa
ra consumo? Qual é a ética da produção de outros
bens que, diutumamente, nós estamos consu
mindo, que são fraudados ou que são contami
nados? E nós, os médicos, Ex", só no ano passado,
cassamos mais de 1Oprofissionais - e a impren
sa não divulgou -, cassamos, banimos do exer
cício profissional. E aqui em Brasíliabanimos um
criminoso, cassamos, inclusive aqui em Brasília.
E jamais nos furtamos a abrir processos éticos
contra aqueles que operam as pernas erradas,
que mercantilizam a Medicina,ou que fazem qual
quer outro tipo de procedimento incompetente
ou antiético. Mas,V. Ex", esta é a minoria, e nós
não temos nenhuma outra categoria profissional
que tenha levantado a questão de ética em todos
os fóruns, que tenha denunciado suas condições
de trabalho, suas condições de formação. Mas
também não podemos negar que uma ínfima mi
noria tenha consciência de classe, de classe domi
nante.

Assim como há médicos que têm a impressão
de que os pobres fedem, nós já tivemos até um
Presidente da República que achava que o cheiro
de povo lhe fazia mal. Nós temos Deputados que
também acham que o povo fede. Por que o povo
fede? Porque o povo não tem água para tomar
banho, porque o povo é doente. É lamentável.
Nós também achamos que alguns profissionais
rejeitam o atendimento ao povo, porque o povo
fede. Mas, antes de criticarmos só isso é preciso
que se envidem os esforços para que o povo
deixe de feder, para que o povo passe a ter um
cheiro bom. Ex", essa é a minoria que nós temos
que combater, a minoria que estamos buscando
combater. Mas V. Ex" não pode se esquecer que
lá, na sua Ceilândia, lá, quando a SEI começou
no Núcleo Bandeirante uma centena de médicos
jovens, muito jovens, caem na perdição da vida
profissional, num local onde não há o menor equi
pamento, não há o menor ambiente salubre. V.
Ex" sabe disso, deve também testemunhar, em
contrapartida a sua crítica e a sua acusação é
verdadeira, mas é minoritária e não chega a 1%.
Os abaixes-assinados, lamentavelmente, não são
feitos para apoiar aqueles médicos que por 3 ou
4 mil cruzados deslocam-se, diatumamente, trinta
e poucos quilômetros, para trabalhar num lugar
insalubre e para atender 100,200,300,400 pes
soas miseráveis, sem medicamento, sem equipa
mento, sem auxiliares.E lá estamos, Ex", em todo
o Brasil, como empregados da iniciativaprivada,
trabalhando nos hospitais de misericórdia ou ve
getando em alguns hospitais públicos, nos conta
minando, levando doenças para nossas famílías.
Esses médicos é que têm construído, pelo menos,
o pouco de saúde que se dá à população. Há
entre nós pessoas que não têm compromisso
social, e esta ausência de compromisso social
é compromisso de classe, isto permeia a toda
a sociedade. Isso não é apanágio do médico. Pelo
contrário. Nós somos aqueles que convivemos
diutumamente, com a morte, com a sujeira, com
a perna quebrada, com a perna fraturada, com
a doença. Nós vivenciamos a miséria diuturna
mente; trocamos a perna. E V. Ex" sabe por que
a perna foi trocada. Foi trocada porque um orto
pedista se apiedou de uma velhinha que estava
há 5 dias em cima de uma maca, e um profissional
do mais alto gabarito, como lhes atestam todos
os professores, resolveu se apiedar. E dentro de
uma estrutura que nem Raio-X tem, dentro de
uma estrutura que não tem nenhum respeito ao
paciente, o que ele fez?Tentou operar a velhinha.
Errou. Foi punido e deve ser punido pela socie
dade. O Código Civil e o Código Penal é que
estão aí para corrigir os erros. Isso é que tem
que ser acionado.

Quero dizer-lheque não existe impunidade. Po
de ser que tenha havido há algum tempo, hoje
não. Eu não estou aqui para fazer a defesa da
corporação, estou aqui para fazer a defesa da
Medicina, reconhecer que existe entre nós uma
minoria, absoluta minoria, que nós estamos bus
cando eliminar.Mas, não podemos esquecer que,
lá na nossa universidade, lá no nosso 2° grau,
lá no nosso 10grau perdeu-se o sentido da ética,
perdeu-se o sentido da moralidade, do compro
misso social. O garoto que é jogado na vida profis
sional, para qualquer lugar, ele é jogado sem ne
nhuma inserção no contexto social. Esta é uma
verdade que eu gostaria de estabelecer. Mas dizer
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que 05 médicos são intocáveis? Pelo contrário,
Ex', alguns de nós temos sido mortos. V.Ex' sabe
que em Taguatinga um médico foi assassinado;
V.Ex' sabe que os médicos sãoagredidos. A po
pulação tem buscado os seus caminhos, até da
justiça pelas próprias mãos. Mas nós, enquanto
instituição, temos buscando, sim, nos retratar. E
os 700 mil habitantes da Ceilândia, num hospital
de 100 leitos, estão sendo atendidos por um gru
po de médicos em péssimas condições de traba
lho, que se equivocam, que se enervam, que fa
zem coisas erradas. Nós entendemos que, com
condições de trabalho adequadas, com condi
ções de remuneração adequadas, porque têm
que ser concomitantes, uma não antecede a ou
tra, o médico trabalhando em tempo integral e
havendo compromisso público, essas questões
serilo minoradas. Algumas outras permanecerão,
porque são consciência de classe.

Aproveitoa palavra para dizer que nós entende
mos que, quando o companheiro das misericór
dias colocou que o médico não deve participar
da administração, me parece que devemos apro
fundar isso. O médico não deve participar de for
ma exclusiva das administrações, mas nós acha
mos que a administração, hoje, tem que ser real
mente colegiada e que os médicos se esforçam,
têm cursos, se preparam para também ajudar
a administrar as questões da saúde.

O médico é frio, o médico não atende, a ética,
oserros. Com relação à ética desde já convidamos
V. Ex', estamos fazendo um Congresso público
que irá se realizar em novembro, em que nós
pretendemos construirum novo Código de Ética
com a sociedade. Não estamos mais fazendo um
C6digode Ética de médicos para médicos, enten
demos que o médico tem que se inserir. Resgatar
a dignidade do trabalho médico, resgatar o seu
compromisso social é tarefa de todos nós. Não
é verdade que o geral dos médicos assim proceda,
a despeito da má formação que lhes dão.

ASRA PRESIDENTA (Maria de Lourdes Abadia)
- Eu queria deixar bem claro que coloquei pro
blemas passíveis de reflexão, olhando do outro
lado. Mas não quero absolutamente que V.S' en
tenda que foi um diagnóstico de maioria. Quero
registrar o esforço, isso que V. S' colocou da classe
médica, desses que têm consciência social e o
que eles representam nessas comunidades tarn
bém. É uma crítica que faço a todos os profissio
nais. Estamos analisando isso em todos os niveis,
principalmente a bancada das mulheres. E acho
que, como área de saúde, joguei para uma refle
xão na área da saúde. Absolutamente, isso não
é a maioria, nem a meu entender, e acho que
nem no entender da sociedade também.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Não quero replicar, mas só para lembrar, para
quem não conhece a dureza da vida em Conselho.
Nós, representantes dos Conselhos, não somos
desligados da profissão, não ganhamos para isso
e não temos estabilidade nem como os represen
tantes sindicais têm. Somos muito poucos para
fazer esta fiscalização, nem sempre com contri
buição do Estado e muito menos com a iniciativa
privada que nos tolhe a fiscalização. O que quero
dizerpara V.Ex' é que nós temos buscado, enfren
tando dificuldades, como em caso de figuras ilus
tres deste Pais, que são atendidos aqui e alhures,
os Conselhos têm buscado com dificuldades e

incompreensões estudar os casos. Agora mesmo,
V.Ex' sabe, que os médicos brasileiros estão bus
cando resgatar a questão da participação de mé
dicos em torturas, como de outras pessoas, com
grande dificuldade. A dificuldade que nós temos
para enfrentar, não o deslize do médico comum,
mas o deslize do médico que atende autoridade
- esse é muito maior. Esse é um ônus que nós
temos sofrido, até com perseguições pessoais.
Mas estamos buscando resgatar a dignidade do
trabalho médico, que é o seu compromisso com
o social.

O SR. ARIMAR F. BASTOS - Consultaria à
Presidência se caberia a mim dar a resposta, com
relação aos assuntos da misericórdia. (Assenti
mento)

Vou procurar ser breve, no sentido de dar res
posta àquilo que nos foi colocado. Evidentemen
te, que a Federação Brasileira dos Hospitais, como
eu disse anteriormente, tem grandes interesses
no que é bom ficar para eles, e no que é mal
jogar para as Santas Casas. Fraude não é privilé
gio nem também coisa que se defina por um
setor só. Houve algumas poucas filantrópicas on
de houve ocorrência de fraude. Mas é preciso
que se veja bem o que houve nessas filantrópicas,
que é exatamente o grande problema que esta
mos enfrentando e para o qual estamos procu
rando soluções de divulgação ao grande público.
Na inserção da conta de um hospital, está a conta
médica e a conta do hospital propriamente dito.
E as fraudes ocorridas, todas elas, em avaliações
que fizemos, resultaram de processos que procu
ravam beneficiar o serviço prestado por alguns
profissionais de saúde. E muito poucas, se houve
uma pelo menos, deveu-se ao próprio hospital,
e isso por questão da atuação fraudulenta de um
administrador para com o seu próprio hospital.
Com relação à fraude eu respondo desta maneira.

Com relação à Golden Cross, o que tenho que
responder é o seguinte: a Golden Cross não é
nossa associada; ela usa de todos os beneficios
que as instituições filantrópicas possuem, porém,
não é nossa associada. Confesso a V. Ex"" que
temos sérias ressalvas com relação à Golden
Cross, embora não tenhamos estudado profunda
mente o assunto, mesmo porque estamos impe
didos legalmente de fazê-lo.É isso que propomos,
e faço uma observação à Sra. Presidente, no sen
tido de que flzernos questionamento de benefí
cios, mas também fizemos questionamento de
obrigações com relação às filantrópicas, numa
legislação complementar.

Quanto ao elitismo, discordo. Discordo, quanto
ao aparente elitismo que possa surgir. Quando
fiza colocação, disse que as Diretorias das Santas
Casas eram constituídas, hoje, de uma grande
maioria de empresários e de homens vindos de
diversos segmentos da economia, de relativo su-.
cesso profissional e de vida. Porque somente esse
tipo de pessoas têm possibilidade de praticar uma
filantropia adequada, porque dispõem de tempo
e dispõem ínclusive de uma filosofia interior que
lhes permite aplicar as ações filantrópicas neces
sárias a cada caso.

Não há elitismo em nenhum hospital filantró
pico. Não conheço este tipo de elitismo. O que
há, sim, é seleção de atuações e seleção de com
portamento, conforme o caso se apresenta. Não
conheço nenhum caso de elitismo em hospital

filantrópico, portanto, não concordo com essa co
locação de que as Santas Casas têm um certo
tipo de elitismo. Evidentemente, que um ou outro
caso poderá ocorrer, exatamente naquelas Santas
Casas de que falei em que há Diretores que fazem
tráfico de influência ou Santas Casas que estão
sob a direção total de determinados tipos, ou de
um conjunto de médicos ou de alguns médicos.
Se há elitismo, ele se faz sentir nessas situações.

Com relação, finalmente, a uma pergunta do
Constituinte Cunha Bueno - que a fez aqui e
não o fez publicamente - e que eu gostaria de
dar publicamente a resposta - sobre o problema
da presença do Estado e da interferência do Esta
do nas instituições filantrópicas. Sou totalmente
contrário, porque o Estado nunca foi gestor e
nunca operacionalizou a coisa com a devida efi
ciência. Acho que o sistema ideal é esse que pro
pugnamos no nosso documento e que deverá
fazer parte de uma lei complementar. O Estado
não deve e não pode. Não pode, porque ele, o
próprio Estado, para encampar as ações de Casas
de Misericórdia teria que ter um tipo de investi
mento de que ele próprio não dispõe que são
os recursos para fazê-lo. Sou totalmente contrário
à presença do Estado. Acho, sim, que as filantró
picas têm que ter a participação integral da socie
dade, têm que ser abertas à sociedade, têm de
prestar contas à sociedade e isto está dito no
nosso documento.

Eram essas as colocações que queria fazer.

A SRA. PRESIDENTA(Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Era importante que o representante, junto às Ca
sas, desenvolvese mais um pouco esses dois pon
tos. Porque acho que esta questão é muito impor
tante para os nossos relatórios.

Quanto à questão da participação do Estado.
Ela não se dá necessariamente ao Estado encam
pando, desapropriando, expropriando determina
da instituição. Pode-se dar, por exemplo, na hora
em que o Estado tem a tarefa de fazer o planeja
mento global da saúde da população, em seu
território. Nesse sentido, inevitavelmente, o Esta
do interfere naquelas instituições privadas ou não,
na forma como e na hora em que ela deva se
expandir. Esse tipo de posicionamento de que
V.S' também é contra e também recusa, como
a Federação e a Fenaense recusaram aqui, de
público. São contra o planejamento; são contra
participar de um planejamento global. As Santas
Casas também se recusariam a esse tipo de parti
cipação do Estado? Outra questão importante
que não ficou bem resoMda na sua colocação
e é um princípio que está se generalizando na
sociedade brasileira: o da participação e do con
trole popular. A Santa Casa, na medida em que
é uma instituição e quer participar de um sistema
de saúde que é um serviço público, V. S' há de
convir, irá se abrir ao controle popular amplo da
quela população. Por exemplo, a Santa Casa de
um município "x" que tem uma irmandade, como
V.S' diz,por alguns critérios que podem ser refor
mulados na lei posterior, a administra. Mas, as
instituições públicas, a partir de agora, devem ser
controladas pelos usuários daquele município. As
Santas Casas também, de uma certa forma, têm
que ser, igualmente como as instituições estatais,
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abertas ao controle da população desse muni
cípio; a eleição de conselhos, etc. É essa a per
gunta que acho atual para ser respondida pela
Confederação das Santas Casas.

O SR. MIMAR F. BASTOS- Vou responder
da seguinte maneira: fazemos parte da Comissão
da Reforma Sanitária e apoiamos integralmente
as recomendações da Comissão da Reforma Sa
nitária a esta Subcomissão. Portanto, quanto
aquele tipo de intervenção do Estado, somos to
talmente favoráveis. AsSantas Casas e as institui
ções filantrópicas não devem perder a sua inde
pendência administrativae jurídica para o Estado.
Mas claro e evidente que ela tem que participar
de todos os planos que emanarem de uma formu
lação, com o próprio Constituinte diz,que ela pró
pria também, em participando da Comissão mu
nicipal, ela estará impregnada disso e ela será
uma das executoras dentro da sua capacidade,
é evidente!

O que quero dizeré que a independência admi
nistrativae jurídica nunca deve ser ferida,porque
as Santas Casas têm mais de 400 anos em nosso
Brasil e - como disse - é um exemplo raro
de permanência de instituição.

Com relação à participação popular, acho que
esta deve haver.

Mas, acho que deve haver uma participação
popular esclarecida e com certos níveisde cultura,
porque trata-se de um setor um pouco diferen
ciado onde, se não houver um pequeno nívelde
cultura, essa participação ficará comprometida e
imperrará até a atuação da instituição.

Era essa a colocação que tinha que fazer.
A SRA. PRESIDENTA (Maria de Lourdes Aba

dia)- Concedo a palavraao Sr. E1eutério R.Neto.

O SR. ELEUfÉRIO R. NETO - Existe uma
série de colocações. Vou tentar ser disciplinado,
mas não posso deixar de fazer uma consideração
sobre essa última questão levantada pelo Consti
tuinte Eduardo Jorge e pelo representante das
Misericórdias.

Na realidade julgo que as misericórdias,as enti
dades efetivamente filantrópicas, se configuradas
como tal, como não lucrativas,o relacionamento
delas com o Poder Público,para poder emprestar,
participar da cobertura assistencial à população,
deve ser de forma diferente daquele estabeleci
mento entre o setor público e o setor privado
lucrativo.Entre o setor privado lucrativoe o setor
público existe uma relação de compra e venda
de serviços, nitidamente caracterizada pela ques
tão da sua definição essencial com lucrativa.Se
a entidade filantrópica é caracterizada como não
lucrativa, a relação do Estado com ela não deve
ser de compra e venda; deve ser uma relação
de participação no custeio do funcionamento des
sa entidade que está voltada absolutamente para
os interesses da população na comunidade onde
ela serve, Para tanto, acho que o Estado, se vai
participardesse custeio, e não da compra de servi
ço, mas desse custeio, ele tem direito também
de participar da gestão dessa unidade.

Pessoalmente advogo, nós advogamos que, se
a entidade filantrópicavai entrar na cobertura as
sistencial, ela deve se relacionar com o Estado
de uma forma diferente da de compra e venda;
ela deve se relacionar a uma forma de co-gestão,
custeio e, com a conseqüência, a co-gestão do
Poder Público,independente da co-gestão execu-

tada pelos usuários, pela comunídade a qual ela
serve, É o meu ponto de vista sobre esta questão.

Sobre um ponto levantado pela Constituinte
Maria de Lourdes Abadia, a questão do direito
do dever. Acho que, evidetemente, temos duas
questões a serem colocadas aqui: A nossa pro
posta que vem sendo feita por este movimento
tem nitidamente uma direção de estabelecer os
direitos, mas também estabelece claramente a
estratégia para que esses direitos possam ser as
segurados. Existe um conteúdo que não é só um
conteúdo reivindicatório, mas é um conteúdo pro
positivo, também muito específico. Além disso,
acho que a sociedade tem o dever, não o dever
da responsabilidade executiva, mas o dever de
se organizar para poder controlar o Estado na
execução daquelas coisas para as quais ele deve
estar responsabilizado. Portanto, nessa questão
isso está bem colocado nas propostas que temos
defendido.

Em relação às perguntas feitas pelo Consti
tuinte Carlos Mosconi. Na realidade S. Ex", ao
fazer as perguntas ele fez as colocações que en
dossamos perfeitamente.

Sobre o fmanciamento, eu gostaria de dizerque
as discussões são as seguintes: primeiro, se a
Previdência participa do financiamento da saúde
ou não? Nós da ABRASCO defendemos que a
Previdência,pelo menos por enquanto, deve parti
cipar do financiamento do setor saúde. Como
deve participar? Não sendo um caixa do setor
saúde, no Ministério da Previdência, mas, de fato
alocando para o setor saúde, via Fundo Nacional
de Saúde, o recurso que ela, historicamente, vem
gastando com saúde, até o momento, que é o
mínimo.

Existe uma outra proposição que foi agregada
que é ao invés de se fazer o repasse do Fundo
da PrevidênciaSocial, para o Fundo Nacional de
Saúde - existe um recolhimento direto do em
pregador para o Fundo Nacional de Saúde, reco
lhimento esse que deveria corresponder a 45%
do valor de sua contribuição ou que equivaleria
aos 25% hoje, mais ou menos, que a Previdência
Social gasta, somando o recurso auferidoda folha
de contribuição paga pelo empregador e da con
tribuição paga diretamente pelo trabalhador 
que 45% dos recursos devidos à Previdênciapelo
empregador seja recolhido diretamente ao Fundo
Nacional de Saúde. Em segundo lugar, que a
CInião aloque, no mínimo, 12% das suas Receitas
tributárias para esse Fundo Nacional de Saúde.
E que este Fundo seja administrado de forma
colegiada com o Govemo, pelos usuários e pelos
prestadores de serviço. Que, a nível de Estado
exista um Fundo Estadual de Saúde composto
dos recursos que são transferidos do Fundo Na
cional de Saúde, não em cima de projetos, mas
em cima de critérios claramente definidos, auto
maticamente. Não em cima de projetos que pos
sam dar margem ao clientelismo e à segregação
de qualquer tipo de natureza, mas que repassados
automaticamente. O Fundo Estadual de Saúde
seria composto pelo recurso repassado do Fundo
Nacional de Saúde, acrescido do Tesouro Nacio
nal e de outras fontes que sejam captados a nível
do Estado. E Fundos Municipaisde Saúde, com
a mesma característica, compostos de recursos
repassados pelo Fundo Estadual, mais os recur
sos municipais e outras dotações que possam
ser feitas a níveldesse Estado.

Existeuma outra questão. Como tese, evidente
mente, achamos que a Previdênciadeve se retirar
do financiamento da saúde. A União, com os re
cursos regulares deve financiara saúde. E a Previ
dência deve se especializar, cada vez mais, na
pensão, nos benefíciostradicionais de seguridade.
Como já falei, aqui, isso não pode ser possível
imediatamente. Existe uma proposta que endos
samos, feitapela Comissão da Reforma Sanitária,
que deveria constar em Disposições Transitórias
para caracterizar essa transição de que a Previ
dência Social deveria alocar esses valores, mas
ela deveria ser substituída por outras fontes, na
medida em que o gasto total em saúde atingisse
os 10% de gastos de saúde com o PlB.

Esta a nossa posição sobre o financiamento. ,
Acho que é imoral, um pouco oportunista. Real
mente traduz o interesse, o corporativismo institu
cional a idéia de se manter a administração do
recurso da saúde, que será a responsabilidade
de um Ministério, no caixa de outro Ministério.
~cho que existem interesses absolutamente i1egí
ti~.?s e devemos contestar esse tipo de propo
siçao.

Sobre a questão de recursos humanos, acho
que é um ponto de estrangulamento fundamental,
e nós advogamos a sua superação, através de
vários mecanismos que irão desde a questão do
emprego único no setor público, com a supressão
dos privilégiol\ que são dados a algumas profis
sões, especialmente à categoria médica, dentro
da atual Constituição, que permite a acumulação
de cargos.

Somos a favor de estabelecimento de pisos
salariaispor categorias profissionais,a nívelnacio
nal, com a oportunidade de execução, da elabo
ração do desenvolvimento de plano de carreira,
de planos de cargos e salários regionalizados,
também, a nívelestadual e a nívelmunicipal. So
mos a favor de uma radical tranformação entre
ensino e assistência, no sentido de que o conjunto
da rede de prestação de serviços seja considerado
compo de aprendizagem do conjunto dos profis
sionais de saúde, e não os hospitais universitários
tradicionais como exclusividade, porque são ver
dadeiras redomas, desenvolvidos e operados,
através de interesses bastante particularizados.
Não vou me estender aqui; poderemos discutir
mais tarde bastante sobre isto.

Outra questão é a da formação profissional.
Que a universidade voltada para o setor saúde
esteja voltada apenas para formar mão-de-obra
de operação do serviço de saúde, mas que esteja
também voltada para a produção, para o desen
voMmento científicoe tecnológico que é neces
sário para que o setor saúde adquira sua autono
mia na área de medicamentos, de equipamentos,
de imunobiológicos, etc. A questão de recursos
humanos está voltada para essas duas vias.

A ABRASPO, assim, eu, como membro tam
bém do núcleo de estudo de saúde pública da
UNB, através do centro de estudo de acompa
nhamento da Constituinte, nos colocamos à dís
posição, para qualquer tipo de esclarecimento
posterior, individualizado ou coletivo, necessário
aos Srs. Constituintes nesta Subcomissão, para
que esssas questões possam ser mais aprofun
dadas e mais embasadas e com mais dados, se
assim julgarem conveniente.
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A SRA PRESIDENTA(Maria de Lourdes Aba
dia) - Quero lembrar a questão do tempo, por
que temos uma outra sessão quase começando.

Concedo a palavra ao Sr. Ogori de Castro.

O SR. OGORl DE CASTRO - Foi colocado
pelo Constituinte Mosconi que os laboratórios na
cionais tinham mostrado, de certa maneira, uma
acomodação. Gostaria de mostrar que não é bem
verdade, pelo menos, não é numa parcela signifi
cativa dos laboratórios. E de que maneira? Fo
rnos, dada à altura do campeonato, solicitados
para prestar uma cooperação no sentido de tentar
desenvolver tecnologia, tentar produzir matérias
primas para a fabricação de remédios, uma vez
que o Governo, através da CEMEe CPIreconhecia
que tínhamos capacidade tecnológica para fabri
car remédios, medicamentos. Pois bem, respon
demos nos esforçando e conseguindo desenvol
ver tecnologias de vários produtos, mas na hora
de começar a produção, essas matérias-primas
desenvolvidas, esses fármacos que já temos con
dições de fabricar, porém, não temos para quem
os vender. Portanto, só tem uma saída, porque
é um ·problema de estrutura de mercado. Hoje,
as multinacionais dominam 80% do mercado far
macêutico e têm condições, ou pelo menos, elas
fazem isso hoje, de estabelecerem especificações
especiais, fora de farmacopéia, fora de tudo quan
to é compêndio. O ponto de fusão, solubilidade,
PH, espeetrofotometria pode estar tudo ok. Mas,
de repente, dizem que por causa do cheiro da
matéria-prima, aquilo não serve, não se enquadra
e não compra. Para quem vender? Isso aconteceu,
por exemplo, no caso específico importantíssimo,
em que a CEME precisou comprar e que a multi·
nacional disse que não prestava, porque não se
guia as especificações próprias dela, embora se
guissem as especificações internacionais.

Qual é a saída? Só tem uma. Os laboratórios
nacionais têm condições de fabricar os insumos,
têm condições de fabricar os fármacos, mas pre
cisam ter condições de escoá-lo e essa condição
de escoamento só é possível desde que haja um
mercado farmacêutico nacional forte. Como con
seguir? A curto prazo só vejo um jeito. De um
lado, satisfazendo a necessidade da população
brasileira de uma universalização de atendimento
farmacêutico, e de outro lado, com o Governo
priorizando a compra das nacionais para esse seg
mento de mercado e, com isso, haveria um ree
quilfbrio.Isto é, como 48% da população brasileira
é atendida atualmente na medida em que se uni
versalize, praticamente haverá um reequilíbrio de
50% e 50% entre multi e nacionais. Aí teremos
condições, em fabricando, ter viáveis essa produ
ção e escoar para a CEME, e para os demais
laboratórios nacionais. Obrigado.

A SRA PRESIDENTA(Maria de Lourdes Aba
dia) - Concedo a palavra à SI" Marta Nóbrega
Martinez, da Central de Medicamentos.

A SRA MARTA NÓBREGAMARTINEZ - Gos
taria, em primeiro lugar, de responder à pergunta
do Constituinte sobre os produtos oficiais,ou pro
dutos advindos de nossa flora medicinal e, tam
bém, produtos naturais, de origem humana ou
animal.

A CEME, no momento, está com um progra
ma, justamente na área de produtos naturais, que
viS/1 o embasamento técnico-científico do uso po-

pular de determinadas plantas e produtos natu
rais. Enquanto não tivermos a comprovação cíen
tifica, esses produtos provavelmente não estarão
na relação nacional de medicamentos essenciais
e, portanto, não adquirimos produtos que não
estejam na Rename. Entretanto, estamos fomen
tando toda uma ação de comunidades, que já
estão usando plantas medicinais e produtos natu
rais, fazendo toda pesquisa técnico-científica para
apoiar esse estudo e, com isso termos, sob o
aspecto cientícico, regularizada a situação de de
terminados produtos, que sabemos se tomarão
medicamentos que a farmacologia comprove.

Essa ação não está sendo feita só no Brasil;
vemos interresses intemacionais na maioria de
nossas plantas medicinais e nessa experiência po
pular. Estamos acompanhando, mas presisando
de mais recursos para essa área, porque é uma
pesquisa muito intensa e na questão farmaco
lógica sabemos o Brasil ainda não alcançou o
nível de pesquisa adequada. Estamos investindo
muito na questão de formação farmacológica dos
pesquisadores para que possamos competir, a
nível internacional, em pesquisa tanto da nossa
flora quanto em termos futuros, após termos co
piado todas as tecnologias mundiais para medica
mentos tradicionais, tenhamos um grupo de far
macologia, quer dizer, urna competência no pai
nel de farmacologia, que possamos nos lançar
também no mercado de medicamentos novos.

Gostaria também de aproveitar a portunidade,
para colocar ao Constituinte Carlos Mosconi, Rela
tor, que a questão do medicamento, realmente,
é complexa. Mas, este é o momento de assu
mirmos essa área. Não pedernos deixá-Ia mais
por conta de urna complexidade, esse setor de
medicamentos, as soluções de imediato. É urgen
te. Sabemos que este espaço que nos foi dado
na Subcomissão de Saúde tem a sua razão, por
que é impossível deixarmos um medicamento à
margem - isso é um outro problema e não
o integrarmos no setor saúde.

A questão da universalização da assistência far
macêutica, a adequação do perfilda oferta interna
de medicamentos e a produção intema de maté
rias-primas, elas têm que ser enfrentadas. E é
para isso que trouxemos essa proposta à Consti
tuição para que dê todo o respaldo, a fim de
que haja uma política nesses três campos essen
ciais. E dessa forma possamos mudar o pano
rama atual. Obrigada.

A SRA. PRESIDENTA(Maria de Lourdes Aba
dia) - Muito obrigada.

Declaro encerrada esta reunião, agradecendo,
mais uma vez, a participação dos debatedores
e convido-os, para amanhã, na reunião com a
presença do Ministro da Saúde, Dr. Roberto San
tos, às 8 horas e 30 minutos.

Estáencerrada a sessão,

ATADA 12' REUNIÃO

ADs trinta dias do mês de abril do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às oito horas e trinta
minutos, na sala de Reuniões da Subcomissão
-AlaSenadorAlexandre Costa, do Senado Fede
ral, reuniu-se a Subcomissão de Saúde, Seguri
dade e do Meio Ambiente, sob a Presidência do
Constituinte JOSÉ ELIAS MURAD, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Eduardo Jor
ge, Mariade Lourdes Abadia, Carlos Mosconi, Rai-

mundo Rezende, Fábio Feldmann, Luiz Soyer,
Francisco Coelho, Adylson Motta,Joaquim Suce
na, Borges da Silveira, Geraldo Alckmin, Raimun
do Bezerra, Roberto Vital, Abigail Feitosa, Pedro
Canedo, Joaci Góes e AlmirGabriel. Havendo nú
mero regimental, a Presidência iniciou os traba
lhos submetendo à apreciação dos membros pre
sentes a Ata referente à décima primeira reunião.
Não havendo discussão é a mesma considerada
aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente co
munica aos presentes que a Reunião destina-se
à audiência pública do Excelentíssimo Senhor Mi
nistro da Saúde - Professor Roberto Figueira
Santos, e dos Presidentes do Inamps - Dr. Hésio
Cordeiro, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
- Dr.Antonio Sérgio Arouca, da Associação Bra
sileira de Transplantes de Órgãos (ABTO)- Dr.
Emil Sabbaga, da Sociedade Brasileira de Nefro
logia - Dr.AltairMosselin e do Instituto de Tecno
logia Altemativa do Distrito Federal- Dr Fernan
do Alberto Campos de Lemos. Prosseguindo, a
Presidência comunica que a Constituinte Maria
de Lourdes Abadia deverá ausentar-se da Reunião
pois receberá no dia de hoje, no Rio de Janeiro,
urna condecoração da Academia Brasileira de Le
tras pelo Dia Nacional da Mulher, solicitando que
registrado em ata um voto de louvor à Segunda
Vice-Presidente desta Subcomissão. A seguir,
concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Mi
nistro, para que faça exposição. Antes de dar infcio
aos debates o Senhor Presidente registra e agra
deçe a presença do Presidente da Comissão da
Ordem Social, Constituinte Edme Tavares, convi
dado a fazer parte da Mesa. Dando continuidade
aos trabalhos a Presidência franqueou a palavra
aos Constituintes presentes para que aprofundas
sem alguns temas abordados pelo Senhor Minis
tro. Participaram dos debates os Constituintes: Fá
bio Feldmann, Joaci Góes, Pedro Canedo, Eduar
do Jorge, Geraldo Alckmin, Raimundo Bezerra,
Carlos Mosconi e Abigail Feitosa. Em seguida,
o Senhor Presidente agradeceu em nome da Sub
comissão e dos demais Constituintes a presença
do Excelentíssimo Senhor Ministro. Logo após,
passa a palavra ao Dr. Antônio Sérgio Arouca
para que faça sua exposição. Abertos os debates
usaram da palavra os seguintes Constituintes:
Adylson Motta, Pedro Canedo, Carlos Mosconi,
Borges da Silveira,AlmirGabriel e EduardoJorge.
Em seguida, a Presidência agradeçe em nome
de todos os Constituintes presentes ao Sr. Presi
dente da Fundação Oswaldo Cruz, seu compare
cimento a esta Subcomissão, anaItecendo o bri
lhantismo de sua exposição. Prosseguindo, con
cede a palavra, pela ordem, aos Senhores Hésio
Cordeiro, Altair Mosselin, Sérgio Antônio Draibe
(Coordenador do Departamento de Diálise e
Transplantes da Sociedade Brasileira de Nefro
logia) e Fernando Alberto Campos de Lemos.
Usaram da palavra para debater alguns dos pon
tos abordados pelos Senhores expositores os
Constituintes: Abigail Feitosa, Adylson Motta,
Eduardo Jorge, Carlos Mosconi e Vicente Bago.
A seguir, a Presidência agradeceu a presença de
todos os expositores, parabenizando-os pelas
suas valiosas contribuições trazidas a esta Subco
missão. Registrou-se a ausência do Presidente da
ABTOpor motivo justificado. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a Reunião, às treze horas e cinqüenta e cinco
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
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Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E para constar, eu, Paulo Roberto de Almeida
Campos, lavreia presente Ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Constituinte José Elias Murad, Presidente.

Al'IEXO ÀATADA 12'REUNIÃODASUB
COMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E
DO MEIO AMBIENTE, REAliZADA EM 30
DEABRILDE 1987,ÀS 08:30HORAS, mE
GRA 00APAl'IflAMENTO TAQ(JJGRÃFlCo,
COMP(JJ3UCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃo, CONSTrr(JJNTE JOSÉ ELIAS
MURAD.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Vamos dar início à nossa reunião de hoje, com
a presença do Sr. Ministro da Saúde, Dr. Roberto
Santos.

Antes, submetemos à consideração dos Com
ponentes da Subcomissão de Saúde, Seguridade
e do MeioAmbiente a ata da última reunião, que
foidistribuídajá xerocada. Se alguém quiser mani
festar-se, por obséquio, queria fazê-lo, (Pausa.)

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Temos alguns ofícios de expedientes, mas va

mos deixar para a próxima reunião.
Comunicamos à Subcomissão que a nossa Se

gunda-Vice-Presidenta, a Constituinte Maria de
Lourdes Abadia,vai ter que se retirar daqui a pou
co, porque tem que se dirigirao Rio de Janeiro,
onde receberá uma condecoração, pois hoje é
o "Dia Nacional da Mulher".

Solicitamos conste em ata voto de louvor à
nossa companheira por essa condecoração que
vai receber - se não me engano na Academia
Brasileirade Letras.'Parabéns.

Estamos hoje com a presença do Sr. Ministro
da Saúde o Professor Roberto Santos. Para não
demorarmos na sua apresentação e também nas
discussões subseqüentes, vamos imediatamente
passar a palavra ao Sr. Ministro, solicitando ou
perguntando a S. Exm?se para a sua exposição
seria suficiente o prazo de 15 ou 20 mínutos.
Então, com a palavra o Sr. MinistroRoberto San
tos.

O SR. ROBERTOSANTOS- EX' Sr. Dr.José
Elias Murad, Constituinte Presidente da Subco
missão de Saúde, Seguridade e do MeioAmbien
te, EX' Sr. Dr, Carlos Mosconi, Relator, e demais
membros da mesma subcomissão, Srs. Consti
tuintes, dentre os quais me permito destacar os
companheiros do PMDB da Bahia, Senhoras e
Senhores:

Quero, inicialmente manifestar o grande júbilo
com que compareço perante esta subcomissão
na condição de Ministro da Saúde, para trazer
a contribuição que a nos compete, júbilo que de
corre da participação intensa de todo o movi
mento que empolgou o Brasil,ao longo de vários
anos, e que culminou com a instalação desta As
sembléia Nacional Constituinte.Ao lado de Tan
credo Neves, Ulysses Guimarães, José Sarney
percorremos, como tantos dos que aqui se encon
tram as praças e ruas do Brasil, clamando pela
oportunidade da revisãodo processo institucional
do País. E na medida em que os trabalhos avan
çam e que sou honrado com o convite desta

subcomissão, para realizar esta exposição, so
mente posso aqui comparecer revestido das ex
pectativas mais favoráveis e, conseqüentemente,
do maior júbilo.

A questão da saúde vinha sendo tratada nas
cartas anteriores de forma muito restrita. Temos
certeza de que a valorização cada vez maior dos
problemas de ordem social neste País, de que
o sucesso eleitoral alcançado pelo programa do
PMDB nas últimas eleições, seguramente hão de
assegurar espaço maior e manifestações mais
claras e incisivasna Constituição que se está ela
borando. E é em tomo dela que aqui passamos
a apresentar as nossas sugestões e comentários,
tendo em vida que este é um setor que se acha
em franca transformação, que se acha - pode
mos até dizer em estado de aflição, diante das
crescentes expectativas por parte da população
brasileira quanto à qualidade dos serviços que
aguardam do Poder Público. Esta elevação nas
expectativasda qualidade de vista,que é um fenô
meno universal, tem-se aplicado à ação social
no Brasil de forma muito especial - e na área
da saúde, sem dúvida.Umavasta parcela da nossa
população que, ao longo do tempo se manteve
isolado, que não alcançou acesso aos serviços
de saúde, espera, aguarda e reivindica do poder
público um vigor crescente e com justa razão,
uma destinação maior de recursos e uma organi
zação mais adequada à nossa realidade.

O Ministério da Saúde da Nova República tem
acompanhado com a presteza que a importância
e a significação do assunto impõem o esforço
de corresponder a essas expectativas.E fói assim
que o Ministério da Saúde, no caso com a aquies
cência e a autorização de Sua Excelência.O Presi
dente Jose Sarney, promoveu a VIU Conferência
Nacional de Saúde, realizada em março do ano
passado. Tive a honra de instalá-Ia, de acompa
nhar de perto os seus trabalhos e dar seqüência
e conseqüência às suas recomendações. Em todo
este debate há, sem dúvida, como é natural no
ambiente democrático que se está criando no
País, divergências substanciais. Porém, há alguns
pontos que são comuns, que alcançam genera
lidade da aceitação por parte dos profissionais
da saúde, das autoridades e dos usuários e que
posso dizer que se aproximam até da unanimi
dade do acolhimento desses pontos de vista. O
primeiro deles, que até serviu de slogan para
a VIII Conferência Nacional de Saúde, a saúde
é um direito de todos e um dever do Estado.

A questão tem sido desdobrada de inúmeras
formas, e se é verdade que os esclarecimentos,
que a explicitaçãoampla do significadodesse slo
gan tem-se estendido ao longo do tempo pelo
Brasilaforá, é igualmente certo que praticamente,
não se tem buscado objeção ao que é tão neces
sariamente urgente, como uma das condições
essenciais para o bem-estar da população bra
sileira.

Cabe, assim mesmo, insistirnela, uma vez que
esta saúde como direitode todos, como se preten
de, não é até agora seguer ainda objeto de acesso
na medida e na proporção em que todos deseja
mos. E que pará isso as obrigações do Estado,
baseadas na revisão,no reexame de toda a nossa
organização político-institucional, hão de depen
der dos trabalhos desta Assembléia Constituinte.

Há um outro item, que, por sua vez tem, tam
bém merecido a acolhida, o aplauso e que tem

sido motivo de luta constante da parte da genera
lidade dos que se envolvem com a questão da
saúde. É que no Brasil,historicamente, se come
teu um grande equívoco,quando, a partirda déca
da de 1940, se permitiu a crescente separação
entre os serviços de preservação da saúde, de
um lado, e os da restauração da saúde, do outro,
seguindo diretrizesque não se encontravam, que
não tinham aquele mínimo de entendimento e
de participação comum nas decisões, imprescin
dívelà eficácia das medidas adotadas. Essa sepa
ração atingiu profundamente a gestão, no dia-a
dia, de toda essa, complexa e confusa máquina,
esse conjunto de instrumentos que atendem a
saúde no Pais.E mais ainda, os sistemas de fínan
ciamento seguiram caminhos diversos.As fontes,
por imposição legal, ficaram sendo não apenas
diferentes uma das outras, porém cresceram nu
ma desproporção que gerou um estranho dese
quilíbrioentre a soma de recursos que se desti
nam a uma e outra das facetas dessa operação
que, na verdade, é uma só - deve ser una e
indivisível. A saúde concebida nas medidas de
sua preservação e de sua restauração não pode
ser considerada como questão à parte. Esta unifi
cação dos serviços de saúde é, portanto, outra
questão dentre as que têm merecido praticamen
te a unanimidade do apoio e do aplauso dos que
se têm envolvidona solução desses problemas.

Tenho em mente essas questões, e ainda como
recomendação da Organização Mundial de Saú
de, procedemos à continuidade desses trabalhos
de várias formas. Trazer aqui a demonstração da
nossa parte, na condição de Ministro da Saúde,
de fevereirodo ano passado para cá, porém, segu
ramente antes disso, como participe, com ativi
dade intensa no ramo, ao longo de toda a minha
vida profissional, que já, se estende há quase' 40
anos, sempre numa Iin~a de ação.

Aquicito dois trechos de pronunciamentos que
justamente documentam este empenho nosso na
mesma direção. Ao assumir o Ministério da Saú
de, em março próximopassado, no discurse curto
e incisivo, houve espaço avantajado, relativamente
à dimensão do pronunciamento, para essa mes
ma questão da unificação dos serviços de saúde.
No nosso âmbito de ação, há um caminho pelo
qual forçosamente terão de passar todas as provi
dências, até agora apenas desencadeadas, visan
do a imprimir racionalidade à situação c~tica

hà tempo diagnosticada. É o da criação do Siste
ma Unificadode Saúde que dê cobertura de natu
reza preventivae curativa à população, sem a má
cula de discriminações odiosas, tantas vezes repu
diadas e ainda não debeladas, a1icerçadano direi
to à saúde que tem todo e qualquer dos nossos
semelhantes, tão-somente pela condição de cria
turas humanas e cidadãos brasileiros.

Pouco depois, na abertura da VIU Conferência
Nacional de Saúde, com o privilégio de repre
sentar Sua Excelência o Presidente José Sarney,
ao mesmo assunto volto,com o pronunciamento
mais extenso, do qual destaco apenas umas pou
cas frases, porque resumem o que está dito de
forma mais desdobrada:

"Fazemos votos para que a Conferência
reconheça como imprescindívela unificação
dos serviços de saúde a curto prazo e que
assinale de forma justa e com insofismáve!
clareza a fonte dos recursos que hão de sus-
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tentar a prestação desses serviços" - isso
foi o ano passado, março do ano passado.
"A Assembléia Nacional Constituinte há de
levar em conta os subsídios que lhe forem
encaminhados por fórum tão abalizado
quanto seja o da VIII Conferência.:" que en
tão, se instalava.

Respeitando, assim, as conclusões da Confe
rência e juntamente com S. Ex'"os Ministros da
Previdência Social e da Educação, respectiva
mente o MinistroRaphael de Almeida Magalhães
e Jorge Bornhausen, instituímos, a 22 de agosto
do ano passado, a Comissão Nacionalda Reforma
Sanitária.

Há uma série de considerações que concluem
pela constituição dessa Comissão, com o objetivo
de analisar as dificuldadesidentificadasno funcio
namento da rede nacional de serviços de saúde
e sugerir opções para nova estrutura organiza
cional do sistema; examinar os instrumentos de
articulação entre os setores do Governo que
atuam na área da saúde e propor o seu aperfeiçoa
mento, apontar mecanismos de planejamento
plurianualdo setor saúde, ajustando com precisão
às necessidades dos segmentos da população
a serem atendidos.

Essa Comissão teve uma composição ampla
mente representativa dos mais variados campos
da atividade do setor saúde - aí se abrangendo,
obviamente, justificadamente, os usuários dos
mesmos serviços. Essa Comissão teve, a princí
pio, o prazo de 90 dias para apresentação dos
seus resultados e, por solicitação da própria Co
missão, esse prazo foi prorrogado por mais 90.
Portanto, um total de 180 dias, findos os quais,
a Comissão nos encaminhou o primeiro dos seus
documentos - justamente aquele que diz res
peito à sugestão, à proposta para apreciação por
esta Subcomissão de Saúde, Seguridade e do
Meio ambiente e, a depender desta apreciação,
pelo Plenário da Assembléia Constituinte.

Tendo nós, como Ministroda Saúde, juntamen
te com o da Previdência Social e da Educação,
atribuído esta responsabilidade à Comissão tão
bem constituída, cumpre-nos, agora, trazer à esta
Subcomissão de os resultados desse trabalho.

Ao longo dos 6 meses em que a Comissão
regularmente se reuniu, tivea satisfação de acom
panhar de perto os seus trabalhos - participando
mesmo de uma reunião, justamente para, como
faço neste momento, para honra minha, trazer
aos que compõem o órgão de deliberação cole
tiva o ponto de vista do Ministroda Saúde.

Tive ainda ocasião de examinar com cuidado
vários dos trabalhos encomendados a técnicos,
a especialistas que vêm, ao longo do tempo, exa
minando em profundidade vários dos aspectos
da questão. Alguns desses trabalhos, pela perti
nência que tem com o encontro de hoje, terei
oportunidade de mencionar e neles me inspirei
para várias das considerações.

Desta forma, a Comissão não apenas enco
mendou, promoveu a realização de estudos em
profundidade sobre aspectos variados e especia
lizados da mesma questão mais ampla, como
elaborou uma síntese de tudo isto, que foijá trazi
da a esta mesma Subcomissão pela represen
tação da Comissão Nacional de Reforma Sani
tária.

Hojevenho reafirmando a significaçãodo docu
mento pela Comissão elaborado e trazendo aqui
a manifestação de qual seja o verdadeiro signifi
cado deste documento. É uma solicitação, uma
encomenda por parte dos Ministros da área e,
por sua vez,é também a proposta que aqui trago
a esta mesma Subcomissão.

Não precisarei, talvez, voltar a alguns dos deta
lhes da proposta, uma vez que já foi globalmente
apresentada pela própria Comissão, já foi objeto
de debates, alguns dos pontos de vista da Comis
são foram defendidos pelos seus Membros, en
quanto que algumas das sugestões e dos comen
tários dos Membros da Subcomissão de Saúde
seguramente serviram para enriquecer o trabalho
originalda Comissão. Háalguns aspectos em rela
ção aos quais vou-me permitir, dentro do tempo
que nos foi proposto, fazer uma referência mais
demorada, justamente porque correspondem à
responsabilidade que mais diretamente envolve
o Ministério da Saúde ao longo do tempo que
tem durado a atual organização. Trago, assim,
a colaboração da vivência dos trabalhos do pró
prio Ministério. Há um documento que é com
plexo e abrangente. Trago, também, a modesta
contribuição de quem há tantos anos lida direta
mente, pessoalmente, com este assunto. Refiro
me, em meio a tantas outras questões, à própria
organização do serviço de saúde. O documento
envolve, por exemplo, estudos extremamente im
portantes a respeito da questão do financiamento,
como se espera que possa vir a ser, para que
cresçam os meios disponíveise para que se supe
rem certos embaraços, certos obstáculos ao apri
moramento da qualidade do serviço de saúde,
em função de uma melhor gestão dos recursos
financeiros à disposição. Essas conclusões pro
postas pela Comissão da Reforma Sanitária são,
por sua vez, resultado de estudos que tenho tam
bém comigo, para alguma eventual consulta, a
depender dos debates, da autoria de Professor
André Médici, da UniversidadeFederal do Rio de
Janeiro, e dos Drs. Solon Magalhães Vianae Sér
gio Francisco Píola, do IPEA, do Ministério do
Planejamento. Esses estudos fundamentam mui
to bem as propostas que estão aqui submetidas
a esta Subcomissão pela Comissão da Reforma
Sanitária.

Aquestão da organização dos serviços de saú
de merece, creio eu, talvez, um desdobramento
mais amplo. Em primeiro lugar, porque dela de
pende, essencialmente, a questão crucial da uni
versidade de cobertura, da extensão do acesso
ao serviço de saúde para toda a população brasi
leira,do que estamos, ainda, a uma distância con
siderável.

Várias medidas, ao longo do tempo, têm sido
propostas com algum progresso, sem que, entre
tanto, hajam logrado os resultados esperados. Es
tamos propondo que, na busca dessa universi
dade de cobertura, nos preocupemos fundamen
talmente com o trabalho ao nível da própria co
munidade, ao nível de como vivem e como bus
cam os serviços de saúde os cidadãos, as cidadãs
e as crianças do Brasil. Para chegarmos a uma
abstração que resuma toda uma realidade com
plexa como é a do País, e que figura na proposta
da Comissão Nacional,indispensávelse toma par
tir das considerações em tomo de uma realidade
que é difícil de ser enfrentada e ela começa por
aí. É que, para termos uma consciência de que

a população em geral tem acesso ao serviço de
saúde, indispensável se toma a aplicação, de for
ma sistematica, diversa da que vem sendo aplica
da no Brasil, com umas poucas exceções, no
sentido de identificar uma relação, um vínculo
muito estreito entre cada pequeno segmento da
nossa população e um serviço, uma unidade de
saúde, de tal modo que se faça a descrição da
clientela,como se tem realizado em tantos outros
países com maíor sucesso.

No Brasil,este processo de regionalização,com
umas poucas exceções bem-sucedidas em uns
poucos municípios pelo Pais afora, tem-se limita
do à questão de ordem administrativa.As regiões
administrativasem que se dividemas nossas Uni
dades da Federação, implantadas algumas delas
há mais de 20 anos, representaram um passo
à frente no sentido da descentralização adminis
trativa, porém pouco adiantaram quanto aos as
pectos assistenciais dessa distribuição,dessa seg
mentação da população. E parece-nos óbvio nas
condições brasileirasque ela se impõe como uma
técnica, como um instrumento, não como um
fim em si mesma. Não se regionalizam, não se
criam distritos apenas para regionalizar, porém
porque este é um instrumento indispensável num
país como o nosso, para que se possa ter uma
idéia precisa e quantitativamente firmada das di
versidades no grau de cobertura da nossa popu
lação e assim identificar situações em que a co
bertura é muito rarefeita, escassíssima ou até ine
xistente em outras áreas, onde as duplicações
e as triplicações representam o abuso do desper
dício. Somente com a técnica da regionalização
bem aplicada se chega a isso. Mas,de outro lado,
este é um instrumento de planejamento, porque,
onde há necessidade de ampliar ou até mesmo,
em alguns casos, de sustar o crescimento da rede,
indispensável se toma uma consideração exata
dos vinculos entre cada unidade de saúde e a
respectiva área ou o respectivo segmento de po
pulação a ser considerado. Assim chega-se ao
conceito do distrito sanitário, que está inserido
neste conjunto de propostas que têm como sínte
se a unificação do serviço de saúde, esse distrito
sanitário, ao nível do qual se estabelecerá uma
gestão unificada, com a formação de um fundo
de saúde que reúna meios financeiros de várias
origens, de várias fontes e que corresponda de
forma exata às necessidades daquela população.
Onde situar, a que nível situar a dimensão que
deverá ter esse distrito sanitário é questão que
deve guardar uma flexibilidade considerável, em
função da diversidade regional no País, e questão
em relação à qual muito ainda se há de discutir,
talvezaté mesmo de experimentar, para, aos pou
cos, ir ajustando a dimensão apropriada à nossa
realidade. O distrito sanitário, como um conceito
que se irá materializando na medida da continui
dade dos debates e dos resultados das experiên
cias iniciais,também se manifesta como uma das
conseqüências de maior significação em todo es
se processo de reforma sanitária. Se, de um lado,
nos preocupamos com a universalidadeda cober
tura, de outro, há necessidade de levar à frente
a integralidade das ações de saúde, separando
não mais a preservação da restauração da saúde,
recompondo a unidade desse processo e chegan
do, assim, ao nível das comunidades, ao nível
da prestação dos serviços, outro modelo de saúde
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diferente do que prevalece no Brasil,onde os cen
tros e os postos de saúde cuidam da prevenção
e os ambulatórios da previdência social, nos con
sultórios médicos pnvados, e os hospitais cuidam
da restauração da saúde. Essa separação, os
exemplos são abundantíssimos, tem sido alta
mente lesiva à saúde do brasileiro e não pode
permanecer. E, daí a proposta de que se crie
nas redes de unidades básicas de saúde um tipo
de unidade onde a preservação e a restauração
se reúnam, onde elementos que atualmente figu
ram nos centros e postos de saúde se associem,
na mesma oportunidade de acesso da população,
aos que cuidam da restauração da saúde, com
alterações que estão em estudo, cujo estudo tem
progredido, mas que significará a resposta àquela
outra grande questão dos nossos serviços de saú
de que é o problema da resolutívídade, isto é,
o cidadão procura o serviço de saúde ou é busca
do por ele, começa a idéia de que alivai encontrar
a solução do seu problema, na verdade a solução
não está ali; ali está apenas o começo de uma
verdadeira via sacra, a qual a maioria não resiste.
Há necessidade de sair daquele primeiro serviço
para um segundo, terceiro, quinto ou oitavo,antes
que se tomem as providências necessárias a ali
viar os seus males e obrigando, muitas vezes,
a despesas financeiras de deslocamento ao ab
senteísmo, ao trabalho, incompatíveis com a con
dição do trabalhador, com a condição de cidadão.
Esta resoJutividade,assunto tão debatido, porém,
ainda longe de uma solução, tem que estar enqua
drado na fusão desses serviços de prevenção e
de restauração da saúde, numa associação que,
na prática ao níveldos serviços prestados à comu
nidade, num relacionamento estreito entre a uni
dade de saúde e os pacientes, vai refletir todo
esse esforço de articulação ao nível das cúpulas.
Se essa articulação ao nível das cúpulas é indis
pensável, se é urgente, se para isso estamos aqui
reunidos e para isto tanto se tem debatido e tanto
se tem trabalhado, do ponto de vista institucional,
convém lembrar que a finalidade de tudo isto
é a oferta de serviços de melhor qualidade ao
nível da população.

Ora, essa articulação ao nível da cúpula tendo
em vista o arcabouço legal vigente, é extrema
mente complexa e difícil. Tem requerido artifícios
que têm atenuado a situação, porém não estão
representando a sua resposta. Ao passo que esse
mesmo objetivo,ao nívelda prestação de serviços,
mesmo dentro da atual estrutura legal, pode pro
gredir, tem progredido timidamente, mas pode
progredir muito mais, em função daquilo que es
tamos realizando, daquilo por que nos temos em
penhado vigorosamente, que é o entendimento
que há muito tempo não existia entre o Ministério
da Saúde e o Ministério da Previdência Social.
O MinistroRaphael de Almeida Magalhães, como
o seu colaborador, o Presidente do INAMPS, Dr.
Hésio Cordeiro, tem estado em constantes enten
dimentos comigo. Há um documento comum em
fase adiantada de elaboração, que significará os
resultados de toda essa consideração, que envol
ve tantos aspectos, visando a unificação do servi
ço de saúde, desde logo, na medida em que a
estrutura legalvigente permite na prestação direta
de serviços à comunidade. Esse esforço é, portan
to, uma forma de ganhar tempo. De modo algum
se confronta nem justifica nenhum retardo nas
providências de cúpula. Porém, convém lembrar,

mesmo que essas providências de cúpula pudes
sem ser tomadas com maior rapidez, ainda assim,
a rearticulação dos serviços ao nível da comu
nidade teria que ser feita. Nada impede, então,
que estejamos adquirindo experiência, que esteja
mos testando modelos, que estejamos, nessa di
reção, aproveitando uma extraordinária experiên
cia brasileira, da Fundação SESP, nas regiões
mais carentes do País. Essa experiência, que en
volve exatamente, em escala reduzidíssima, não
10% da população brasileira, a unificação desse

serviço, essa experiência está sendo valorizada
e seguramente encerra subsídios da maior impor
tância para a generalização desse mesmo princí
pio, nos moldes que se pretende. A Fundação
SESP tem a sua experiência com tal solidez que
estamos buscando uma reorganização da Funda
ção, para que ela enfrente os trabalhos de van
guarda, para que ela exerça um trabalho pioneiro
de testar novos modelos, justamente porque ela
tem solidez suficiente para isso, ao longo de déca
das, tendo trabalhado nesta direção, ela pode abrir
os seus serviços para a realização de testes, dos
quais tanto vamos necessitar.

De outra parte, com esta regionalização assis
tencial à disposição do serviço de saúde, toma-se
exeqüível a participação dos usuários de forma
direta na gestão de cada qual dessas unidades.
O usuário tem um vinculo com a sua unidade
de saúde. A unidade de saúde tem a responsa
bilidade precisa de qual seja o segmento da popu
lação que está a seu cargo e, desta forma, a troca
de experiências e de idéias entre o que sofreu
o paciente, entre o que executaram os profissio
nais naquela mesma unidade significará uma
imensa contribuição à constante melhoria, ao
constante aperfeiçoamento desses serviços. Ao
lado disso, a participação social há de ser prevista
de tal forma que se estabeleçam mecanismos
de articulação com autoridades de nívelmais alto,
para que tenham conseqüências os diagnósticos
que venham a ser feitos pelos usuários, as lacunas
que sejam identificadas, as queixas e reivindica
ções que, justificadamente, venham a ser encami
nhadas. Esta conceituação de serviços locais de
saúde, que atendem a grande maioria das razões
de busca das nossas unidades, esta melhoria da
qualidade de serviço a nível da rede básica é o
principal fator a influenciar a melhoria que aguar
damos nos nossos indicadores de saúde, todos
eles, sabidamente, bem precários e que não vão
ser melhorados se nos ocuparmos apenas dos
grandes hospitais, dos serviços altamente espe
cializados, onde há recursos humanos altamente
diferenciados e dispêndios per capita bem acen
tuados. Estas unidades são igualmente necessá
rias. Uma sociedade ao níveldo desenvolvimento
econômico-social que atingiu o Brasil tem obriga
ção de sustentar, também, serviços deste nível
de complexidade e de especialização. Masquando
cogitamos daquilo que é o mais elementar 
a melhoria dos indicadores de saúde da popu
lação em geral, a nossa obrigação maior é com
a rede básica, justamente aquela que é menos
valorizada, aquela que não tem merecido a aten
ção devida, do ponto de vista da análise do seu
funcionamento do ponto de vista do seu financia
mento, do ponto de vista do preparo de recursos
humanos adequados às nossas condições. E so
bre esta rede básica, como parte do processo
de reforma sanitária, ganhando tempo naquilo

que é possível desde já, dentro da atual estrutura
legal, temos trabalhado intensamente e temos,
assim, desdejá, prestado a colaboração de ordem
prática.

A contribuição a esta Subcomissão, atendendo
à convocação que me foi feita, está, portanto,
sintetizada no documento da Comissão Nacional
de Reforma Sanitária, por nós instituída para este
fim.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos ao Sr. MinistroRoberto Santos.

Antes de passar às perguntas que serão feitas
pelos membros da Subcomissão, registro a pre
sença à Mesa, e agradeço, do nosso companheiro
Constituinte Edme Tavares, Presidente da Comis
são da Ordem Social. (Pausa.)

Está franqueada a palavra.
Com a palavra o nobre Constituinte Fábio Feld

mann.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Ministro, Roberto Santos, uma das peocupa
ções que nós temos com relação à saúde pública
diz respeito à contaminação do ambiente e à con
taminação de alimentos da cadeia alimentar.

Em nosso País existem pouquíssimas estatís
ticas neste sentido, sobretudo em áreas que esta
riam a merecer realmente cuidados especiais. Es
ta Subcomissão esteve, na semana passada, exa
tamente na 6'-feira, na cidade de Cubatão, onde,
durante muito tempo, e ainda hoje, persiste uma
dúvida sobre as crianças que nascem anacefá
licas. Quais seriam as razões da anacefalia, e da
sua alta incidência, em Cubatão?

Sabemos, pelos relatórios das agências gover
namentais de controle, que substâncias poluen
tes, carcinogênicas, são liberadas pela atmosfera.
Temos o problema do garimpo também. Quando
formos ao Pantanal, vamos verificaro grande pro
blema do mercúrio.

Qual tem sido a visão do Ministério da saúde
com relação aos necessários estudos epidemio
lógicos que se fazem, para que possamos avaliar
em que estado se encontra a população brasileira,
supondo, inclusive,que grande parte dessa popu
lação estaria morrendo ou talvez, vivendo com
cânceres provenientes da contaminação da ca
deia alimentar e do meio ambiente?

O SR. ROBERTO SANTOS - Recebo, com
muita satisfação, a intervenção do nobre Compa
nheiro Fábio Feldmann, do PMDB de São Paulo,
e me permito aqui fazer uma breve referência
a uma conversa muito agradável que vinha tendo
com o Sr. Presidente desta Subcomissão, o Cons
tituinteJosé Elias Murad,justamente porque dava
margens à lembrança, que para mim é muito
grata, de certos episódios da minha vida pública.
Constituinte José Elias Murad fazia referência à
visita a Cubatão e aos problemas que foram ali
observados, como faz agora V.Ex"Eu recordava
que há alguns anos, Governador da Bahia, fui
responsável por muitas obras de infra-estrutura
na instalação do pólo Petroquímico de Camaçarí,
e que pudemos, então naquela época, fazer um
confronto muito claro entre o que havia sido a
instalação mais antiga, gradual, menos planejada
do Complexo Industrial de Cubatão, de que resul
taram essas conseqüências que são realmente
terríveis, e o trabalho mais atual. mais recente
e depois que essa consciência, à que V. ~ se
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refere agora quanto aos problemas ambientais,
que havia crescido no Brasil,e em relação a qual
foram tomadas providênciasda maior significa
ção. Se formos comparar os índices de contami
nação de Cubatão, de um lado, com os de Cama
çarí, dos quais me orgulho de ter tido uma partici
pação diretae intensa, não há dúvidade que pode
mos sentir como o Brasil evoluiu, como a cons
ciência da população brasileiracresceu nesta dire
ção. Adespeito disso, sem dúvida há necessidade
de um trabalho que cresça mais ainda e o cami
nho para esse crescimento está também definido
nesta preocupação que temos tido.

Com a modernização do processo de atendi
mento à saúde no Brasil, os trabalhos de saúde
relativos à contaminação do meio ambiente em
especial no que diz respeito a ambiente de operá
rios que lidam com substâncias de risco potencial,
ter-se-á que se desencadear ao nívelda rede bási
ca de saúde. Esta a recomendação das grandes
autoJidades, dos grandes especialistas do Brasil,
no assunto.

E quando nós propusemos este modelo do
serviço local de saúde que signifique a síntese
das atividades de preservação com as atividades
de restauração de saúde, há um lugar especial
para o atendimento às perspectivas de compro
metimento da saúde, em virtude do trabalho no
ambiente poluído. Aíque terá de começar. Não
nos podemos preocupar apenas com as questões
especializadas, com os instrumentos complexos
que sem dúvida, são também necessários. O pa
ciente já em estado grave chega lá e precisa desse
atendimento. A fábrica, o ambiente industrial ou
o ambiente rural, que tem o risco potencial, têm
que ser identificado e diagnosticado sob a forma
da minitoração que se desencadeou com o apoio
do Ministério da Saúde, em algumas Capitaisnos
sas, e que tem de estender-se a outra. Tudo isso
chegará tarde quando a saúde do homem já esti
ver comprometida, caso ao nível da rede básica
de saúde, não se criem as condições mínimas
para a suspeita, para o encaminhamento das me
didas de um diagnóstico mais preciso, e para
a orientação tarapêutica, preventiva e curativa,
quando o cidadão se liga à sua unidade de saúde.
Então a nossa preocupação tem sido fundamen
talmente neste sentido, fazer chegar as medidas
de prevenção da saúde do trabalhador, quando
ele freqüenta a sua unidade da rede básica.

Os estudos de ordem epidemiológica também
continuam. Há no Ministério de Saúde uma Divi
são de Saúde Ambientale de Medicinado Traba
lho, intimamente articulada com divisão idêntica
do Ministério do Trabalho. Recentemente tivemos
um cerimônia tive e a honra de presidir a um
ato que foi altamente significativo nesta direção.
Os Secretários-Gerais dos Ministériosda Saúde,
da Educação e da PrevidênciaSocial se reúnem,
já de muitos anos, periodicamente, em uma Co
missão que tem a sigla de Ciplan.Recentemente,
a esses três Secretários- Gerais foi incorporado
o representante do Ministério do Trabalho, justa
mente pelo entendimento de que essas questões
estão crescendo, a sua gravidade está aos olhos
de todos e sua acentuação justificae impõe medi
das governamentais visando a sua atenuação.

Com respeito aos problemas dos garimpos,
sem dúvida, a questão da poluição, sobretudo
com mercúrio em busca do ouro, é dramática.
Sabemos do problema de ordem social que en-

volve,- e eu já não diriaa organização, teríamos
de dizer a total falta de organização, a desorga
nização dos garimpos. Nós temos atendido aos
problemas dos galimpos, no esforço de reduzir
a verdadeira devastação que tem feito a malária,
nesses ambientes. O Brasiltem hoje mais de 400
mil pessoas com malárias, e esse número vem
crescendo de ano a ano, nos últimos 10 anos,
em função da grande migraçãp em direção à
Região Amazônica e em função das dificuldades
especiais, das peculiaridades do combate à malá
ria, na ecologia própria da selva amazônica. Den
tro da grande Região Amazônica há duas subá
reas particularmente propícias a este problema,
que são o sul do Pará e alguns Municípios do
Estado de Rondônia

Em cerca de onze Municípiosdesses dois Esta
dos se situam, aproximadamente, 70% dos casos
de malária no País. e por isso mesmo, no final
do ano passado, realizamos um Operação Impac
to, justamente para atingir aquelas vitimas do
crescimento impressionante da malária, de ano
a ano, como vinha ocorrendo, numa demons
tração de que os métodos que funcionaram para
o restante do Brasil, os métodos de combate à
malária que funcionaram no passado em tantas
outras áreas do mundo, nesta Região Amazônica,
como em outras regiões peculiares do mundo,
vinham nos levando a perder terreno. Essa Opera
ção Impacto consistiu em fazerchegar ao interior
da selva, predominantemente ocupada, desorde
nadamente, por garimpeiros, três sucessivos es
quemas de tratamento, acompanhados das medi
das diagnóstica necessárias, visando uma inter
rupção nesse crescimento, não na idéia de que
se fosse ter a resposta para o problema da malária,
porque esta terá que ser alcançada em trabalho
continuado, de forma crônica. Mas para que se
conseguisse, como esperamos haver conseguido,
sustar esse crescimento. Aí, a questão fundamen
tai é exatamente o ambiente em que vivem os
gaJimpeiros. Como corrigiré questão muito mais
ampla, não é apenas da área da Saúde, a saúde,
articulada com outros órgãos de Governo, deu
a sua colaboração, mas seguramente não estará
aí a solução. O fato é que, como a malária debilita
intensamente, porém, mata raramente, o galim
peiro, com a sua psicologia própria, na ânsia de
buscar o fruto de um terrível esforço, é muitas
vezes um decuidado em relação à sua própria
saúde, não completa os seus tratamentos,e, com
isso, contribui para outro problema terrível que
vem ocorrendo-queé o da crescente resistência
às formas habituais de tratamento.

Em função de tudo isso é que mobilizamos
1.400 homens, com a participação das Forças
Armadas, para conseguir chegar ao mais remoto
dos garimpos dessas duas regiões. Em seguida
a esse trabalho intensivo e agudo, reformulamos
o sistema de atendimento, com a criação de mi
crozonas de combate abrangente à malária. E
com isto, estamos realizando a nossa parcela de
contribuição para a melhoria das condições de
trabalho no garimpo.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN -
v. Ex' só para complementar!

Sr. Ministro, haveria uma estatística com rela
ção a esses trabalhos, para sabermos exatamente
o nível a que chegou essa contaminação, e que
tipos de estudos epidemiológicos? A revista lato

É, por exemplo, fez um estudo sobre a contami
nação de mercúrio e colocou a cifra de que 300
mil garimpeiros estariam contaminados por mer
cúrio, o que significariauma tragédia de propor- .
ção maior do que em Minamata, que é o para
digma internacional.V. Ex' poderia confirmar este
número?

O SR. ROBERTO SANTOS - Eu não tenho
como confirmar com exatidãonecessária este nú
mero, por uma circunstância que complica e difi
culta enormente esta estimativa. Estes garimpei
ros são sabidamente migrantes: Eles são sabida
mente, podemos dizer, errantes. Toma-se, então,
extremamente dificil, nas nossas circustãncias, no
grau de desorganização em que vivem, por este
pedaço de Brasil afora, saber exatamente quem
é quem num estudo desta natureza. A questão,
sem dúvida, merece o maior apreço, mas as difi
culdades de que se reveste a execução de um
estudo dessa natureza podem-nos levara impres
sões injustificadas.Anossa contribuição tem esta
do presente, levando em conta dificuldadescomo
essas, a do imenso grau de constante migração,
uma das características do trabalho de garim
pagem.

O SR.CONSTlTUlNTE FABIO FELDMANN 
Se esse número fosse certo, como é V.Ex' qualifi
caria uma calamidade pública, como a de 300
mil garimpeiros contaminados com mercúrio,
que é uma contaminação irreversível, que afeta
o sistema nervoso central?

O SR.ROBERTOSANTOS-Por uma questão
de hábito de informação, eu preferiria ter uma
certeza maior, uma segurança maior a respeito
de números como estes.

O SR. PRESIDENTE ( José Elias Murad) 
Continua franca a palavra.Lembro aos Srs. Cons
tituintesque as perguntas devem respeitar o prazo
dado, e, se possível, tamém, as respostas não
utrapassem o prazo de 3 minutos.

Concedo a palavra ao ilustre ConstituinteJoaci
Góes.

O SR. CONSmUlNTE JOACI GÓES - Sr.
Ministro Roberto Santos, o depoimento de V. Ex'
perante esta subcomissão representa mais um
elo da sua rica biografia de médico e de cientista,
iniciada quando conquistou a láurea de melhor
aluno da UniversidadeFederal da Bahia para, em
seguida, conquistar a Cátedra como mais jovem
catedrático de Medicina do Brasil conteporâneo.

V. Ex' se destacou pelas pesquisas científicas
realizadas, e aí o conceito de pesquisa científica
deve ser tomado na sua mais elevada acepção
em universidades brasileiras, em universidades
americanas e em universidades européias, em se
guida V.Ex'veio e assumiu a UniversidadeFederal
da bahia, a Reitoria, onde a sua competência e
a sua probidade foram mais uma vez testadas.
V. Ex' repetiu este comportamento no Conselho
Federal de Educação em seguida, fez na Bahia
um governo marcado pela probidade, pela com
petência, assumiu recentemente o CNPq e, hoje,
exerce o Ministério da Saúde. Não obstante a proi
bidade e a competência com que V.Ex-tem exer
cido esses corgos, e em quase todos V.Ex' não
deixou de levara pecha de mau político.Apalavra
"político" é tomada no seu sentido mais pejora
tivo,quando as pessoas querem dizer que V.Ex'
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sempre preferiu o exercício da transparência em
lugar da habilidade, e que tem sido um dos contri
butos para a deformação da imagem do político
neste País.

Sr. Ministro,sem dúvida aluguma, o problema
da saúde do homem brasileiro é o problema mais
importante que temos neste País afinal de contas,
não vamos construir uma nação a partir de uma
população doente, como é doente a maioria da
população brasileira. Por outro lado temos que
reconhecer que esta não e uma questão atinente
apenas ao Ministério. É uma questão de governo,
transcende os limites de qualquer pasta. Nas polí
ticas do Brasil, isso não tem sido observado, por
que de tal sorte são interligadas as questões de
saúde as questões de habitação, as questões de
renda. Seria mesmo capaz de dizer que, se nós
do Brasil tivéssemos um melhor perfd na distri
buição da renda, se tivéssemos outra educação,
consqUentemente teríamos outro nívelde sanea
mento, teríamos outra alimentação para o povo
brasileiro. E poderíamos até estabelecer o cotejo
de dois países, um País como este Brasil que
aí está, e um outro país precisamente igual a este,
exceto em dois pontos: não haveria fome e não
haveria médicos nem hospitais. Sem dúvida algu
ma, neste segundo país onde melhor fosse a dis
tribuição de renda, onde a população fosse ali
mentada onde houvesse saneamento, onde hou
vesse educação, seguramente nesse outro Brasil,
com esses atributos, mas sem a prática da medi
cina. Por absurdo raciocinaríamos, que a medi
cina fosse proscrita deste país. É claro que a quali
dade da saúde desse outro povo seria muito me
lhor do que a saúde do povo brasileiro. Por isto
mesmo é que fico muito preocupado quando se
cobram do Ministérioda Saúde no Brasil determi
nadas medidas que, na realidade, estão contidas
no bojo na atuação de tantos outros Ministério.
Ora, estamos elaborando uma nova Constituição.
EstaConstituição deverá dizer, assim, como uma
de suas afirmações mais eloqüentes, de que a
saúde é dever do Estado e direito do cidadão.
Mas estamos no Brasil, não estamos na Alema
nha, onde a Constituição dizque todo o cidadadão
alemão, tem direitoà uma existência digna. Então,
se o cidadão alemão entra em estado de pobreza
em qualquer nação estrangeira, como no Brasil,
ele vai ao seu Consulado, este examina a sua
situação, verifica realmente qual não está tendo
uma vida digna, e o governo alemão lhe emite
um cheque mensal para complementar a sua re
ceita, de modo que aquele preceito constitucional
se transforme numa realidade. No Brasil, e esta
é uma grande preocupação, estamos fazendo
uma Constituição, uma Constituição talvez para
destinar-se ao Brasil ideal, enquanto o Brasil real
está correndo paralelamente a isso. É um país
que se caracteriza pela impunidade. É um país
onde assistimos, mesmo nesta Nova República,
a muitos títulos mal amanhecida, e a outros, pre
cocemente crepuscular, assistimos exercerem
funções de relevo da República determinadas fi
guras que, em nome da justiça e da verdade,
deveriam estar na cadeia. Então, fica muito difícil
esperarmos de uma Constituição que vai regula
metar a vida do futuro, quando não estamos sen
do capazes de praticar a democracia que estará
proposta nesta Constituição. A Constituição ame
ricana, com 9 artigos e com 200 anos de vida,
tem sua longevidade assegurada pela qualidade

do comportamento praticado nas instituições, nos
, quando fazermos esta nova Constituição, acho
que é dever de todos nós que integramos a As
sembléia Nacional Constituinte e de todos nós
que temos um papel a desempenhar na vida brasi
leira, de advertir a população brasileira de que
desta nova Constituição não devemos esperar
mais nada do que uma tentativa de estabilizar
a democracia, para que, a partir daí, pela prática
diária, possamos obter os beneficios providos da
democracia. Porque, enquanto não fizermos isso,
vamos ter o Ministério da Saúde transformado
apenas numa Pasta onde o drama da existência
humana se processa num instante em que prati
camente pouco há que se fazer.

Pergunto, para concluir, a V.Ex", neste quadro,
que tipo de recomendação de natureza constitu
cional V. Ex" entende que poderia ser formulada
para o equacíonamento, ainda que em parte, des
ta questão?

O SR. ROBERTO SANTOS - Ilustre Consti
tuinte Joaci Góes, meu conterrâneo, por honra
minha, e Companheiro de lutas em que S. Ex"
tem revelado a sua capacidade para enfrentar si
tuações da maior complexidade e sair-se galhar
damente de embate que têm sido duros e neces
sários, S. Ex" levanta uma das questões mais bási
cas, mais essenciais dentro desse emaranhado
de problemas com que defrontamos.

Realmente, o problema da saúde não pode ser
apenas de um ministério, mesmo que venha a
ser aquele Ministério da Saúde com que sonha
mos e tenha abrangência muito maior nas suas
atribuições legais do que está tendo hoje em dia.
Até porque, ainda dentro do Poder Público, do
sistema federativo em que vivemos e queremos
seja reforçado, os Estados têm uma participação
muito grande, os municipios têm uma partici
pação crescente. Abenemerência tem o seu lugar
e há, também, uma participação da área privada.
Fundamentalmente, portanto, a questão da saúde
é uma questão da comunidade, não é sequer
apenas do Governo. E essa consciência de toda
a comunidade brasileira em relação à sua saúde,
são essas aspirações e expectativas em relação
à saúde da nossa população os componentes
fundamentais da força, do vigor das providências
do Poder Público. Tanto entendo assim que,
quando honrado por Sua Excelência o Senhor
Presidente da República José Sarney com o con
vite para assumir o Ministérioda Saúde, logo de
pois de empossado visitei algumas personalida
des de maior relevo dos órgãos de divulgação,
de comunicação de massa neste País, justamente
para externar o ponto de vista de um profissional
da saúde de que esses orgãos de comunicação
não vêm dando ou não vinham dando aos proble
mas da saúde o espaço, o destaque que nós,
profissionais da saúde, entendemos deveria ter,
ou, dito de outra forma, a comunidade não vinha
tendo acesso à informação e, quem sabe, estava
timida em reivindicar essa profusão maior de in
formação sobre a saúde.

Essas idéias foram trocadas com alguns dos
responsáveis por todo esse complexo sistema no
Brasil.Não sei que influência ou importância terão
tido essas conversas, mas, não tenho dúvida, se
confrontarmos o espaço ocupado com os proble
mas de saúde há pouco tempo no Brasil e o
quem vem ocupando ultimamente, mesmo que

nisto se incluam algumas imcompreensões ou
até injustiças, o fato é que é de importância funda
mentai o crescimento da presença dos problemas
de saúde nos orgãos de divulgação, com uma
aceitação da maior significação por parte da po
pulação. A população está querendo mais e pre
cisa ter mais, merece mais. O Poder Público deve,
também, cumprir a sua parte sensível como, sem
dúvida, têm sido esses apelos da comunidade,
e aí vamos encontrar um verdadeiro ponto de
partida para tudo aquilo a que aspiramos, nós,
os profissionais de saúde, e os homens com sensi
bilidade de ordem social, como a tem o Deputado
Joaci Góes,

A declaração, que podem ser nos termos que
constam do documento da Comissão de Reforma
Sanitária, referente à saúde como direito de todos
e dever do Estado e os macanismos de financia
mento, com o aporte de recursos novos, com
identificação que consta dos trabalhos que funda
mentam esse documento da Comissão, se tudo
isto for inicialmente presente na futura Consti
tuição e, em seguida, se desdobrar nas leis ordiná
rias, que seguramente hão de dar seqüência a
esses princípios de ordem geral, não tenho dúvida
de que em alguns anos a condição de saúde
do povo brasileiro estará muito melhor do que
é hoje. É claro que nin.QUémpode esperar milagres
da noite para o dia. E claro que esta não é "uma
situação em que os efeitos se tomem notórios
a prazo muito curto, mas estamos na direção certa
e podemos aguardar resultados favoráveis em
pouco tempo.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - An
tes de passar a palavra a outro Constituinte, gosta
ria de fazer um pequeno comentário sobre o que
disse o Companheiro Constituinte Joaci Góes, a
respeito da imagem do político diante da opinião
pública, imagem esta que, principalmente através
da Constituinte, devemos lutar para ser modifi
cada.

Costuma-se até mesmo dizer que o nosso Pais
progride à noite, quando os políticos estão dor
mindo, ou, então, comparar os políticos aos be
bês, um canal alimentício, com enorme apetite,
de um lado, e nenhum senso de responsabilidade,
do outro. É uma imagem que precisamos lutar
para modificar, e através desta Constituinte, temos
a nossa melhor oportunidade. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pedro
Canedo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. MinistroRoberto Santos, tenho observado que
três problemas por que passa o nosso Pais não
merecem a devida atenção da classe política.Vive
mos em um País em que a política partidária
supera - vivemos dentro de uma políticaeminen
temente partidária - a saúde, a educação e a
segurança.

Faço parte, como Membro Titular, da Subco
missão da Cultura e Esporte, e membro suplente
desta Subcomissão.

Há poucos dias tivemos a oportunidade de ver
o descaso com que a própria classe política reser
va dá à saúde, quando o Governador de Minas
Gerais diziaque um Ministérioteria que ser dado
a um partido em compensação por haver perdido
o Gabinete Civil. Ironicamente, sorrindo diante das
câmaras de televisão, S. Ex" dizia que deveria ser
Ministérioda Saúde. Acredito que seja um desca-
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so muito grande com a saúde e que reflete a
forma como os partidos, que têm estado no poder
ao longo de muitos anos, dedicam à saúde.

Indago de V. Ex' como o Ministério da Saúde
se sente em relação ao tratamento que lhe é dis
pensado pelos partidos que compõem o Governo.
Em relação aos recursos que o Ministério tem
tido, em números percentuais, evidentemente de
pendendo de uma reforma tributária,qual a con
tribuição, a sugestão que V. EX" poderia dar a
nós, Constituintes?

O SR. ROBERTOSANTOS- Tenho tido um
convíviode total cordialidade e colaboração com
os partidos políticos e mantido um constante in
tercâmbio com a Câmara e com o Senado, pelos
seus órgãos dirigentes e representativos. Nas
oportunidades de exame, apreciação e delibera
ção sobre projetos de lei,tenho estado em enten
dimentos constantes e sempre proficuos.

A questão das despesas com a saúde reflete
muito bem aquilo que dizia há pouco, quando
faziareferência à saúde como problema da comu
nidade. Sabemos que muitas vezes se comparam
orçamentos de um país com o de outro, buscando
os percentuais que em cada orçamento figuram
para este ou aquele fim, no entanto as organi
zações político-administrativas dos vários países
são tão diversas entre si que essas comparações,
do ponto de vistaorçamentário, a não ser quando
elas dentro do próprio sistema, pouco informam
acerca da atenção dada por aquele sistema de
governo a este ou aquele problema.

Na verdade, há um indicador, que é importante
quando bem apurado: o percentual das despesas
com aquele setor em relação ao Produto Interno
Bruto. Quando se cuida dessa comparação com
o Produto Interno Bruto, estamos superando es
sas diversidades de organização poIítico-adminis
trativa,estamos com um dado melhor fundamen
tado.

Em um sistema federativo como o nosso, o
orçamento federal disso ou daquilo pode não sig
nificar tanto, tendo em vista que os Estados gas
tam também no mesmo setor, tendo em vista
que os municípios podem gastar. No caso espe
cíficoda saúde, na organização do GovernoFede
ral no Brasil, essa cisão, ocorrida há 40 anos,
entre as medidas de preservação, de um lado,
entregues ao então Ministério da Educação e Saú
de, e as medidas de restauração, de outro, sob
a responsabilidade da Previdência, ainda acen
tuam mais essa verdade que é apresentada aqui
de forma genérica.

Portanto, para este fim importa, sobretudo, a
evolução do que se tem atribuído a um mesmo
setor dentro de uma mesma organização. Espera
mos que essa organização se modifique funda
mentalmente, em função das conseqüências dos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Não estamos com isto, de forma alguma, defen
dendo ou endossando a atual organização mas
apontamos alguns números que são expressivos
acerca da evolução, no atual período de Governo,
desses mesmos grupos. No ano passado, por
exemplo, para as tarefas que são hoje atribuídas
ao Ministério da Saúde, começamos o ano com
8 bilhões e 400 milhões de cruzados no Orça
mento que havia sido elaborado no ano anterior.
Pois bem, tendo sido um ano em que a inflação
foiseguramente a menor dos últimos muitos anos

no País, esses 8 bilhões e 400 milhões foram
complementados ao longo do ano com mais 7
bilhões e alguma coisa, portanto, quase dobrou,
sendo que esses 7 bilhões de suplementação,
ocorridos ao longo do ano, mais de 4 bilhões
foram suplementações dentro do próprio Orça
mento e os restantes vieram de outras fontes ofi
ciais. Isso mostra, como o Governo José Sarney
tem abribuído importãncia fundamental às res
ponsabilidades que são hoje do Ministério da Saú
de. Deveriamser outras, deveriam ser muito maio
res, mas são hoje estas, e a elas temos que dar
cumprimento. Vezpor outra se ouve:"O Ministério
da Saúde está se ocupando muito com a malária,
ou com a febre amarela, ou com o que seja,
e devia estar cuidando de coisas mais amplas,
da responsabilidade da saúde". Convém lembrar
que é da nossa competência legal atender às ne
cessidades da população nesses assuntos, por
que, se não o fizermos, se este órgão não fizer,
nenhum outro fará. Então, é obrigação nossa,
obrigação muito nobre, da qual muito orgulha
mos. E para es tarefas que são hoje da responsa
bilidadedo Ministério, tivemos esta demonstração
de sensibilidade por parte do Executivo e do Le
gislativo. Do Legislativo, ao aprovar a Lei Orça
mentária; do Executivo,ao promover essas suple
mentações.

Começamos este ano com o Orçamento elabo
rado no ano passado, quando se esperava uma
inflação zero de um ano para o outro, tendo um
acréscimo de 8 bilhões.Ao longo do ano estamos
catando as suplementações, que seguramente
elevarão esse valor a muito mais do que foi no
ano passado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavraao nobre ConstituinteEduardo
Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, primeiro uma questão de ordem.

É evidente, como disse o próprio Ministro Ro
berto Santos, essa área de saúde é uma área
quase que em ebulição no nosso País, pelo pró
prio quadro caótico. As diversas correntes apon
tam para o setor Saúde no País. Existe, como
é público uma luta política muito grande nessa
área, tanto na sociedade como dentro do próprio
PMDB. É público e notório.

Formulo esta questão de ordem, Sr. Presidente,
recebi informações de que existem seguranças
na porta, talvezprevendo mais um choque político
pelo que está acontecendo no Ministério, dentro
do PMDB etc. Gostaria de saber se isto é verdade,
porque não temos tido esse comportamento aqui,
nesta Subcomissão, nem em nenhuma outra.

Esse tipo de método, na luta política,não deve
ser empregado aqui no Congresso.

Esta, minha questão de ordem, que para que
V. Ex' Sr. Presidente, mande investigar, e se for
a fato, pedir aos companheiros seguranças se
retirem, para cuidarem de outros problemas de
sua função específica.

Dirijo ao Sr. Ministro três questões. A primeira.
Ficou clara na exposição, do Ministro Raphael
de AlmeidaMagalhães que existeuma clara resis
tência à unificação político-administrativa a nível
federal. S. Ex' é completamente favorável à unifi
cação a nível estadual e municipal, mas a nível
federal colocou resistências, e, questinando aqui,
várias vezes, não se colocou com clareza em rela-

ção à' necessidade da unificação político-admi
nistrativa, tanto municipal, como estadual e, tam
bém, a nívelfederal.

Então, gostaria de saber de V. Ex"uma posição
clara em relação à necessidade de unificação polí
tico-administrativatambém a nívelfederal.

A segunda questão, tem sido outro assunto
muito polêmico nesta Subcomissão, é sobre o
relacionamento do setor público da saúde com
o setor privado.Existem, inclusive,indícios,houve
um debate aqui sobre seguridade, há indícios de
que há um claro interesse na penetração de capi
tais financeiros, e até internacionais, nessa área
de saúde no Brasil.

Qual a sua opinião em relação a esse relaciona
mento da rede pública estatal, que todos defen
dem, a sua ampliação, com esses setores privados
que fazem da saúde do brasileiro uma fonte de
lucro, inclusivecapitais financeiros e capitais mul
tinacionais?

Finalmente, a terceira questão, já que V. Ex"
falou de indicadores de saúde, sobre a morta
lidade infantil, há notícias nos jornais mas não
foram publicados integralmente. Indicador muito
importante é a questão da mortalidade infantil.
Houve uma tendência no País, há um declínio,
existem indícios, há dados que o indicador de
mortalidade infantil volta a mostrar uma curva
ascendente no nosso País. Como esses dados
não estão amplamente divulgados, gostaria que
V. Ex' que deve tê-los, nos informasse o índice
de mortalidade infantil no País, especificamente
o do Nordeste, nos últimos cinco anos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- An
tes de passar a palavra ao Sr. Ministro Roberto
Santos comunicamos, respondendo à questão de
ordem o Constituinte Eduardo Jorge, que os se
guranças não estão mais nas proximidades.

Concedo a palavraao Sr. MinistroRobertoSan
tos.

O SR.ROBERTO SANTOS-Apenas comple
mentando a informação de V. Ex', Sr. Presidente,
e se me permite, se é que havia qualquer segu
rança aqui, na vizinhança,seguramente não teria
provindo do Ministério da Saúde, e vou dizer por
quê. Quando assumi o Ministério, de acordo com
o que imagino fosse uma praxe antiga, havia o
pessoal de segurança, que dispensei, devolviao
órgão de origem. Não dísponho desse instrumen
tai.Este é um fato notório, que pode ser compro
vado junto ao Ministério. Aliás, é prática minha
antiga, e em toda a minha vida pública sempre
foi assim.

O SR.PRESIDENTE (José EliasMurad)- Para
confirmar o que o Sr. Ministro está dizendo, os
seguranças são do próprio quadro do Senado.

O SR. ROBERTO SANTOS - Vamos passar
às questões que me foram diretamente dírigidas.

A primeira, referente à questão da unificação
não sei se o nobre Constituinte havia chegado
quando li aqui trechos de discursos meus mais
antigos, defendendo veementemente a unifica
ção, a partir do discurso de posse se houver inte
resse, poderei relê-los- e, em seguida, o discurso
que fiz na instalação da VIII Conferência Nacional
de Saúde, em que os termos são igualmente inci
sivos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
É que muitas vezes se fala em unificação e se
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deriva, se sofisma com a palavra "integração".
O de que se está tratando aqui é a questão da
unificação, realmente político-administrativa em
um órgão único, e não uma questão de uma
integração, que é o "jeitinho" brasileirode se pre
servar determinadas fontes de poder.

Ouvicom muita clareza,o seu posicionamento,
nobre Ministro, mas perguntei outra vez,evidente
mente, para ter clareza em relação a esse ponto.
É integração ou é unificação mesmo?

O SR.ROBERTO SANTOS- Tenho colocado
- de público, inúmeras vezes, em quase que todos

os meus pronunciamentos, em todas as oportu
nidades que tenho encontrado, são exatamente
no sentido de defender a unificação. Vou mais
longe. Tanto entendo necessária essa unificação,
e como sei que há providências, inclusive de or
dem legal, que precisam ser tomadas, para que
ela se verifiquena sua plenitude, que, antes mes
mo da possibilidade de exeqüibilidadedessa unifi
cação, estamos trabalhando no sentido da inte
gração como uma providência temporária, justa
mente buscando, como disse há pouco, expe
riência,buscando modelos que permitam, de for
ma exitosa,a unificação,que é realmente o nosso
objetivo,- insistoaqui, - a nívelmunicipal, esta
dual e federal. Este é o nosso entendimento claro
e repetidamente expresso de modo franco.

Quanto às relações entre a área pública e priva
da, aqui estou me baseando nas conclusões da
Comissão de Reforma Sanitária,no que vem aqui
indicado como §§ 2°e 39 do art.3°dessa proposta.

"É assegurado o livreexercíciode atividade
liberal em saúde, em organizações de servi
ços de saúde privados, estabelecidos os pre
ceitos éticos e técnicos determinados pela
lei, e os princípios que norteiam a Política
Nacional de Saúde."

§ 3° "A utilização de serviço de saúde
de natureza privada pela rede pública se fará
segundo necessidades definidas pelo poder
público, de acordo com normas estabele
cidas pelo direito público."

O restante já é menos diretamente desenvol
vido no assunto.

Posso, aliás, acrescentar, também como teste
munho de vida, embora tenha me dedicado às
atividades de saúde praticamente durante toda
a minha vida profissional e pública, mesmo nos
cargos que exerci como Presidente do Conselho
Federal de Educação, Governador de Estado, os
exerci como médico, como professor, embora
tenha dedicado toda a minha vida profissional
à atividade de saúde, nunca estive pessoalmente
ligado a nenhuma atividade do setor privado. A
saúde, para mim, foi sempre objeto de exercício
público. Não tenho nenhuma recusa à atividade
privada.Posso afirmar,como testemunho de vida,
que a minha experiência é integralmente dentro
do serviço público. Isso, talvez, contribua até para
desfazer certos equívocos e incompreensões que,
por vezes,circulam. Isso é facilmente identificado
de comprová-lo.

Em relação à mortalidade infantil, aqui assinala
o que tem sido o objeto de nossa verificação.
Se nós considerarmos as estatísticas de década
aà década - 1940, 1950, 1960 -, verificaremos
que a mortalidade infantil no Brasil tem decaído
nitidamente. Nos anos de 1980, neste quadro

maior, se isolarmos a década de 1980, nos anos
da recessão, de 82 para 83 e para 84, houve
um aumento que não é tão grande, mas houve
um aumento, e ainda situa a década em condi
ções de salvar,de manter aquele ritmo de decrés
cimo que vem ocorrendo de década a década.
Insisto,os anos 82, 83, 84.

Nos últimos anos - sabemos como essas esta
tísticas que envolvem a demografia em termos
globais, não têm os seus resultados logo calcu
lados e divulgados, sobretudo para o ano de 86,
em que o Plano Cruzado resultou numa notória
elevação do consumo de alimentos - é de se
esperar que' a década de 80 esteja se resgatando,
mas não há ainda informação conclusiva e dispo
nívela este respeito.

Outra informação que circula é que 80 está
crescendo. Os anos correspondentes à recessão
do começo de 80 realmente mostram isso. Os
dados mais recentes não estão ainda acessíveis.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o nobre Constituinte Geraldo Alck
min.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Ministro Roberto Santos por melhor que seja
a dedicação, a competência reconhecida do Mi
nistro da Saúde, as dificuldades orçamentárias,
as dificuldades financeiras são muito grandes.

Existem inúmeras propostas que querem fixar,
a nível de nossa futura Carta Magna, da Consti
tuição brasileira,um percentual mínimo dos Orça
mentos da União, dos Estados e dos municípios
para a saúde, como já existe para a educação
a Emenda Calmon. E o que se tem mais ouvido
falar, é recomendação da VIII Conferência Nacio
nal de Saúde, num percentual de 13 por cento
dos Orçamentos da União, dos Estados e dos
municípios.

Pergunto a V. Ex": neste ano de 1987, quanto
significa, a nívelpercentual, o orçamento do Minis
tério da Saúde, e o dos anos anteriores, para que
se tenha uma idéia do que significariam esses
13% do Orçamento da União, que existe como
proposta para a futura Constituição?

O SR. ROBERTO SANTOS - Nosso ponto
de vista a este respeito está novamente expresso
no resultado dos trabalhos da Comissão de Refor
ma Sanitária.Aproposta figurano parágrafo único
do art. 6° e em disposições transitórias.

Enquanto o parágrafo único do art. 6° diz que
"esse volume mínimo de recursos públicos cor
responderá anualmente a 12% das respectivas
receitas tributárias", as disposições transitórias fa
lam em como os recursos que são atualmente
arrecadados pela PrevidênciaSocial deveriam ser
destinados a esse novo ministério, ao Ministério
da Saúde, acrescido de responsabilidades que
atualmente não são suas.

"A PrevidênciaSocial alocará um mínimo
de 45% da contribUiçãopatronal ao Fundo
Nacional de Saúde."

Essa especificaçáo relativa à contribuição pa
tronal é o resultado de um longo debate que figura
nos trabalhos que referi anteriormente, trabalhos
do Dr. André Médicie dos Drs, Solon Magalhães
Viana e Sérgio Francisco. Esses trabalhos foram
apresentados à Comissão de Reforma Sanitária.
Em resumo, foi possível extrair isto que figura

aqui. Acontribuição patronal evitauma discussão
que ainda está muito arraigada em setores da
Previdência Social, de que somente ao trabalha
dor que contribuiu é que se deveriam dirigir os
beneficios relativosà saúde oriundos dos Fundos
da PrevidênciaSocial.

O Fundo Patronal não desvincularia essa reci
procidade entre contribuição e beneficio.

O outro item diz:

"Os recursos da Previdência Social desti
nados ao financiamento do Sistema Nacional
de Saúde serão gradualmente substituídos
por outras fontes, a partir do momento em
que o gasto nacional em saúde alcance o
equivalentea 10% do Produto InternoBruto."

Esta consideração também é o resultado de
uma longa fundamentação, em que se demonstra
que, mesmo em países mais ricos, no sentido
de terem uma renda per capta muito superior
à do Brasil, no momento de se buscar recursos
para atender à saúde, durante muito tempo não
foipossíveldispensar recursos da PrevidênciaSo
cial para a saúde. Isto só se fez gradualmente.

Por sua vezaqui também se argumenta contra
riamente a pontos de vista de que, de imediato,
os recursos todos da Previdência deveriam ser
só para outros beneficios, e a saúde deveria ficar
fora, vindo os recursos da saúde integralmente
de outras fontes.

Enfim, esses dois itens resumem o que está
nesses trabalhos, significam, quem sabe, um ca
minho para aumentar a participação da saúde
no Orçamento, na sua compreensão abrangente
do que seria no futuro com a unificaçãodo serviço
de saúde.

Em relação ao que está ocorrendo, tenho uma
tabela que mostra isso, de 75 a 86, em que se
verifica que, entre 75 e 86, esse percentúal da
saúde na forma restrita- aqui não estão os recur
sos da Previdência Social nem outras fontes -,
o percentual do Orçamento Federal - portanto,
aqui também não se incluem as outras fontes
oficiais - se situa aí em tomo 1,5 a l,6. Nos
dois anos, de 85 e 86, ele se situa em tomo de
2,1,1,92; no iníciode 87, portanto independente
das suplementações, fica em 2,48. Aqui não se
incluem sabidamente as outras fontes.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Lembro aos nobre Colegas que o nosso prazo
está-se esgotando.

Vamos perrmtir mais duas intervenções.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Rai

mundo Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Tive o privilégio de trabalhar com o Professor
Roberto Santos durante quatro anos na Bahia,
quando estudante na Segunda Médica, isso há
30 anos, dos 27 anos de formado. Para felicidade
minha, reencontro o Professor com aquela mes
ma disposição de cientista, de pesquisador, de
homem sério no campo da saúde.

Durante os meus 27 anos de médico, 22 anos
passei no interior do Nordeste, procurando exer
cer uma medicina voltada para a minha popula
ção, para a minha região, e felizmente constatei
que, depois desse período, a minha atuação em
termos de melhora da saúde da minha população
foi inteiramente perdida, porque a cada ano os
problemas aumentavam, se cronificavame enten-
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di que só existia um caminho diferente para que
uma contribuição mais efetivapudesse ser dada,
era o caminho político,no sentido de tentar inter
ferir na Política Nacional de Saúde. Pensava che
gar à Câmara Federal para entrar na Comissão
de Saúde como um simples Membro e ter essa
oportunidade. Felizmente o destino proporcionou
uma oportunidade ímpar e única em estar aqui
como Deputado Constituinte e poder fazer parte
desta Subcomissão, para expor e colocar na nos
sa Carta Magna aquilo que penso como certo
e fruto da minha vivência.Para minha alegria che
guei aqui e encontrei, já do meu conhecimento,
porque acompanhei, mesmo à distãncia, esse tra
balho fundamental da Comissão Nacional de Re
forma Sanitária, dirigida e orientada pelo Minis
tério da Saúde.

Assim, Professor, parabenizo V. Ex" pela sua
atuação, porque é inconcebível que num País co
mo o nosso exista a dicotomia entre a prevenção
e a medicina curativa. Nas minhas intervenções,
durante os nossos trabalhos aqui, tenho tentado
priorizara medicina preventiva como consequên
cia do nosso Estado geográfico, a nossa locali
zação em termos de País tropical e subtropical,
e vejo que esse caminho está aberto. Inclusive
em um trecho de proposta constitucional, falei
da necessidade de ser criado, a nivel amplo, um
Departamento Nacional de Engenharia Sanitária
que abrigue a infra-estrutura sanitária na constru
ção de qualquer casa. Ou seja, seria proibido ser
iniciada a construção de qualquer apartamento,
qualquer casa, mesmo no campo, sem antes ser
atendido esse pré-requisito, que são as condições
de higiene, principalmente as condições sanitá
rias, para que qualquer edificação seja feita.Mais
ainda esse Departamento Nacional de Engenha
ria Sanitária teria por obrigação dar condições
condigna de habitação, principalmente em rela
ção à doença de Chagas, em termos de casas
salubres, que não sejam as de pau-a-pique.

Preconizei,ainda neste texto, Professor, um De
partamento Nacional de Alimentação e Nutrição
ligado diretamente à saúde, porque acredito que
é pré-requisito. Hoje temos 10 a 12 milhões de
crianças, de zero a cinco anos, subnutridas, o
que significaque a evasão escolar está muito mais
ligada diretamente aos problemas de deficiência
cerebral, por falta de oxigênio, que da falta de
alimentação, do que talvez, por falta de atendi
mento dos professores da rede escolar.

Fiquei inteiramente entusiasmado com a idéia
do Distrito Sanitário, porque esse é realmente o
princípiobásico de qualquer medicina efetivapara
o nosso País, é cédula, é o ponto inicial para
qualquer desenvolvimento de uma PolíticaNacio
nal de Saúde que realmente venha preencher
aqueles requisito exigidos pelo nosso País.

Pergunto a V. Ex":-existe alguma preocupação
em cada unidade sanitária, em cada distrito sani
tário, e se ter um setor de pesquisa, não apenas
no sentido da vigilânciaepidemiólogica, mas prin
cipalmente para o dignóstico daquelas peculiari
dades? Quais as doenças que ali mais incidem
em termos de população? Em relação a esse tipo
de pesquisas, já está se prevendo um batalhão
sanitário para intervira cada instante que determi
nado fator negativo para a saúde da população
seja detectada.

Em tese, a minha intervenção é para parabe
nizá-loe fazerapenas estas perguntas em relação
à pesquisa localizada no distrito sanitário, na uni
dade sanitária inicial.

O SR.ROBERTOSANTOS-A grande alegria,
a grande satisfação íntima do professor é ver,
passado algum tempo, o seu antigo aluno anima
do de realização profissional e pessoal, trazendo
a sua contribuição no melhor nível ao ambiente
e comunidade onde vive. É o que sinto agora,
quando me reencontro, e tenho-me reencontra
do, nos últimos meses, com freqüência, com o
antigo discípulo e colaborador Raimundo Bezerra,
hoje Constituinte pelo PMDB do ,Ceará.

Esta alegria tem um reforço. E que S. Ex"não
é apenas o ex-aluno que está dando continuidade
ao aprendizado do realizado conjuntamente no
mesmo ambiente, mas deu um pulo nesse apren
dizado, passou a utilizara sua experiência colhida
no trato direto com os problemas da saúde junto
à população da sua terra, no sentido de buscar
soluções mais amplas que envolvem uma com
ponente política fundamental. S. Ex" é hoje um
representante do seu povo junto à Assembléia
Nacional Constituinte e está trazendo a sua contri
buição, da maior valia,para que o futuro do Brasil
seja moldado por profissionais de várias catego
rias, de vários ramos, inclusive profissionais da
saúde com o seu preparo e a sua capacidade.

Voltando ao comentário do nosso conterrâneo
Constituinte Joaci Góes, a política se exerce no
melhor sentido. É o profissional da saúde, como
ocorre com o ConstituinteRaimundo Bezerra,que
conquista a confiança dos seus eleitores e repre
senta a sua comunidade num momento decisivo
da vida da Nação, como é o caso agora da Assem
bléia Nacional Constituinte. O Constituinte Rai
mundo Bezerra viveu os problemas da saúde e
conhece de perto a importância fundamental do
saneamento nas suas relações com a saúde, e
clama por melhores condições de saneamento
para o nosso povo. Sem dúvida, os nossos indica
dores de saúde são precários, como sabemos.
Isto em grande parte porque o saneamento ainda
tem muito que absorver de recursos e de capaci
dade de empreendimento por esse povo que está
construindo um Brasil diferente e melhor, mas
ainda tem um longo caminho a percorrer.

O mesmo se dirá da alimentação e da nutrição.
O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição
- lNAN -, como é sabido, promove uma série
de programas pelo País afora, dos quais o Progra
ma de Suplementação Alimentar é um dos maio
res, dentro do conjunto de programas do Minis
tério. Esse programa, entretanto, que tem um niti
do sentido de suplementação alimentar para a
saúde, tem de ser melhor conhecido na sua defini
ção original e clara. Ele se destina a uma ação
de saúde a ser cumprida em unidades de saúde,
quando distribui entre famílias de dois salários
mínimos ou menos, alimentos para gestantes e
crianças de menos de três anos. A significação
dessa suplementação alimentar é, portanto, muito
grande e diversa da de outros programas alimen
tares do Governo, porque o Programa ele atende
a situações em que não adianta dar remédio, ou
melhor, o remédio é a comida. A única solução
está em abrir, pela suplementação alimentar, os
caminhos da saúde.

O Sr. Constituinte Raimundo Bezerra pergunta
ainda se o Distrito Sanitário prevê a pesquisa.
O DistritoSanitário quando vier a ser implantado,
como esperamos, na sua plenitude, deverá ba
sear-se num enfoque epidemiológico. Isto é, o
dimensionamento dos seus serviços, a caracte
rização dos seus serviços devem corresponder
a levantamentos feitos, embora em termos rudi
mentares, porém, que dêem uma indicação que
seguramente há de ser suficiente ao seu nível,
qual seja, a predominância desse ou daquele mal,
qual seja, a necessidade quanto a recursos huma
nos, materiais e financeiros que têm de enfrentar
naquela situação. Lembra muito bem o nobre
Constituinte Raimundo Bezerra que o DistritoSa
nitário para funcionar tem que basear-se nesse
enfoque epidemiológico que permita o dimensio
namento das unidades que o compõe, em função
de dimensionamento das condições de saúde da
quela população.

Estamos, assim, aceitando esta sugestão e con
siderando que ela é fundamental para o bom fun
cionamento deste aspecto da reforma sanitária.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Co
mo última intervenção, concedo a palavra ao no
bre Constituinte Carlos Mosconi, Relator desta
Subcomissão.

O SR. REI.ATOR (Carlos Mosconi)- Sr. Minis
tro Roberto Santos, entendo, como V. Ex" tam
bém, que a situação de saúde no País está muito
precária. Uma das razões de nos encontrarmos
nessa situação é que esse setor até hoje não sensi
bilizou, de forma mais incisiva,mais contundente,
a classe política. Não há em setores políticos do
País, mesmo nas Assembléias Legislativas, nas
Câmaras de Vereadores, no Congresso Nacional,
um movimento de maior peso, um movimento
de reivindicação, de denúncia, de cobrança, por
parte da classe política,com relação à saúde. Exis
te um vazio que, na realidade, se traduz nesta
situação que estamos vivendo.

Ainda há alguns dias, como colocou aqui um
nobre Constituinte, assistimos, até de forma cons
trangida, a essa colocação feita pelo Governador
de Minas Gerais, declarando, de forma irônica,
que o Ministério da Saúde não teria realmente
valor nenhum e que poderia ser dado a qualquer
partido, porque, na realidade, não tem peso políti
co, não tem maior expressão. Esse fato traduz,
realmente, o que parte da classe política do País
pensa a respeito da saúde.

Por outro lado, vejo com muita freqüência, e
ainda nestes últimos dias têm sido exacerbadas,
reivindicações de governadores. Por exemplo, o
Governador do Paraná, parece-me que ontem ou
anteontem, veio aqui a Brasíliae ficou muito satis
feito porque conseguiu, do Presidente da Repú
blica a construção de uma ferrovia, a Ferrovia
da Produção, que vai atravessar e cortar o Estado
do Paraná, e com um custo altíssimo. Na semana
passada, alguns Estados do Norte ou Nordeste
conseguiram também a construção de uma ferro
via que vai ligar o Maranhão ao centro do País.
Não tenho nada contra a ferrovia, mas acredito
que, na realidade, não há, por parte da classe
política um interesse maior com relação à saúde.

Sr. Ministro, deve haver um entrosamento mais
forte entre o Ministérioda Saúde e a classe politica,
no sentido de que essas questões sejam levan
tadas dentro do Congresso Nacional, para que
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possamos fazer um movimento de peso, um mo
vimento uniforme para tentar reverter essa situa
ção em que nos encontramos.

V. Ex", na sua exposição, que considerei muito
lúcida, muito clara, não abordou a questão das
doenças endêmicas no País.Sr. Ministro, estamos
numa situação de coexitência pacífica. Entende
mos que as doenças endêmicas existem, e esta
mos certos de que não vamos exterminá-Ias, e
que podem até crescer um pouco. Algumas têm
crescido ultimamente, apesar do interesse do Mi
nistério em combatê-Ias. Na realidade, não existe
esse direcionamento com relação a recursos. essa
determinação para que essa situação possa rever
ter-se. Temos aí a doença de chagas, que foi
descoberta em 1900 e pouco, há 80 anos. Não
só não foi exterminada como até tem-se expan
dido nestes últimos anos.

Para nós, que pretendemos sair deste subde
senvolvimentocrônico em que o País se encontra,
é constrangedor que essa situação perdure indefi
nidamente, sem que haja por parte do Governo,
uma decisão política no sentido de revertê-la,

A oportunidade da Constituinte é única para
a inclusão na Constituição de artigos que não
existiam antes porque a nossa Constituição atual
é absolutamente omissa com relação à saúde,
para que possamos realmente redigir um texto
de acordo com a realidade do nosso País, procu
rando a redação de um texto competente, que,
na verdade, Sr. Ministro, este momento que esta
mos vivendoaqui, na Constituinte,possa significar
uma reversão, uma melhoria substancial para a
saúde em nosso País.

A questão da unificação é um passo muito
grande, sob o ponto de vista administrativo,para
que essa situação possa avançar um pouco. Toda
a comunidade de saúde no País tem esse objetivo
de forma quase unânime.

Ficou-me ainda alguma dúvida com relação
à questão de financiamento. Gostaria de ouvir
a sua opinião, como V. Ex"entende que essa unifi
cação se dê no plano da cúpula do Govemo,
como os recursos seriam repassados para o Mi
nistério,portanto, o Ministério da Saúde unificado.
Viria parte da Previdência Social? Viria parte de
outros recursos? Criaríamos um Fundo Nacional
de Saúde, de onde viriamesses recursos?

É fundamental que essa defmição seja feita
agora.

Também gostaria de ouvir, Sr. Ministro, a sua
posição com relação à questão de medicamentos.

Vou lembrar rapidamente uma passagem,
quando Secretário de Saúde do DistritoFederal.
Constantemente angustiado com essa questão
de medicamentos, convidei o então Presidente
da CEME, o Senador Gilvan Rocha, para visitar
comigo um Centro de Saúde na cidade-satélite
de Ceilândia. Para lá nos dirigimos um dia de
manhã, numa hora de movimento no Centro de
Saúde.Fomos muito mal recebidos, tanto pelos
profissionaisde saúde quanto pela população que
alise encontrava, exatamente, pela falta de medi
camentos.AIiexistiam profissionais de saúde em
todos os níveis, e em número adequado, sufi
ciente para o atendimento à população daquela
região.Entretanto, todo o sistema de saúde que
ali estava e que custou recursos vultosos ao Esta
do, fica absolutamente desmoronado, em função
da falta de medicamento. Na realidade, se toma
um gasto quase inútil, porque a população caren-

te, a população de baixíssimarenda não tem con
dições de sair dali com uma receita, tem que
sair dali com o medicamento. Isto não ocorria
e não ocorre até hoje.

Ouvimos ontem a exposição da Dl'" Marta, da
CEME. Estamos inteiramente de acordo com a
posição da CEME, mas se não houver uma deci
são - a nossa posição sob o ponto de vista teó
rico é a mesma, se não houver uma injeção maior
de recursos, não vamos conseguir sair deste ma
rasmo em que nos encontramos.

Todo o sistema de saúde que estamos preconi
zando com esta questão da unificação, se não
definirmos bem esta questão de políticade medi

.camento, estaremos incorrendo no mesmo erro
e na situação em que nos encontramos agora.

Estas, as minhas considerações.
O SR. ROBERTO SANTOS - Mais uma vez

o Constituinte Carlos Mosconi cumpriu bem a
sua missão de Relator,quando procurou levantar,
aqui, vários e até numerosos aspectos da questão
que, talvez, não foram abordados em pronuncia
mentos anteriores.

Por isto, peço ao Sr. Presidente um pouco mais
de tempo, para atender às diferentes questões
muito bem levantadas pelo Constituinte Carlos
Mosconi, que, além de profissional, tem a sua
experência no exercíciode altos cargos na admi
nistração da saúde, Secretário que foi da Saúde
do DistritoFederal.

O Constituinte Carlos Mosconi chama a aten
ção para a necessidade de se sensibilizara classe
política.

Estendendo e reforçando o que S. Ex" disse
há pouco, lembro a classe política,na sua condi
ção de representante mais direta da comunidade
em geral.

Exatamente não tenho dúvida, este empenho
pelos problemas da saúde.Nas nossas condições
de vida,tem espaço para crescer, merece crescer
e precisa crescer.É exatamente esta consciência
da importância dos problemas da saúde que há
de assegurar a continuidade na qualidade dos
serviços.

Podemos, na dependência de alguma liderança
local, de algum profissional que se distinga na
área da saúde, na sua comunidade, observar até
melhorias temporárias da qualidade dos serviços.
Os serviços terão boa qualidade, de forma perma
nente, constante e progressiva, quando a comu
nidade estiver reivindicando com vigor devido,
quando tiver esta consciência, representada, que
há de ser, pelos seus políticos.

Quando o Constituinte Carlos Mosconi chama
a atenção para a necessidade de esta consciência
crescer em termos genéricos, acrescento, aqui,
também a conveniência de que essa consciência
se especifique melhor, quando, por exemplo, ve
mos o interesse que desperta o funcionamento
de grandes hospitais, de hospitais que reúnem
as grandes personalidades da ciência e da prática
médica.Sem dúvida, conforme dizia há pouco,
eles são fundamentais. Sobretudo há necessidade
da valorizaçãoda pequena unidade de saúde, da
quela que, no seu conjunto, na rede que forma,
lida com os 140 milhões de brasileiros, daquela
que resolve os problemas em sua grande maioria
e da grande maioria de pessoas.Esta valorização
da pequena unidade de saúde requer, sobretudo,
uma atenção maior por parte da comunidade e
de seus representantes, os políticos.Neste sentido

tem S. Ex"o nosso espírito aberto para a mais
entusiástica colaboração, entre outras formas, co
mo lembrou aqui o Constituinte Carlos Mosconi,
nesse entrosamento com o Congresso Nacional.

As nossas doenças endêmicas, sem dúvida,
ainda representam um grande problema.E1ases
tão sendo combatidas por um Orgão que merece
o maior acatamento da população brasileira, a
SUCAM, que tem prestado serviços imensos nas
mais recônditas áreas do País,enfrentando condi
ções de transporte, de faltatotal de infra-estrutura,
de vida,extremamente difíceis, com remuneração
baixa, melhorada ultimamente nas suas diárias,
mas com remuneração ainda baixa, tem conse
guido conter doenças naquelas regiões em que
o combate é mais difícil, e tem, assim, reduzido
muito a sua presença em outras regiões mais
desenvolvidas do País, Por outro lado, tem lidado
com a necessidade de atender à crescente de
manda, com a população do Brasil crescendo
no ritmo que vem crescendo. ASUCAM tem, por
tanto, desempenhado um grande papel.

Há situações que também convém serem es
clarecidas. Por exemplo, a doença de Chagas.
Falamos em 6 milhões de chagados, o que é
o número obtido no exame de sangue, que revela
o eventual contacto do parasita que causa a doen
ça de Chagas, com aquele organismo. A Sucam
fezum grande progresso em interromper a trans
missão da doença de Chagas. Está muitíssima
reduzida no País todo. Esses milhões de brasi
leirosque têm a reação positivaà doença de Cha
gas, dos quais somente uma pequena parcela
vai desenvolvera doença, os sintomas de chagas,
esses sobreviverão,graças a Deus, durante déca
das. De modo que a redução desses números
será gradual e demorada. O que se pode fazer,
e o que se está fazendo - a redução da trans
missão da moléstia, esta seguramente tem sido
feita com muito êxito. Este é um exemplo de
sucesso, um sucesso que não é total, mas não
poderia ser total, tendo em vista o parâmetro que
se usa, aquilo que se mede - o número de porta
dores de uma reação sangüínea imunológica po
sitivada doença de Chagas.

Outros problemas estão sendo enfrentados. Fiz
referência aqui à malária, fiz referência à esquis
tossomose, que, como sabemos, no Estado do
Dr. Carlos Mosconi como no nosso Estado, esta
mos modificando os meios de enfrentar essas
doenças, sendo que dessas modificações destaco
uma, equivalente à que foi referida aqui a propó
sito de medicina do trabalho. Desses programas
horizontais da Sucam, em que a Sucam cuida
de um programa, com o seu pessoal, se faça
uma articulação maior com a rede de saúde que
atende de forma horizontalaos diferentes e varia
dos problemas de cada comunidade. Esta articu
lação no combate às endemias, da vigilânciaem
relação às endemias, com o centro de saúde,
o órgão que cuida, à nível local dos problemas
de saúde, é o grande passo que a Reforma Sani
tária há de assegurar. Estou certo de que, com
esta providência,o combate será mais fácile mais
eficaz.

Aquestão dos fundos. O trabalho da Comissão
Sanitária tem a sua fundamentação num estudo
que está aqui presente, em que se buscam as
diferentes fontes para a formação de um Fundo
único de Saúde, a nívelfederal,de Fundos Únicos



138 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉrA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

Estaduais de Saúde e de Fundos Únicos Muni
cipais de Saúde.

Não me vou estender mais do que o razoável,
uma vez que o assunto está aqui bem gravado.
Nosso ponto de vista é que este trabalho é uma
boa orientação, dá uma boa indicação do que
deveremos pretender também do ponto de vista
da legislação, oportunamente, da parte deste Ór
gão.

Quanto aos medicamentos, tem crescido subs
tancialmente a dotação orçamentária do Minis
tério para esse setor.

Há duas alterações de ordem qualitativa, que
também devem ser mencionadas. Primeiro, o Mi
nistério, depois de ter constituído uma relação
de medícamentos essenciais, organizou uma far
mácia básica. Isto é, definiu um conjunto de medi
camentos de uso mais frequente e mais comum,
a depender das condições locais, da demanda
quanto a esses medicamentos, para uma popu
lação determinada por um período "X". Essa con
cepção da farmácia básicafacllltou enormemente
a dístribulção e reduziu consideravelmente as dis
torções n~ distribuição dos medicamentos. Sem
dúvida, permitirá um rendimento muito maior do
que se dispõe para a distribuição.

Este conceito da distribuição de medicamentos
como assistência farmacêutica, isto é, não a distri
buição do medicamento aleatoriamente, porém
para atender às necessidades locais definidas pe
los órgãos locais, sem dúvida, é também um gran
de passo. No entanto, o nosso grande passo de
que se tem ocupado tanto a Central de Medica
mentos e o Ministério da Saúde, é o crescente
grau de nacionalização na produção dos insumos
para os medicamentos. Essa é ainda a grande
questão brasileira nessa área, em relação à qual
a CEME tem destinado uma atenção muito espe
cial, fundos que são especificamente reservados
a este setor, e posso dizer que em futuro próximo
- não tenho dúvida - se terá dado um grande
salto nesta direção.

O SR. RE:LATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Minis
tro, só uma informação complementar com rela
ção à questão de recursos.

V. Ex" colocou que está de acordo com o projeto
apresentado ?elaComissão de Reforma Sanitána.
Com a visão que tem de Ministro da Saúde, quais
são os recursos de que o Ministério dispõe hoje
com relação ao percentual do Produto Interno
Bruto? O que significa hoje, em termos atuais,
o que o Ministériodispõe de recursos com relação
ao Produto Interno Bruto? Qual, na opinião de
V. Ex", o valor, o percentual que o Brasil deveria
ter?

O SR. ROBERTO SANTOS - O Brasil está
despendendo atualmente em tomo de 4% a 4,5%
do seu Produto Interno Bruto, o que, seguramen
te, é.multo pouco. Este percentua\ deverá crescer
para cerca de 8%; e, como mínimo, urgente, ime
diato, seguramente 6% serão para algo de emer
gência.

O SR. ReLATOR (Carlos Mosconi) - Nesses
4 por cento que V. Ex' coloca estarão incluídas,
também, os recursos da Previdência?

O SR. ROBERTO SANTOS - Incluem os re
cursos da Previdência, os recursos estaduais, é
o complexo de fontes que financiam a saúde nas
suas várias formas. O orçamento da saúde -

dizia eu há pouco - percentualmente ao orça
mento global, cresceu, mas é ainda reduzido,
quando se situa, agora, este ano, um pouco acima
de 2,40% acima do orçamento global.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Esta
Presidência, bastante tolerante, vai permitir que
alguns companheiros ainda usem da palavra, se
o Sr. Ministro concordar. Peço, no entanto, se
limitem a um minuto.

A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA
Sr. Ministro, na Bahia, estamos acostumados a
tê-lo como uma pessoa que se destaca pela serie
dade com que tem levado as suas administrações.
V. Ex" declarou que o orçamento do Ministério
da Saúde, em relação ao Orçamento da Nação,
este ano, foi em tomo de 2,4%. Sabemos das
limitações do Ministério da Saúde. Como sabe
mos também que o Ministério da Saúde, dentre
outras tarefas, tem a da vigilância dos alimentos.
Como o seu Ministério tem levado esta questão?

O SR. ROBERTO SANTOS - O Ministério
exerce esta tarefa em articulação com Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde. Tem expandido
os seus investimentos, tem buscado ampliar o
pessoal e melhorar as instalações que são pró
prias da área federal. Neste sentido, cancelou uma
situação que vinha de muito tempo, quando o
restante do Ministério da Saúde se deslocou de
Brasília para o Rio, e alguns setores da Vigilância
Sanitária ainda se situaram no Rio de Janeiro,
dando, assim, uma dificuldade de entendimento,
que resultou até mesmo em incompreensões que
são do domínio público.

No particular dos alimentos, há uma legislação
complexa, uma leqíslaçáo que envolve, simulta
neamente, o Ministério da Saúde e o Ministério
da Agricultura, que, de acordo com entendimen
tos que temos tido com companheiros do Gover
no Federal, merecerá uma revisão, inclusive como
parte do próprio processo de reexame que toda
a organização polítíco-institucíonal brasileira está
sofrendo. Devemos enfrentá-Ia com os instru
mentos de que dispomos e esses instrumentos
têm-nos levado a estabelecer um rigor crescente
nesses exames. Isso, em alguns momentos, até,
entre as incompreensões que pode suscitar, sus
cita aquela bem conhecida, quando o resultado
de certas dosagens feitas em material concen
trado é interpretado como resultado que corresn
ponde ao que vai ser ingerido por parte dos cída
dãos, Essas incompreensões sabemos que ocor
rem, temos procurado prestar os esclarecimentos
necessários. Qualquer oportunidade que se apre
sente creio que é bem-vinda, para fazer ver que
a divulgação de assuntos como este deve ser feita
de modo a evitar a perplexidade por parte do
usuário.

Q SR. PRES\DEt\1'E {José E\las Murad) 
Aliás,Sr. Ministro, gostaria de complementar, an
tes de dar a palavra ao Colega. Isto está trazendo
uma situação de perplexidade diante do público
consumidor. A Secretaria de Vigilância Sanitária
de um Estado, por exemplo, proíbe determinado
produto, como aconteceu, há tempo, com o suco
de frutas. O exame revelou 400 PPM de dióxido
de enxofre em alguns tipos de suco. Houve a
suspensão da comercialização desses sucos, mas
logo depois alguns foram liberados. Coisa seme
lhante está acontecendo com a gelatina. O teor

de cromo, se não me engano, em algumas delas
é de 1,7 PPM, enquanto o admitido pela FAO
é 0,1. Quer dizer, 17 vezes o teor adrnitido pelo
órgão internacional que regula esses assuntos.
Essa situação de perplexidade ainda aumenta
mais, quando principalmente alguns órgãos da
mídia costumam atribuir essas modificações fei
tas na estrutura do Ministério a pressões que po
deriam estar existindo entre determinados produ
tores desses alimentos e aquilo que o Ministério
teria providenciado. Gostaria de uma pequena pa
lavra de esclarecimento de V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Como a minha questão é relativa a este assunto,
possojá relatar rapidamenbte e o Ministro respon
derá em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não. V.Ex" tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Em relação a esta questão, é importante o Ministro
pronunciar-se, porque, como o Sr. Ministro falou,
há incompreensões de domínio público que de
vem ser esclarecidas, e S. Ex' ainda falou que
nenhuma oportunidade deve ser perdida para es
ses efeitos.

Esta questão que o Presidente da Sul>comissão
colocou que eu gostaria que o Ministro esten
desse, até desse sua visão pessoal da crise que
envolve o Ministério da Saúde, mesmo porque
nos clepoimentos seguintes virão pessoas que
têm visão diferente da do Ministro.Então, é demo
crático que o Ministro tenha a oportunidade de
colocar a sua posição agora, porque certamente
os outros depoentes também colocarão a sua
visão sobre a crise, tanto da questão da vigilância
sanitária quanto da crise propriamente dita do
próprio Ministério.

O SR. ROBERTO SANTOS - Vou atender à
mesma cronologia da colocação das perguntas,
embora alguns assuntos, como este, por exemplo,
que reproduz "a crise" seja até um assunto maior
do que os outros; mas vou deixá-lo para o final,
a fim de atender á cronologia da colocação das
perguntas.

Alegislação brasileira, como muito bem conhe
ce, aliás, seguramente dos que melhor a conhe
cem no Brasil, o Constituinte José Elias Murad,
envolve competências em níveis diferentes da ad
ministração - ao nível municipal, 'ao nível esta
dual ou ao nível federal. Por isso, as secretarias
municipais, com a sua competência, podem esta
belecer determinadas medidas com as quais ou
tras secretarias municipais, ou outras secretarias
estaduais, não concordem, o que é próprio da
organização em que estamos vivendo. Quem sa
be, poderá até ser alterada, mas esta é a que
está prevalecendo no momento.

Em relação ao primeiro problema, do suco de
caju, tivejá ocasião, mesmo aqui, de daro esclare
cimento. Medidas que foram feitas em material
concentrado, que não é ingerido naquelas condi
ções, conforme recomenda o rótulo, e até mesmo
porque não é tolerado do ponto de vista do pala
dar, devem ser diluídas, e quando diluídas, com
exceções, é claro, mas muito desses sucos de
caju ficam perfeitamente passíveis de ingestão,
sem nenhum risco para a saúde. Essa é a questão
dos sucos.
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Em relação à questão das gelatinas, é mais
recente, originou-se no RioGrande do Sul, vieram
resultados também de São Paulo, que estão sen
do apreciados pelo órgão federal, por solicitação
desses demais órgãos e peJadivulgação do assun
to, sem que se tenha ainda uma deliberação que
seja definitiva. Esta seguramente virá com os es
clarecimentos que são necessários.

Tudo isto, na visão do Constituinte Eduardo
Jorge, teria causado uma crise no Ministério.

Devo, como aliás, tenho feito também de públi
co em outras ocasiões, dizer que o Ministérioestã
funcionando nos seus órgãos, praticamente, to
dos. A Sucam, a Fundação Sesp, o Inan, a Cerne,
a Fundação das Pioneiras Sociais, a Fundação
Oswaldo Cruz, a Administração Central, estão to
das funcionando, a despeito de termos exonerado
dois funcionários da Vigilância Sanitária, que fo
ram substituídos imediatamente. Um deles foi
exonerado numa segunda-feira e substituído na
quinta; outro foi exonerado na sexta e substituído
na segunda, quando no fim de semana já se co
brava essa substituição. Foram substituídos por
técnicos da mais alta categoria. Também não en

.tendo por que se deu a exoneração de dois funcio-
nários de cargos em confiança, que continuaram,
aliás, no exercício de outras funções dentro do
serviço público, uma dimensão de crise que, na
verdade, na nossa vivência do dia-a-dia do Minis
tério, não ocorreu.

O Ministério está trabalhando, produzindo, en
frentando as suas dificuldades, é claro, que são
próprias do exercício de funções complexas, nu
ma situação como a que atravessa o País, mas
seguramente dentro do Ministério não encontro
uma situação que se configure como de crise.

Quanto a referências a pressões daqui e dali,
sabemos que na vida pública isso sempre ocorre.
A questão é conseguir demonstrá-Ias em tal ou
qual situação, é conseguir fundamentá-Ias. Quan
to a isto, não tenho notícia de que se tenha confi
gurado qualquer fundamentação que deva ser
analisada em maior profundidade.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos encerrar essa primeira parte da nossa reu
nião.

Agradecemos ao Sr. Ministroda Saúde, Profes
sor Roberto Santos, a sua colaboração e a ma
neira franca, aberta e democrática com que parti
cipou dos debates e também com que respondeu
todas as perguntas apresentadas. O nosso muito
obrigado ao Sr. Ministro, que tem também as
suas obrigações a desempenhar ainda nesta parte
da manhã, e nos colocamos à sua disposição
para um melhor entrosamento entre esta Comis
são de Saúde, Segúridade e do Meio Ambiente,
a fim de elaborar princípios básicos que possam

. proteger melhor a população brasileira.
Muitoobrigado, Sr. Ministro.(Palmas.)
Solicitamos aos Srs. Constituintes ocupem os

seus lugares, para darmos início à segunda parte
desta reunião.

Houve solicitação para uma inversão na ordem
das apresentações, porque agora devia falar o
Sr. Presidente do Inamps, Dr. Hésio de Albuquer
que Cordeiro, e, depois, o representante da Fun
dação Oswaldo Cruz, Dr. Antônio Sérgio Arouca.
Tendo em vista esta solicitação, convidamos o
Sr. Antônio Sérgio Arouca para fazera sua exposi-

ção. (Palmas.) Lembramos a S. S' que o tempo
regimental para exposição é de 10 minutos.

O SR.ANTÔNIOSÉRGIOAROUCA-Sr. Presi
dente, Srs. Membros da Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente, companheiros
de saúde pública, em primeiro lugar expresso a
imensa satisfação de estar presente nesta Subco
missão e, como trabalhador militante da área de
saúde, deixo bastante clara a enorme esperança
que todos os sanitaristas têm no trabalho que
está sendo aqui realizado. Pela primeira vez na
História deste País pode-se discutir, de forma
bastante objetiva, com poder legítimo, a conota
ção do problema de saúde no texto constitucional.
O movimento da área da Saúde Pública no Brasil
sempre colocou como ponto fundamental que
isso pudesse ser conquistado. Portanto, com
enorme respeito e muita esperança também no
trabalho que está sendo reahzado, é que inicio
este depoimento.

O ponto de partida fundamental que deve ser
colocado na questão de saúde é que o sistema
de saúde que temos, efetivamente, não atende
mais ao interesse de ninguém neste País. Chegou
a um nível,se fôssemos expressar em linguagem
médica, sofre de má formação congênita tão sé
ria, tão pesada, conseguiu desenvolver um siste
ma tão descoordenado, tão confuso, tão caótico,
tão disperso, que, na realidade, não consegue re
solver, acredito, os problemas de saúde mais sim
ples que a tecnologia, a ciência e a experiência
acumulada de saúde pública já conseguiram
equacionar. Um simples exemplo é que, na me
dida em que um País, com o nível de desenvol
vimento sócio-econômico como tem o Brasil,
além de gastar pouco com a saúde, mas gasta
recursos consideráveis, se encontra na triste situa
ção de não conseguir ainda controlar as doenças
que são preveníveis por vacina, entre as doenças
preveníveis por vacina, não conseguiu controlar
nem a poliomielite,a paralisia infantilque, do pon
to de vista tecnológico, é efetivamente uma doen
ça simples de ser controlada.

Este é um indicador, no meu entendimento,
que não necessita de grandes outras explicações
para demonstrar a falência do sistema de saúde,
um sistema de saúde que consegue realmente
compor, de forma dramática, essa persistência
de doenças preveníveis por vacina, de doenças
da miséria, doenças do começo do século, como
é o caso da dengue, conviver com a perspectiva
e a probabilidade de um surto epidêmico de febre
amarela urbana e, simultaneamente, está enfren
tando doenças de final do século com estrutura
epidemiológica também absolutamente dramá
tica, como está sendo a questão da AIDS.Ontem
mesmo no Rio de Janeiro, fomos obrigados a
fazer uma intervenção em um banco de sangue,
a partir de denúncias de uma investigação que
foi realizada na Fundação Oswaldo Cruz,que, pe
gando moradores, mendigos, no centro da cida
de, nesses mendigos foi realizado o teste de AIDS
e descobrimos que pelo menos 7% desses men
digos estavam contaminados, entre os contami
nados, um grande número deles eram vende
dores de sangue. Ontem foi feita uma denúncia
de um banco de sangue que exatamente com
prava sangue de mendigos do centro da cidade
e de um paciente já na fase da doença de AIDS,
com já Sarcoma de Karposís,

O ponto fundamental é que não podemos dei
xar de ter essa consciência, a consciência de que
o Brasil está vivendo uma verdadeira crise e um
drama sanitário profundo e que convive com o
sistema de saúde que, acumulado por uma polí
tica social equivocada, em todos estes últimos
anos, conseguiu criar um sistema de saúde abso
lutamente incompetente, e que não atende mais
à necessidade de ninguém. Este ponto de partida
tem que ser deixado de uma forma muito clara
e muito objetiva.Repetir as estatísticas e os indica
dores sobre esta questão não sei se seria cansativo
para a ilustre Comissão, dizer que já não contro
lamos mais a hanseníase, que a lepra está hoje
numa endemia em franca expansão, o mesmo
acontecendo com a tuberculose, com a malária.
Enfim, o que quisermos pensar de qualquer tipo
de problema de saúde, seja dos problemas da
miséria, seja da área das chamadas doenças tropi
cais, as que, na realidade, não são doenças tropi
cais, são doenças do subdesenvolvimento, ou as
chamadas doenças de grande tecnologia, a situa
ção do hospital, as infecções hospitalares. Cada
lugar em que se procura fazer uma análise crítica
e séria, nos defrontamos com esta constatação
absolutamente objetiva: é um sistema ineficiente
e incompetente.

Chegou o momento - e este momento histó
rico da Constituinte é, no meu entendimento, ab
solutamente definitivopara esse posicionamento
-, chegou o momento em que temos que fazer
o encontro entre o discurso e a prática. Quando
vemos como é expressada a prioridade da saúde
ao nível das colocações dos discursos, saúde é
sempre prioritária, saúde é sempre um bem ine
rente à dignidade do ser humano, que, portanto,
representa a própria questão da dignidade da Na
ção, portanto, é de uma prioridade quase que
indiscutível. Por definição, saúde é prioritária. E
isso tem-se expresso sempre, mesmo naquele
período do autoritarismo, onde, evidentemente,
saúde não tinha prioridade nenhuma. Mesmo,
nesse período, se pegarmos o que diziam os go
vernantes, os responsáveis, era colocado, de for
ma explicita,que a saúde era de mais alta e abso
luta prioridade.

Se sair do nível do discurso e partirmos para
o nível concreto, quer dizer, em vez de enten
dermos a área de saúde pelas palavras, e come
çarmos a entender a área de saúde pelos fatos,
e começarmos a perguntar quanto o Brasil está
gastando, em termos percentuais, do seu Produto
Interno Bruto, do seu orçamento, na área de saú
de? É mínimo, diante do que gastam os países
da América Latina.

Está sendo atribuída uma prioridade para o au
mento, para a expansão da rede, para se recuperar
as instalações tísicas, uma excepcionalidade de
contratação - não uma contratação burocrática,
para encher um aparelho que não funciona, e
sim uma contratação para projetos absolutamen
te prioritários? A prioridade está se expressando
assim?

No meu entendimento, não: no meu entendi
mento, saúde continua não sendo prioritária.Com
a Nova República recebeu mais recursos, mas
não está sendo ainda enfrentada de forma que
permita o efetivo equacionamento desse drama
sanitário nacional que estamos vivendo. Para en
frentá--lo de uma forma conseqüente, nós temos
que reorganizar este sistema, temos que acabar

I,
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com esta má formação congênita que ele tem,
temos que acabar com essa proliferação quase
cancerígena que ele possui, essa falta de coorde
nação completa de não conseguir ter uma cabe
ça, ter um comando único que permita que efeti
vamente as decisões, uma vez decididas, se espa
lhem e possam ser executadas ao nível final do
comando do sistema de saúde.

No nosso entendimento, e aqui falando como
membro da Comissão Nacional de Reforma Sani
tária, como Presidente da Fundação Oswaldo
Cruz, e pela Secretaria de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro, é fundamental - em primeiro
lugar - a garantia de que a saúde é um direito
do habitante do território nacional. E ao se garantir
esse direito de cidadanía, a definição de uma pro
funda reforma sanitária que seja completa. O pon
to fundamental - e gostaria de discutir - é que
essa reforma sanitária não pode ser uma reforma
sanitária cosmética. A grande tentação é recobrir
o fato por um discurso novo, colocando simples
mente sobre ele uma maquiagem, que o trans
forma na mesma coisa, sem mudar absolutamen
te nada.

Não podemos mais ser cúmplices desse tipo
de situação, de assumir reformas sanitárias cos
méticas. Temos que assumir uma reforma sani
tária efetiva,que comece garantindo que os medi
camentos básicos de que a população brasileira
necessita sejam nacionalizados e garantidos; que
a parte de equipamento e tecnologia básica, para
aplicação, na área de saúde, seja efetivamente
conquistada, a partir também de uma política de
ciência e tecnologia efetiva. Se queremos ter au
to-5uficiência em vacinas e queremos ter auto
suficiênca em medicamentos, temos que ter uma
política clara no sentido dessa auto-suficiência.
Nessa reforma sanitária temos que formar um
profissional com uma nova mentalidade. Não po
demos continuar coexistindo com essa situação
absolutamente esdrúxula e surrealista, enquanto
os principais agravos à saúde da população brasi
leira são as doenças infecciosas, os leitos de doen
ças infecciosas neste Pais são desativados; a espe
cialidade de doenças infecciosas praticamente
desaparece, e são raríssimos os concursos que
são feitos na área pública para contratar - espe
cialistas em doenças infecciosas.

De novo, um exemplo extremamente claro da
diferença entre o discurso e a prática.

Em todas as faculdades não existe uma delas
que não coloquem nos seus objetivos formar mé
dicos adequados à realidade nacional, e todas
elas, com raríssimas exceções, estão formando
médicos completamente fora da realidade nacio
nal. Então, temos que fazer uma profunda reforma
de ensino, uma reforma de ensino que efetiva
mente seja acompanhada de um novo sistema
de contratação e de um plano de cargos e salários
efetivos. Não podemos continuar trabalhando, pa
gando salários distintos para o mesmo trabalho.
Nunca vamos conseguir fazer uma reforma sani
tária, se não caminharmos, de forma também
corajosa, para a implantação de um plano de car
gos e salários na área pública que leve à isonomia
salarial, que leve à promoção por mérito, que só
se entre através de concurso, e que, entrando,
só entre pela periferia, nunca por Ipanema. Isto
é fundamental.

A reforma sanitária não acontece se não traba
lharmos na constituição de um fundo único de

saúde que possua um comando único, ao nível
federal, ao nível estadual, ao nível municipal, e,
ao ser reorganizado esse sistema, possa operar
segundo prioridades. Se temos que combater
dengue, se temos que erradicar essas doenças,
temos que colocar os recursos para esse projeto,
que seja necessários e eficientes para que isso
aconteça. Aípodemos efetivamente dizer que va
mos erradicar a poliomielite, vamos acabar com
as doenças que são preveníveis por vacinas.

Temos, efetivamente, de aumentar o gasto na
área social, caminhando no sentido, na tendência
de nos aproximarmos pelo menos desse tipo de
gastos que os países de desenvolvimento econô
mico igual ao nosso, e que estão solucionando
o problema, o estão fazendo.

É nesta linha que enfoco, aqui, de início, esta
proposta de reforma sanitária. Esta reforma deve
serintegral, não pode ser cosmética, tem de ser
corajosa, tem de ser baseada em prioridades, ela
tem de enfrentar, de forma serena, mas também
sem vacilações, os problemas que são fundamen
tais no equacionamento da saúde da população
brasileira. Temos de formar um novo profissional
na área da saúde, comprometido com esse proje
to, e acabar com todas as distorções acumuladas.
Efetivamente todo o movimento sanitário hoje
tem plena consciência que este problema é de
uma responsabilidade tão grande que supere, em
muito, a capacidade dele ser equacionado pelos
próprios técnicos e profissionais da área de saúde.

Não é um problema técníco o que está hoje
impedindo o avanço das condições de saúde da
população brasileira. O que está hoje impedindo
o avanço dessas condições são decisões políticas,
portanto, só pode ser enfrentado e equacionado
pela classe politica, pelos partidos políticos, no
instante em que assumirem um projeto da refor
ma sanítária, e isso, num contínuo, passem a pro
gramas estaduais de Governo e a programas rnu
nícipais, para implantarem essa reforma. Aí, efeti
vamente, podemos ter esperança de que, em um
curto prazo, a mortalidade infantil brasileira vai
ser compatível com o nosso desenvolvimento
econômico, que vamos poder olhar para os nos
sos filhos sem ter a insegurança que um deles
venha a ter a poliomelite, que vamos ver aleijados
por falta de tomar a vacina, que não vamos coe
xistir com o risco, eminente e dramático de um
surto epidêmico de febre amarela, que pode levar
a conseqüências críticas o desenvolvimento eco
nômico deste País. Fazer este encontro, tomar
compatível o que é o desenvolvimento econômico
com o desenvolvimento social.

A tarefa é desta geração. A tarefa está colocada
nesta Comissão, está colocada neste Congresso,
está colocada na Constituinte.

Para encerrar minhas palavras, volto a dizer que
todo o movimento sanitário brasileiro tem uma
profunda esperança pelo trabalho que está sendo
aqui realizado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Há
uma proposta de um Colega Constituinte para
que ouçamos primeiro todos os Expositores e,
depois, os debates sejam abertos.

Consulto a Subcomissão se está de acordo
com esta proposta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Cumprimento o nosso Palestrante. Não vou fazer
pergunta. É só uma colocação. Até hoje ninguém

aqui definíu com tanta objetividade e eloqüência
a situação da saúde no Brasil e, com a autoridade
de que está revestido.

É a primeira vezque vem aqui alguém dar ênfa
se aquilo que realmente deve ser enfatizado, e
que é a medicina preventiva.

Não se pode conceber que um País que queira
ser desenvolvido conviva com doenças suscep
tíveis de controle através de agentes imunizantes.
É a maior degradação para um País.

Essas informações trazidas aqui posicionam
com uma clareza e uma transparência a situação
brasileira.

Cumprimento-o, Dr. Antônio Sérgio Arouca, e
faço questão, neste momento, como pessoa que
trabalhou em área de saúde, que sabe o que é
a medicina preventiva, a profilaxia, sabe o que
é evitar que a doença se instale, que sai muito
mais barato para o Brasil, e nos priva dessa vergo
nha de conviver com doenças do início do século,
que nos estão ameaçando de surtos endêmicos.

Meus cumprimentos, Dr. Antônio Sérgio Arou
ca.

O SR.ANTÔNIOSÉRGIOAROUCA-Sr. Presi
dente, uma pequena solicitação.

Neste mesmo momento está reunído, aqui, em
Brasília, o Conselho Nacional dos Secretários Es
taduais de Saúde, reunião que começou às 8,30.

Com grande prazer estou participando desta
Subcomissão, mas se eu pudesse responder às
perguntas e ser liberado para participar da fase
final da reunião do Conselho, agradeceria muito.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Diante da solicitação do Dr, Antônio Sérgio Arou
ca, vamos abrir os debates.

Está franqueada a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Como médico, fico realmente gratificado em ouvir
esta palestra, não surpreendido, porque, formado
no Rio de Janeiro, já conheço o Dr, Sérgio Arouca
de longa data. Ater-me-ei apenas a perguntas,
não farei nenhum comentário.

Gostaria de ouvira opinião do ilustre Palestrante
a respeito do trabalho do desenvolvimento da
Fundação SESP e seu conceito a respeito do rela
cionamento entre medicina privada e medicina
pública. Já conheço o seu pensamento com rela
ção à mercantilização que é feita na medicina,
e hoje vimos estampada nos grandesjornais deste
País, com alarde, a inauguração de um hospital,
em Brasília, por um desses mercadores da medi
cina que infestam o nosso País.

Aquestão é a respeito do trabalho da Fundação
SESP e a compatibilidade da medicina privada
com a medicina pública.

O SR. ANTÔNIO SÉRGIO AROUCA - A Fun
dação SESP vem fazendo um trabalho da maior
seriedade. Conseguiu desenvolver um tipo de mo
delo de interiorízação dos serviços de saúde, reu
níndo a medicina preventiva com assistência mé
dica e saneamento básico que, talvez, tenha sido
um dos únicos modelos no Brasil que realmente
conseguiu fazer uma interiorízação de médicos,
trabalhando em tempo integral e dedicação exclu
siva, durante certo periodo, ela passou por mo
mentos de estagnação, de muita dificuldade de
expansão. Uma das idéias que se tinha era que
°modelo implantado era muito caro para a reali
dade brasileira.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Domingo 19 141

A Fundação SESP na Nova República tem tido
uma direção muito ativa, de expansão mesmo
para as áreas mais carentes. A linha que hoje
se está trabalhando é muito no sentido da munici
palização. Naqueles locais em que os municípios
já tiverem condições de administrar o serviço de
saúde, seja da Fundação SESP, seja de qualquer
outra instituição, a idéia que se está trabalhando
é que essas instituições sejam repassadas para
os municípios.

Corno o Brasilé um Pais extremamente hetero
gêneo, está acontecendo a demanda também ao
contrário, municípios que estão chamando a Fun
dação SESP para ir trabalhar, para entregarem
à Fundação SESP o seu serviço de saúde, que
eles não estão conseguindo viabilizar.

Efetivamente, a Fundação SESP é urna daque
las instituições, a nível de Governo Federal, de
que devemos ter o maior orgulho.

O meu posicionamento em relação ao setor
privado, um projeto ideal meu, imaginando o que
deve ser a área de saúde, o meu posicionamento
é que ela devia ser pública, sem colocar nenhum
impedimento restritivolegal à organização liberal
da medicina. Esta é uma posição teórica.

Por outro lado, toda políticanão se faz baseada
num desejo, numa teoria. Faz-se sobre uma reali
dade concreta, sobre uma história de um pais,
de corno ele se desenvolveu.

A história do sistema de saúde brasileiro, no
meu entendimento, é um sistema de saúde misto,
que compõe o setor público típico, compõe o
setor privado contratado do setor público e com
põe o setor liberal típico.

Nomeu entendimento, a Politicade Saúde deve
partir desta realidade, continuar dando direito e
plena autonomia, para que se organize da forma
que quiser, onde quiser,simplesmente seguindo
as normas do Ministério da Saúde e as normas
ditadas pelo Código de Ética da medicina liberal.

Amedicina contratada, ou seja, paga pelo setor
público, deve ser controlada pelo setor público.

O nosso entendimento, que é o entendimento
da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, esse
relacionamento deve-se dar a partir de um direito
público, a partir de contratos muito bem estabe
lecidos de prestação de serviços, que coloquem,
inclusive,a qualidade exigida dessa prestação de
serviço, e a opção, na contratação, seja feita se
gundo necessidades de serviço de saúde da popu
lação.

É a idéia hoje dominante. Se preciso de leito
de maternidade na Baixada fluminense, o setor
público não está colocando, não tem disponibi
Iiadede colocar, e existeessa necessidade, devem
ser feitos contratos para que o setor privado o
faça. No entanto, se deve fazê-lo num padrão de
qualidade que acabe com a mortalidade materna,
que diminua a mortalidade neonatal, que o setor
tenha efetivamente médicos plantonistas, que te
nha enfermagem de obstetrícia, e não o que está
acontecendo hoje na Baixada com o setor priva
do, que são verdadeiros assassinatos. O que está
sendo feitohoje, em várias áreas desse setor priva
do contratado, são na realidade, verdadeiros as
sassinatos.

Estamos, agora, na Secretaria de Saúde do Es
tado, coletamos atestados de lei, porque vamos
intervir. No instante em que uma moça entra para
fazer laquiadura da trompa em plena saúde e sai

morta, em que a mortalidade materna é altíssima,
a mortalidade neonatal é altíssima, quase 100%
dos partos do Rio de Janeiro são partos hospita
lares e está morrendo mãe dentro da materni
dade, nessas clinicas, é inaceitável.

O meu entendimento, deve ser um relaciona
mento de dignidade bilateral,de controle público,
por contratos muito bem estabelecidos e remune
rados na altura do custo, e que possam sofrer
intervenção, na medida em que não seja cum
prido aquele contrato.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Continua franqueada a palavra.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não te
nho nenhuma indagação a fazer.Apenas gostaria
de cumprimentar o ilustre expositor, Dr. Sérgio
Arouca.Muitasdas coisas que estamos discutindo
aqui têm a ver com a atuação do Dr.Sérgio Arou
ca nessas questões, nesses debates, nessas dis
cussões, nesses simpósios e conferências que ele
vem realizando no Pais há muito tempo.

Cumprimento o Dr.Sérgio Arouca, não apenas
pela exposição, corno sempre brilhante, muito
clara e muito contundente. Cumprimento-o pela
atuação tão importante que tem tido nesta área
de saúde, fazendo com possamos, realmente,
conseguir avanços, que não teríamos conseguido,
não fosse a sua atuação.

O SR. CONSmUlNTE BORGES DASILVEIRA
- Vamos cumprimentá-lo, Dr.Sérgio Arouca, nós
que estamos, há tantos anos, participando de reu
niões e debates em todos os Estados brasileiros.
Eu, desde 1978, quando fui eleito e iniciei, aqui,
na Comissão de Saúde da Câmara, um trabalho
por uma valorização do setor de saúde, exigindo
que houvesse urna Política Nacional de Saúde
e a saúde fosse, na prática, prioritária, não só
no papel, como V. S· frisou muito bem. Chega
mos, inclusive,depois, a criar um Parlamento Bra
sileiro de Saúde, para fazer um trabalho, na face
de transição de um governo autoritário para um
governo democrático, para ocuparmos um espa
ço, participarmos com as Assembléias Legisla
tivas dos Estados, com os estudiosos, em todo
o Brasil, para se fazer chegar até um programa,
e tivemos a honra de participar da formulação
do Programa de Saúde para a Nova República,
e nesse Programa estão incluídas propostas que
foram referendadas depois pela Convenção Na
cional de Saúde.

Pergunto a V.S': quais as dificuldades para que
aquilo que foi colocado naquele programa que
elaboramos juntos, a implantação na Nova Repú
blica, e já para o inicio da Nova República, a me
lhor época é quando se está mudando o Governo,
é fazer a reforma, para evitar aquelas ciumeiras
de alguns órgãos de um Ministério passar para
outro, que a dificuldade existia,a perda do poder,
que impede, às vezes, as reformas que são neces
sárias, por que, passados dois anos, ainda não
conseguimos implantar completamente a unifica
ção do serviço de saúde?

O SR. ANTÔNIO SÉRGIO AROOCA - Real
mente uma pergunta excelente.

Inicialmente chamaria a atenção que Carlos
Mosconi, Borges da SIlveira, Max Mauro, Carlos
Santanna, na Comissão de Saúde e no Parlamen
to, foram pessoas que começaram a estabelecer
essa ponte entre toda a discussão de saúde públi-

ca entre os sanitaristas e o Poder Legislativo. Real
mente foi um pioneiro o trabalho desenvolvido
na Comissão de Saúde, que permitiu a organi
zação dos Simpósios de Saúde, que foram tam
bém eventos absolutamente históricos, onde se
começou a delinear, de forma conjunta, a posição
de uma nova Política de Saúde no Brasil.

Sua pergunta tem-me deixado, algumas vezes,
bastante perplexo, e, muitas vezes, a análise que
faço é como, de repente, o consenso passa a
ser o instrumento do imobilismo. Se realmente
formos fazer essa conseqüência, os dois Simpó
sios de Saúde da Câmara assumem que deve
ser feita uma reforma sanitária e a criação de
um sistema unificado de saúde no Brasil, que
também era a posição defendida e assumida pelo
Parlamento da Saúde. A Comissão de Saúde, que
organiza o Programa de Saúde de Trancredo Ne
ves, coloca essas mesmas idéias no Programa
de Saúde de Tancredo Neves,que depois passam
a ser incorporadas ao Programa de Saúde do
PMDB, que foram referendas no recente Con
gresso do PMDB, aqui nesta Casa, que é a posição
assumida pelos Partidos Comunistas, pelo Partido
dos Trabalhadores; que é a posição que vem sen
do defendida pelos sindicatos profissionais, pela
Federação das Associações e Entidades Médicas.
Muitas vezes, se levantava "não, a Central Geral
dos Trabalhadores ou a cm podem não estar
de acordo como essa unificação" pelo contrário.
As confederações sindicais estão de acordo com
a criação de um novo sistema de saúde no Brasil,
democrático, equitativo, justo - CGT, cm e
CONTAG. Ai fica até difícil. Dai a perplexidade
nossa: "o Ministro está de acordo então quem
está contra?" Se recordarmos as palavras que
foram colocadas pelo Presidente José Sarney na
abertura da VIII Conferência: a situação de saúde
do Brasil era insustentável, e que, efetivamente,
devia-se caminhar para mudanças profundas no
sistema de saúde brasileiro.Às vezes é até dificil
achar o inimigo que esteja contra. Então, com
quem estamos discutindo? O que está impedindo
que esta reforma sanitária efetivamente aconteça,
já que depende de decisões políticas? Muitas ve
zes a sensação que tenho é que avançamos no
discurso muito, conseguimos criar uma base dou
trinária, publicamos, escrevemos, repetimos, mas
não temos força política para fazê-lo. Essa força
política que pode imprimir realmente o desejo,
que possa fazercom que uma idéia se transforme
em projeto-nação, não conseguimos, porque, se
tivéssemos conseguido, já teria sido feito. Inclu
sive foi aprovada no Congresso urna lei autori
zando o Presidente da República a fazer a unifica
ção, e dando prazo para que isso fosse feito.Tam
bém não foi feito.

Por isso, a grande esperança nossa está efetiva
mente acontecendo a partir do trabalho desta
Subcomissão e da Constituinte: em que medida,
realmente, todo esse movimento nacional possa
ser incorporado ao texto da Constituição e, logo
em seguida, isso seja transformado em projeto
de lei aprovado nesta casa, e aí, então, efetiva
mente o novo sistema de saúde não saia de um
decreto-lei, e sim de um projeto debatido aqui,
no legislativo, com o apoio dos partidos políticos,
com o apoio do movimento social, e isso, se trans
forme numa vontade nacional que se transforme
em decisão.
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Por outro lado, nós, do movimento sanitarista,
ligados a instituições de pesquisadores, estamos
muito de acordo com uma proposta feita por um
dos membros desta Subcomissão, o Deputado
Eduardo Jorge, na reunião da Associação Brasi
leira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, o ano
passado, em que S. Ex" propõe seja formada uma
frente nacional pela reforma sanitária, tentando,
efetivamente, congregar um movimento supra
partidário que possa angariar todo esse movimen
to que existe hoje no País de apoio à reforma
sanitária, e que esse movimento pudesse expres
sar apoio às conclusões e às decisões da implan
tação dessa reforma sanitária no Brasil. A única
hipótese, coerente com outras situações, que
avançam no discurso, mas não na prática, creio
que avançamos no discurso da reforma sanitária,
mas, efetivamente, ainda não ganhamos força po
lítica,social, concreta, que se materializena obten
ção do desejo e da ação da implantação da refor
ma santáría no Brasil.

oSR.PRESIDENTE(José Elias Murad)- Conti
nua franqueada a palavra.

Com a palavra o nobre Deputado AdylsonMot
ta.

O SR.CONSTITUIENTE ADYLSON MOlTA
A questão da unificação não é de partido de es
querda ou de direita é consensual nos partidos.
Essa reforma não sai por uma única razão: quem
tem poder para fazer não quer fazer, que é o
Governo. Realmente, o Governo tem maioria, tem
respaldo popular, só falta a vontade de fazer ape
nas, isto.Aquitivemos a demonstração, com todo
o respeito dos debatedores: o próprio Ministro
da Previdência, não abre mão dos seus poderes
dentro do ministério, quando demonstrou que
não é favoravel à unificação. O Dr, Raphael de
AlmeidaMagalhães veio aqui e transpareceu essa
posição. S.Ex"não disse de uma forma incisiva,
mas nos demonstrou que não há esse interesse
por parte do Ministério da Previdência. Então, o
que faltaé a vontade política,é a decisão, é apenas
isto, porque, tenho certeza, a todos os partidos
políticos aplaudiram essa unificação. É uma exi
gência nacional, e percorrendo este Pais de Norte
a Sul, principalmente na área dos sanitaristas, é
a palavra de ordem hoje: a unificação do sistema
de saúde. falta a vontade do Governo, falta a
decisão do Governo, que, aliás, tem pecado exata
mente por ficar em cima do muro nas mínimas
decisões. Até para escolher um ministro leva dez
dias. Imaginem, numa reforma profunda, na área
administrativa...

O que falta é vontade de fazer.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Conti
nua franqueada a palavra. (Pausa.)

Com a palavra o nobre Constituinte Almir Ga
briel.

O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL 
Uma colocação, que sei bastante interessante pa
ra quem tiveralguma lembrança da área de citolo
gia. Na maioria das vezes, quando se vêem pes
soas falando na área da saúde, é como se a língua
fosse feita por fibras lisas. A coisa vai lenta, deva
gar, e, quando se vê, entra em cólica e ninguém
fala mais. V. S' falou em musculatura estriada
do coração, e isso é muito gostoso, é muito bonito
de se ver. Claro, não temos reparo às colocações
feitas.

Outro ponto que coloco: freqüentemente as
pessoas chamadas aqui, em vez de contribuirem
para uma proposta do que seriam os artigos que
deveriam ser incluídos numa Constituição, a
maioria vem se justificar, ou explicar as insufi
ciências de seus serviços, e outras vêm simples
mente criticar.Dificilmentese tem a colaboração
que a sociedade está tendo a oportunidade excep
cional, ímpar na História do Brasil, aliás, única
na História do Brasil, e ímpar no mundo todo,
porque, na maioria das vezes,vem dar explicações
a respeito do sucesso ou do insucesso de termi
nado programa, de determninado órgão. Os 10
minutos da exposição de V. S' foram bem utiliza
dos e de extraordinária importância, no sentido
de contribuir que nós, como Constituintes, possa
mos obrigar aquilo que aflorar à Comissão de
Sistematização e obviamente ao Plenário.

Afora desta parte, pergunto a V. S', que nivel
de contribuição órgãos assemelhados ao Conse
lho Nacional de Saúde poderiam dar para uma
efetiva transformação e implantação da reforma
sanitária brasileira. Não acredito que um decreto
ou uma lei imponham ou façam uma transfor
mação num Pais da extensão territorial do Brasil
e com situações culturais tão extraordinariamente
diferentes. Acredito,sim, que seja possível ao País
chegar, quando tem a decisão central, a partir
dos Estados, ou a partir dos municípios, seja pos
sível ao País chegar a essas transformações pro
gressivas segundo a situação vividaculturalmente
por cada um dos Estados. Qual é sua opinião?

O SR. ANTÓNIO SÉRGIO AROUCA - Muito
obrigado, cara Senador Almir Gabriel. V. Ex" é
uma das pessoas que, dentro desse movimento
sanitário brasileiro, efetivamente conseguiu asso
ciar esforço e prática.

Em todo trabalho que realizoucomo Secretário
de Saúde do Pará, realmente um Estado com
grandes dificuldades econômicas, financeiras, em
questão de saúde, V. Ex"conseguiu montar uma
Secretaria de Saúde de alto nivel de eficiência.
É uma grande felicidade para esta Subcomissão
tê-lo aqui como Membro.

Respondendo à intervenção de V. Ex", farei em
primeiro lugar, um comentário sobre a Comissão
Nacional de Saúde. A Comissão de Saúde, tal
como montada atualmente, não está de acordo
com o avanço que a área de saúde teve neste
País. A Comissão Nacional de Saúde voltou a
repetir, infelizmente- não estou falando da Co
missão Nacional de Reforma Sanitária - a Co
missão Nacional de Saúde voltou a repetir o anti
go esquema da criação de um Conselho com
grandes luminares da medicina. Um Conselho
Nacional de Saúde deve representar todas as for
ças sociais que na sociedade têm a ver com a
questão da saúde, que é muito mais ampla, do
que ser trabalhada a nível de luminares da me
dicina.

Numa reforma sanitária no Brasil,um dos pon
tos que efetivamente deveria ser transformado é
a atual Constituição e organização do Conselho
Nacional de Saúde.

Por outro lado, um ponto para que V. Ex" cha
mou a atenção, e estou plenamente de 'acordo,
o sistema de saúde deve ser federado. Não pode
mos pensar num sistema único que homogenize
este País. Pelo contrário, deve respeitar a hetero
geneigade da Federeção, inclusive a autonomia
da Federação, para poder organizá-lo de acordo

com as características históricas, ecológicas, de
cada Estado. Garantir que ele seja federado é
fundamental, porque vai permitir que se garanta
a existência de sistemas estaduais de saúde com
autonomia e a organização dos sistemas esta
duais, levando à municipalização.

Este é caminho efetivo da criação da reforma
sanitária, começar a municipalização, começar a
estadualização desse sistema de saúde, a criação
dos fundos estaduais. Este é um caminho que
estamos trabalhando de forma bastante intensa
com o Inamps, com o Dr. Hésio Cordeiro, de
como se começar a criação dos sistemas esta
duais, respeitando essa heterogeneidade, e como,
dentro do sistema estadual, encaminhar a munici
palização.

Papel muito importante exerce o Conases 
Conselho Nacional dos Secretários Estaduais. Es
te Conselho, que está reunido hoje em Brasília,
na realidade pode ser o núcleo de implantação
de uma política de regionalização e de estadua
lização bastante efetiva.Além disso, exercer o seu
papel político de pressão, a nível de instãncias
do Governo Federal, garantindo, inclusive, auto
nomia desse sistema heterogêneo. O Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde ganha essa
nova peculiaridade, em que já vinha trabalhando,
mas hoje muito mais, inclusivepor estar a grande
maioria de Secretários comprometidos com a im
plantação da reforma sanitária a nivel dos seus
Estados, onde efetivamente vaicomeçar esse pro
cesso de integração e de municipalização, antes
mesmo que exista já um decreto criando um Sis
tema Nacional de Saúde.

Sem sombra de dúvida,o Parlamento da Saúde
volta a ganhar grande importância. Além de traba
lhar com o Conases - o Conselho Nacional de
Secretários de Saúde, como fazer um movimento
para a criação de uma organização das Assem
bléias Legislativas Estaduais, para que também
não seja de novo feita esta dissociação de o Poder
Executivo atuando numa linha da reforma sani
tária e as Assembléias LegislativasEstaduais não
considerando a importância que pode ter uma
Comissão de Saúde dentro delas, nesse projeto
todo.

Estamos batalhando muito no sentido de dar
força política ao Conases, tentando fazer uma coi
sa semelhante ao Conselho Nacional dos Secre
tários de Fazenda, que efetivamente o Conases
passa a funcionar como uma assessoria de alto
nível dentro desse processo de federalização e
regionalização da área da saúde.

O SR. CONSTITUINTEALMIR GABRIEL-Ain
da agrego alguma coisa. Quando assumimos a
Secretaria de Saúde do Estado do Pará, fomos
pegar a Constituição do Estado e ver o que ela
tinha como coisas atribuídas ao setor de saúde.
Se fôssemos cumprir o que tem a Constituição,
evidentemente só não faríamos saúde.

Uma das questões que eu considero muito im
portante seja colocada no movimento todo de
reforma sanitária brasileira é entender que pode
existiruma decisão, a nívelnacional, que seja polí
tica, mas que a execução pode, perfeitamente,
iniciar-se a nível de cada Estado, e é preciso que
esse movimento esteja bastante acordado para
tentar essas mudanças a partir dos Estados tam
bém, incluindo-as nas próximas Constituições es
taduais.
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o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Continua franqueada a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
o Companheiro Deputado do PDS,AdylsonMotta
na sua fala começou a localizaralguns adversários
da reforma sanitária. Localizo outros. Hoje, por
exemplo, lá em Belo Horizonte,está havendo uma
assembléia dos proprietários de instituições priva
das na área da saúde que estão pensando, inclu
sive, em chegar ao "lockout", para, no enfrenta
mento com o setor público, conseguir manter
as vantagens que acumularam durante todos es
tes anos. É outro adversário.

Aqui mesmo, nesta Subcomissão, tivemos a
oportunidade de um debate muito interessante,
em que a Federação Brasileira dos Hospitais e
a Finaes se colocaram frontalmente contra o pla
nejamento na área da saúde. A que ponto se che
ga, na defesa de interesses específicos, sacrificar
o interesse maior da Nação, o interesse maior
da população brasileira.

São outros adversários que se pode localizar
da reforma sanitária.

A reforma sanitária, como disse o Dr. Sérgio
Arouca, não pode ser cosmética, nem epidérmica.
Talveztenha que ser cirúrgica e profunda mesmo.

Neste sentido, a questão do político, do admi
nistrador, do homem público em geral, há uma
característica interessante quando ele fala, nunca
se sabe direito até aonde ele quer chegar. É uma
questão permanente. Converso com um, para ver
até aonde ele quer chegar, qual é o seu objetivo.
Não me acostumo com este tipo de posiciona
mento. Inclusiveé uma das formas, um dos moti
vos, da dificuldade de se arregimentar, de forma
definitiva e de forma decisiva, a opinião pública
e setores da sociedade, em tomo de certas teses.
É a tergiversação, é não colocação com clareza,
das suas posições que levam a criar reservas,
tanto de um lado, quanto de outro.

No caso da saúde, no Brasil, pelo dados Dr,
Sérgio Arouca, pelo Ministroda Saúde, pelo Minis
tro da Previdência,pelas entidades que em massa
comparecem aqui, está claro que é um problema
terrível para o Brasil. Está claro que se precisa
de uma intervenção profunda neste setor.

Neste sentido, avaliando o posicionamento que
o Dr. Sérgio Arouca apresenta, que a Comissão
de Reforma Sanitária expôs aqui, tenho uma diver
gência na forma como saiu o relatório final da
Comissão Nacional de Reforma Sanitária a ques
tão de não se colocar com clareza, aliás, que foi
aprovado por votação na Conferência Nacional
de Saúde, que o tipo de formação social capita
lista, no Brasil, precisa caminhar, precisa definir
o princípio de que na saúde a direção é a sociali
zação. AVIII Conferência Nacional de Saúde votou
isso. Eu estava lá, representando o Partido dos
Trabalhadores, e tive oportunidade de votar. De
fendi outra posição mais radical, coerente com
o meu partido, que é um partido abertamente
socialista e defende a socialização não só da saú
de como de todos os meios de produção. Eu
perdi. Venceu a posição de socialização progres
siva. No entanto, no relatório final, foi diluída. É
uma perda.

Pode-se dizerque é uma posição utópica, radí
Sal como o Dr. Sérgio Arouca chegou a insinuar.
E uma posição ideal e não real, porque não há
forças políticas capazes de levá-Iaadiante.

Discordo. Quando se discutiu - vou passar
para outro ramo da sociedade - quando se dis
cutiu a questão do petróleo, depois de uma cam
panha onde as forças sociais se regimentaram,
chegou-se à constituição da Petrobrás e do mono
pôlio estatal do petróleo. Hoje, e mesmo naquela
época, em função dessa tese se unificaram as
mais variadas correntes - correntes tidas como
esquerda, de centro, de direita.Atualmente a não
ser um pequeno setor muito minoritário,ninguém
defende que o monopólio estatal na área do petró
leo seja desfeito, seja aberto à exploração do tipo
lucrativo,sujeita ao mercado. Muitospoucos. Des
de o PDS até o PT, há defensores ferrenhos desse
monopólio e da Petrobrás. Mesmo no regime mili
tar, setores do Exército também se identificam
com esse posicionamento. E por quê? Por causa
da importância para o desenvolvimento nacional
de que esse setor se reveste.

Será que na área da saúde, pela calamidade
a que chegou a população brasileira neste setor,
não é chegada a hora também de um posiciona
mento deste tipo? De se assumir com clareza
que numa formação política, numa formação
econômica como a nossa, não é necessário se
~olocar a saúd~, como setor realmente público,
a margem do Jogo do mercado, planejada ade
quadamente. Para quê, dirão V. Ex«'? O Deputado
Eduardo Jorge quer com isso facilitare pavimen
tar, colocar um tijolinho no projeto do partido
dele, que é da socialização. Não é isto. Evidente
mente que luto por isto, mas, no caso, as forças
políticas, mesmo aquelas que defendem que o
Brasil continue capitalista e progrida no sentido
capitalista, deveriam defender esta tese, porque
é a única capaz de reproduzir com eficiência a
mão-de-obra em nosso Pais. É a única capaz.
Por que digo isto? Pelo posicionamento claro, que
tivemos aqui, oportunidade de ver, que os setores
privados se recusam terminantemente a não jogar
o jogo simplesmente do mercado e, com isto,
prejudicar, de forma definitiva, de forma danosa,
a saúde do povo brasileiro.

Esta é tese capaz de unificar tanto os partidos
de esquerda como os partidos de centro, como
até alguns setores mais conservadores, sim, po
rém, esclarecidos, e comprometidos com o de
senvolvimento nacional.

A Comissão de Saúde e a Constituinte têm a
oportunidade ímpar de tomar uma posição desse
tipo.

Poderemos até perder na votação no plenário,
mas a Comissão de Saúde, com a consciência
mais profunda, no contato mais profundo com
os problemas brasileiros, tem a responsabilidade
de apontar e sinalizar este caminho.

Sr. Presidente, na análise, na discussão, do rela
tório, muitas contribuições foram dadas, vários
setores trouxeram contribuições mesmo concre
tas. E preciso fazerjustiça às pessoas que compa
receram aqui.

AComissão de Saúde, independente de o Parla
mentar ser do PT, do PMDB, do PDS do PFL,
tenho esperanças sinceras de que sinalizaremos
esse caminho, que é o caminho único capaz de
realmente enfrentar o problema da saúde no Bra
sil, mesmo que o Pais continue com o regime
capitalista, como vai continuar, depois desta
Constituinte.

Este posicionamento não implica numa mera
estatização, da criação de mais um monstro buro-

crático, monstro burocrático temos atualmente,
onde a convivência entre o setor privado e o setor
dito estatal é uma verdadeira simbiose. Quanto
mais setor privado mais monstro burocrático para
fiscalizá-lo de forma ineficiente.

Estamos querendo o setor estatal sim, mas
controlado pela sociedade. Esta, a diferença, que
vaipermitirque ele seja eficiente,de boa qualidade
e democrático.

O meu posicionamento tem sido este aqui, na
Subcomissão, e é um posicionamento claro e
sem rebuços,

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - An
tes de dar a palavra ao Dr. Hésio Cordeiro, farei
alguns rápidos comentários como Presidente des
ta Subcomissão.

Pelo que ouvimos da exposição do MinistroRa
phael de Almeida Magalhães, semana passada,
pelo que ouvimos hoje cedo do Sr. Ministro da
Saúde e, agora, do Dr. Sérgio Arouca, chegamos
a uma conclusão, aliás, fato que venho repetindo
há muitos anos.

O Ministério da Saúde no Brasilé um ministério
fraco. Sem dúvida nenhuma, um Ministério que
tem como dotação orçamentária, ou que teve,
no ano de 1986, um quinto - se não me engano,
20 bilhões de cruzados - do que o Inamps gastou
na assistência à saúde, 100 bilhões de cruzados,
é realmente um ministério fraco. E o Ministro da
Saúde confirmou isto aqui, cedo: 2,4% do Orça
mento da União, no ano passado, chega-se até
o ponto de ser vítima de ironias de governadores
de Estado. Nessa luta pelos Ministérios, o Gover
nador do meu Estado chegar a dizer assim: dê
para eles o Ministérioda Saúde...

Isto é profundamente lamentável! Aonde che
gamos?!

Então, vamos lutar, particularmente nesta Sub
comissão, como disse bem o nosso colega Cons
tituinte Eduardo J0rge, para que realmente a saú
de no Brasil não seja colocada nesse segundo
plano, onde se despreza até mesmo o próprio
Ministério da Saúde. Que no futuro, depois da
nova Constituição, tenhamos, ao contrário, gover
nadores lutando para ter o Ministérioda Saúde.

Agradecemos sinceramente ao Dr, Antônio .
Sérgio Arouca pela sua bela exposição, exposição
brilhante, como muitos colegas Constituintes sa
lientaram, e que deu uma visão clara, resumida,
mas muito sugestiva da situação da saúde em
nosso Pais.

Tanto assim é que, na verdade, o Dr,Antônio
Sérgio Arouca foi submetido a poucas perguntas.
As intervenções foram muito mais para corro
borar, para apoiar várias posições que S. S' aqui
colocou.

Dr, Antônio Sérgio Arouca, muito obrigado. As
suas colocações, sem dúvida alguma, constituirão
subsídios excelentes à nossa Subcomissão.

Agradecemos também a participação de todos
os presentes aqui da Fundação Oswaldo Cruz.
Esperamos que, com o apoio de seus compa
nheiros de trabalho, os Senhores possam conti
nuar o belo trabalho que vêm realizando na Fio
cruz. (Palmas.)

Convidamos, agora, o Dr, Hésio de Albuquer
que Cordeiro para fazer a sua exposição.

O SR. REtATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, pela ordem. (Assentimento da Presidência.)
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Solicito a V. Ex' que, após a exposição do Dr.
Hésio Cordeiro ouçamos os demais Expositores,
em função do tempo, se faça o debate após a
palestra dos três.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Dr. Hésio de Albuquerque Cor
deiro.

o SR. HÉSIO CORDEIRO - Sr. Presidente,
Sr. Relator, Srs. Constituintes, companheiros do
movimento sanitário, Superintendentes do
Inamps, companheiros do Ministério da Saúde.

Atendendo aos apelos do Relator-Geral da Co
missão Senador Almir Gabriel, realmente enfati
zareimuito como entendo o processo constituinte
e como entendo o processo político da reforma
sanitária,entendendo a reforma sanitária não uma
coisa em si, não como uma coisa que se resolva
apenas por um ato de vontade, e sim como um
processo político com nuances, com contradi
ções e com o desenvolvimento desigual nos seus
vários componentes, que foram comentados e
apontados aqui pelo Dr. Sérgio Arouca.

Em termos da Constituinte, a questão central,
uma espécie de interface entre os trabalhos da
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente, da Comissão da Ordem Social, com
outras Comissões, é o papel do Estado na socie
dade brasileira.

O que hoje se vê - a crise, o caos, as dificul
dades já estão bem diagnosticados - decorre,
no meu entendimento, fundamentalmente de
uma concepção política,de uma concepção eco
nômica, de uma concepção técnica do papel do
Estado gestada do período mais recente do auto
ritarismo, do período de todo o transcurso do
regime autoritário, e do qual ainda não se livrou
totalmente a Nova República, nem poderia livrar
se totalmente. Exatamente o processo Constituin
te é esse processo de transformação. E dentro
dessa concepção, a questão do Estado a ação
do Estado, na área social têm sido sempre coloca
da, e têm sido, inclusive,verdade na Nova Repú
blicacomo um intenso preconceito da ineficiência
do aparelho do Estado, como uma total incapa
cidade de o Estado conduzir, executar políticas
sociais.Esse preconceito levaa um círculovicioso
que tem que ser rompido na conceituação da
Constituinte,pela redefinição do papel do Estado
na políticasocial.

Em outros termos, o círculoviciosoe o precon
ceito que se estabeleceu de que tudo que é públi
co é ineficiente, tudo que é estatal funciona mal,
portanto, os investimentos nesse setor não devem
constituir prioridade, e, portanto, a remuneração
dos profissionais, a remuneração dos servidores
públicos não deve ser prioritária, isto o processo
Constituinte deve romper de uma vez por todas
na história das políticas sociais do Pais.

Minhapreocupação, em primeiro lugar, no que
diz respeito aos trabalhos da Comissão de Saúde,
mas tendo reflexos na Comissão que trata da
questão da organização dos Poderes e da questão
tributária e financeira, é essa revisão, essa recon
ceituação do papel do Estado, enquanto imple
mentar, enquanto executor das políticas sociais,
enquanto instrumento efetivo de promoção de
uma democracia que se baseia em condições
materiais e sociais de existência das classes so- _
dais, particularmente das classes sociais subaI-

temas, das classes sociais e dos grupos sociais
mais carentes do País.

Essa mutação na concepção do papel do Esta
do deve ser um dos eixos centrais e deve marcar
a preocupação dos Srs. Constituintes. Levar
adiante esse tipo de proposta significarárecolocar
realmente no campo da saúde o poder público
com o papel não só de prestador do serviço, real
mente o ideal da prestação do serviço, pelo servi
ço público, é um ideal que perpassa todo o movi
mento sanitário - mas até que se estabeleça
e se criem as condições para que esse serviço
se tome inteiramente público, e isto quem dirá
não serão simplesmente os expositores, será o
próprio processo político de desenvolvimento do
sistema da saúde brasileiro.É preciso que se defi
na essa relação do serviço público enquanto real
mente um serviçodo Estado, assumido pelo Esta
do, com um grau de eficiência e com um grau
de importância, de relevância, inclusivena defini
ção dos gastos públicos do setor social.

Esta, portanto, a primeira contribuição que dei
xoaqui: a necessidade da revisãoe da nova recon
ceituação do papel do Estado na Constituinte.
É coerente com a proposta que a Comissão da
ReformaSanitária trouxe a esta Subcomissão, nas
primeiras sessões da sua instalação, definitivo e
conceituando a saúde como um processo muito
mais amplo do que o simples acesso aos serviços
de saúde, envolvendo a política econômica, en
quanto determinante do nível de saúde, através
da política de empregos, de salários, de redistri
buição de renda, etc.

Também isto é coerente com o que é apresen
tado nos dois ou três primeiros artigos trazidos
a esta Subcomissão Pela Comissão da Reforma
Sanitária, conceituando ou reconceituando a
questão da saúde.

Outro eixosobre o qual a reforma sanitária tem
se debruçado e tem sido bastante polêmico, bas
tante discutido aqui, é uma questão da relação
do serviço público com os serviços privados. E
aí é preciso deixar claro que essa conceituação,
e o princípio básico da definição dessas relações
baseadas no DireitoPúblico, é alguma coisa que
deve estar plenamente conceituada também na
Constituinte,para viabilizar coisas que já têm sido
colocadas em prática e que sofrem ainda obstá
culos jurídicos e legais bastante complicados. O
tipo da contratação de serviço pela Previdência
Social, hoje, já se baseia num modelo de contra
tação inspirado no Direito Público, que contem
pla, inclusive, num de seus artigos, o princípio
da intervenção, Entretanto, é preciso que o respal
do da Constituição articule com clareza esse prin
cípioe a materializaçãodesse princípiono modelo
de contratação de serviços, que já está colocado
em prática, para que, nas situações de crise, nas
situações em que for preciso acionar esse meca
nismo, haja o respaldo constitucional.

Outra questão fundamental - e aí a minha
centralização não se daria no sentido de propor
ou de definir número que podem ser números
abstrafos, ou número mágico, em termos de per
centuais destinados às políticas sociais - essa
é uma questão bastante complicada, porque te
das as áreas estarão reivindicando percentuais.
É verdade que a nossa Comíssêo também propôs
um percentual. É absolutamente clara a questão
do gasto social. O gasto público em saúde tem
que expressar essa nova conceituação do Estado. __

Sópara dar um exemplo muito concreto, fízemos
um exercício de tentativa de definir o que seria
necessário aportar, em termos de investimentos,
ao setor saúde, para corrigir algumas distorções.
Aquestão da isonomia salarial,levando em conta
todos os profissionais de saúde, deveria,segundo
estudo apresentado à própria Comissão da Refor
ma Sanitária, carrear recursos da ordem de 10
bilhões de cruzados anuais. Seria a alternativa
mais modesta de isonomia de todos os profissio
nais de saúde, e com a adesão de 50% dos profis
sionais médicos à idéia do tempo integral, à pro
posta do tempo integralcom dedicação exclusiva.

Outro elemento de gasto é a questão da recupe
ração da rede física, da rede estadual, da rede
municipal, da rede que hoje está no âmbito fede
ral, recuperação que já se iniciou.Só no ano pas
sado foram investidos, no âmbito específico do
Inamps, cerca de 800 milhões de cruzados, quan
do nos últimos 7 anos não Setinha investidoabso
lutamente nada. Essa recuperação deve envolver
recursos da ordem - considerando leitos, con
sultórios e equipamentos - recursos de 15 bi
lhões de cruzados. Só aí já teríamos 25 bilhões
de cruzados. Se levarmos em conta o conten
cioso, todas as expectativas de um setor que hoje
é privado- e aí discutimos, diferenciamos o setor
filantrópico e o setor privado de caráter lucrativo,
de qualquer maneira esses dois componentes
apresentam sistematicamente reivindicações, e
essa é uma das reivindicações que mais perma
nentemente pressionam os administradores do
setor saúde - a questão da recomposição dos
preços, de vaIores,da remuneração dos profissio
nais etc. para fazer uma recomposição, tal como
pretendida, proposta e reivindicada, essa recom
posição envolveria recursos da ordem de 14 a
15 bilhões de cruzados. Isto no campo específico
da assistência médica. Evidente que esse campo
específico não se resolve em si mesmo. É preciso
que, ao lado dele - e o Presidente da Subco
missão assinalou anteriormente - é preciso que
se destinem amplos recursos aos programas de
combate às doenças endêmicas, às doenças epi
dêmicas, são necessários investimentos na área
de produção de insumos de medicamentos, de
tecnologia e de equipamentos, se resulta toda
a questão da formação dos profissionaisde saúde,
que também implica em recursos.

Coloco esta questão como aquela que deverá
ser certamente muito acompanhada, fiscalizada
e debatida pelos Constituintes, no sentido de ga
rantirmecanismos eficazesde ampliação dos gas
tos públicos, dentro da seguinte perspectiva, den
tro de uma falácia,dentro de uma armadilha, que,
no meu entendimento, todos dela, devemos fugir,
dela escapar e criticá-Ia: a simples unificação de
recursos, não falo de unificação de instituições,
se somarmos hoje aos 80 bilhões de cruzados
previstos no orçamento do lnamps com os 14
bilhões de cruzados do orçamento do Ministério
da Saúde, e repartirmos esses recursos de forma
que contemplem programas de combate às gran
des endemias, às epidemias, aquilo que configu
raria tradicionalmente a saúde pública, e reparti
mos, em igual fatia, para aquilo que contemple
a questão da assistência médico-hospitalar não
resolve, não o problema das grandes endemias,
nem resolve não o problema da assistência médi
co-hospitaIar.Ou seja, é preciso que não caiamos
na armadilha de dizer assim: ora, o Ministério da
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Saúde tem 14 bilhões e o lnarnps, 80 bilhões,
vamos juntar isso aqui, serão 94 bilhões, e o pro
blema de sáude vai estar resolvido. Certamente
é uma tendência que se passará na área econô
mica ao dizer:vejam, o Ministério da Saúde pas
sou de 14 bilhões para 100 bilhões, aumentou
em 10 vezes o seu orçamento, não é possível
que o problema de saúde do País não seja resol
vido. Esta é uma armadilha que devemos real
mente evitar e devemos combater, porque não
satisfaz e não resolve o problema.? A grande
questão, finalmente, Sr. Presidente, em termos
da proposta da unificação do sistema de saúde,
da forma que a entendo, da forma que tem sido
colocada em prática já agora, dando seqüência,
dando aplicação às próprias recomendações da
VIII Conferência Nacional de Saúde, dando segui
mento às recomendações e aos documentos da
Comissão Nacional da Reforma Sanitária,no sen
tido de desenvolver,de estender o projeto de-unifi
cação dentro de uma concepção de construção
dos sistemas estaduais e municipais unificadas,
e saúde, baseado no fortalecimento e na capaci
dade da gestão e decisão das Secretarias Esta
duais de Saúde, das Secretarias Municipais de
Saúde. Essa processo já está em marcha, através
dos instrumentos de programação unificados co
locados em prática no ano de 87; já está em
marcha a partir da inciativa das Secretárias de
Saúde, em conjunto com os Superintendentes
do Inamps, no sentido de formular projetos con
cretos de unificação;já temos projetos em nossas
mãos vinculados a uma proposta de unificação
no Estado de Rondônia; uma proposta de unifica
ção do Estado do Pará; uma proposta bastante
avançada da unificação e de estadualização no
Estado da Bahia, que propõe uma estratégia no
Estado de Alagoas, uma proposta de unificação
distinta, não uma municipalização extensa neste

momento, e sim a estadualização; mas proposta,
bastante acabada e completa, no Estado do Espí
rito Santo; outra proposta no Estado do Rio de
Janeiro, através do perfeito entendimento entre
a Secretaria Estadual de Saúde e a Superinten
dência do Inamps; mas proposta já discutida, esta
semana, com a Secretaria Estadual de Saúde do
Estado de São Paulo; hoje me chega às mãos
a proposta do Rio Grande do Sul.

É situações extremamente concretas do pro
cesso de unificação, atendendo, talvez, àquilo que
o Senador AlmirGabriel propunha, como contra
por as adversidades e as não-decisães, no âmbito
das várias esferas de governo, quanto ao processo
de unificação.A unificação, coloca-se em marcha
a partir desses projetos, a partir da aglutinação
das forças nos Estados e Municípios, através da
aglutinação das forças e da participação popular,
dos Conselhos Comunitários de Saúde, nas CE
ME,nas CIS, na mobilização popular a partir dos
Estados e dos Municípios,de tal forma que adver
sidades, as contrariedades, as dificuldades na im
plantação do sistema unificado se resolvam atra
vés de uma ampla estratégia de mobilização, a
partir da base do sistema de Saúde e a partir
de instrumentos concretos que, tanto pelo lado
da Previdência Social quanto pelo lado do Minis
térioda Saúde,já se dispõe, no âmbito de Governo
Federal, para impulsionar esses projetos de unifi
cação, em conjunto com as novos governos, com
os governos eleitos a 15 de novembro e que têm
um enorme compromisso com o social, e que

têm, na maioria de suas plataformas, a saúde
como primeira prioridade.

Esse processo de unificação significa,antes de
tudo, uma reaglutinação de forças. Essa reagluti
nação de forças, concordando com o Senador
AlmirGabriel, dar-se-á a partir dos projetos con
cretos de unificação que estão em curso, que
não precisam esperar a Constituição acabar, e
que não precisam sequer esperar a nova Lei do
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde,
que deverá ser gestada ao longo do processo
constituinte, e certamente aprovada após a Cons
tituinte.

Sr. Presidente, talvez já tenhamos dito, princí
pios e propósitos que a Constituinte deve incor
porar. Sugiro, agora, uma que ela deve retirar.
A Constituinte deve retirar a emenda que permite
a acumulação de emprego de médicos. (Palmas).
Ela deve retirar qualquer qualificação, ela deve
retirara emenda que fazum tratamento para cate
gorias profissionais, e remeter essa questão para
a Leido Sistema Unificadoe Descentralizado,esti
mulando e inserindo o princípio do tempo inte
gral, da dedicação exclusiva,do combate à dupla
militância, ou seja, essa vinculação espúria, que
não depende da vontade individual dos médicos,
mas que depende da organização do trabalho
médico, que é reflexo dessa história perversa do
Sistema Nacional de Saúde, construído e desen
volvido de forma bastante selvagem e caótica,
como já diagnosticado, com todas as suas cores,
pelo Dr. Sérgio Arouca, e que reflete, neste pro
cesso da Constituinte,uma das mudanças neces
sárias e fundamentais - a organização do traba
lho dos profissionais de saúde, a organização de
trabalho médico, não entendido o trabalho do
médico, mas o trabalho dos cuidados de saúde
através de uma nova forma de organização social
dessa profissão, dessa forma de prestação de ser
viço,que contemple a idéia e a proposta do tempo
integralcom dedicação exclusivaao serviço públi
co. (Palmas)

O SR.PRESIDENTE (José EliasMirad)-Agra
decemos ao Dr. HêsíoCordeiro.

Atendendo à proposta do Deputado Constituin
te Carlos Mosconi, Relator desta Subcomissão,
convidamos para fazer a exposição o Presidente
da Associação de Transportes, Dr.AltairMosselin.

O SR. ALTAIR MOSSEUN - Sr. Presidente,
nobres Constituintes, inicialmente agradeço a
oportunidade de estar aqui, em nome da Socie
dade Brasileira de Nefrologia, um segmento da
Associação Médica Brasileira,e de um grupo de
pacientes.

Dividirei esta exposição em duas partes: uma,
de dados técnicos, e uma fase, de apresentação
de dificuldades do setor.

Em particular, referír-nos-emos à situação de
50 indMduos por milhão de habitantes por ano
que perdem a função dos dois rins. Pensando
em Brasil,isto nos dará um número, que veremos
a seguir, uma situação de perda definitiva dos
rins próprios, que até 1960 era fatal.E como cau
sa, levando a essa situação de perda, algumas
doenças principais, como a nefrite crônica, que
até hoje não temos uma profilaxia adequada; a
hipertensão arterial,que nessa área, sim, poderia
mos agir,permitindo exposição ao tratamento aos
hipertensos e evitaruma destruição renal; insufi
ciência renal, diabetes e outras.

Qual a magnitude desse problema? 50 novos
pacientes por milhão de habitantes, por ano.

Essa atividade médica vem-se desenvolvendo
em váriosanos no País, com um acumulado, hoje,
de conhecimento do Dr. HésioCordeiro,de 8.200
pacientes, que estão sobrevivendo à custa de um
tratamento com o rim artificial. E quais são as
perspectivas para esses 8200 indivíduos? A pri
meira delas é uma chance de morte, nos próximos
12 meses, de aproximadamente 15%. De sorte
que sairiam pelo óbito em tomo de 1200 pessoas.
O transplante no nosso País é tão pequeno, quase
irrisório, por uma série de motivações que gosta
riamos de comentar.

No País, realizamos atualmente apenas 500
transplantes por ano. De sorte que o que se vê
dentre os 8.200, 6 mil individuos, aproximada
mente, não terão oportunidade de sair do regime
do tratamento dialíticotrês vezespor semana,liga
dos a uma máquina 5, 6 horas cada vez e próxi
mos a um centro de tratamento. Isto dificultando
que esse pessoal consiga até manter uma ativi
dade de trabalho.

Não ficamos aí. Com a figura, anteriormente
mostrada, teremos, nos 6 mil que permanecerão
após os 12 meses, novos indivíduos que sofrem
da doença a cada ano, de sorte que teremos uma
adição esperada em tomo de 7 mil. O esperado
seria 7 mil.Na realidade, isso não está ocorrendo,
porque há múltiplas pessoas, em diferentes can
tos deste nosso País, e não está sendo permitido
acesso por algum motivo. Não é diagnosticado,
ou, mesmo que seja, não lhes dão dados condi
ções de tratamento. De sorte que há uma perspec
tivade progressão. Se hoje são 6 mil que sobram,
teremos mais, para o ano que vem, e com a neces
sidade progressiva de despesas nesta área. Todos
esses doentes novos irão competir com os ante
riores pela permanência nas máquinas, pelos 500
transplantes. Se continuarmos assim, 10%, 15%
terão chance de morrer.

A máquina que atende a esse pessoal está cus
tando, no mínimo, doze mil dólares, e é uma má
quina nada sofisticada, nos mantendo numa si
tuação de 10 anos ou mais em relação ao que
é possível de ser adquirido hoje.

Em relação à manutenção desses pacientes,
a defesa mensal é em tomo de mil dólares. Mil
dólares por paciente/mês, além do custo da má
quina. Lembramos que uma máquina dessa, cha
mada rim artificial, só consegue tratar seis indiví
duos por ano. Ela não tem mais espaço de tempo
disponível. Apenas não trabalhando no domingo,
ela consegue tratar somente seis pacientes.

Quais são as nossas dificuldades?Uma primei
ra- e gostaria de ouvirmais tarde os comentários
do Dr. Hésío Cordeiro, se possível - os custos
a1tissimos, sem hospitais próprios do INAMPS. Is
so tem condições de ser melhorado, agilizado,
e possivelmente passa pela proposta de tempo
integral, uma melhor atençâo a esses profissio
nais. Existe, com certeza, um achatamento, uma
não correção da inflação para os outros serviços.
Vejambem, hoje realizam84,1% do atendimento
do setor. O atendimento aos hospitais próprios
e universitários, frentes à rede contratada é ampla
mente em redes contratadas.

Chamaríamos a atenção aqui: um reduzido nú
mero de transplantes. Precisamos urgentemente
passar dos 500, para, pelo menos, 2 mil, 2.500
transplantes por ano. Uma forma de tratamento
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eficiente, mais barata, que retire o doente da ne
cessidade de viver em ambiente hospitalar, com
uma qualidade melhor de vida.

Gostaríamos de chamar a atenção para um
fato em especial, o material de diálise custa no
Brasil, em especial o filtro que depura o sangue,
500% a mais do que esse mesmo capilar com
prado em Miami. O que está acontecendo? O
transporte de Miami a São Paulo ou a qualquer
outro lugar favorece todo esse aumento?

Temos ainda uma tentativa de sugestão, uma
mudança de política, lembrando que o atendi
mento hospitalar também é importante, da mes
ma forma que o atendimento primário hospitalar
tem que ser mantido, e uma vigilância efetiva 
isto como solicitação da Sociedade Brasileira de
Nefrologia - uma vigilância efetiva da qualidade
médica pelo órgão contratante.

Por último, havemos que solicitar condições
de se prestigiar o transplante. Há,nesta Casa, ante
projetos de lei que, se aprovados, aumentariam
a disponibilidade de doadores, cadáveres, bastan
do, talvez, inserirmos que, todos os individuos
com necessidade de autópsia, após a visão de
um médico legista e sua determinação - o ôbito
aconteceu porque um individuoatirou no cérebro
dele - que fosse possível desse individuo tirar
mos coração, cómeas, rins, fígado, e assim por
diante.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos ao Dr. Altair Mosselin, Presidente
da Associação de Transplantes, e também, Presi
dente da Associação Brasileira de Nefrologia, sua
apresentação.

Com a palavra o Dr. Sérgio A Draibe, a quem
solicito fale por poucos minutos, devido ao avan
çado da hora.

O SR. SÉRGIO A DRAlBE - Sou da Escola
Paulista de Medicina, trabalho na Disciplina de
Nefrologia, e venho aqui numa dupla condição;
de Coordenador do Departamento de Diálise e
Transplante da Sociedade Brasileira de Nefrolo
gia, e de Professor Universitárioque trabalha nu
ma área de atividade terciária ou quatenária 
a nefrologia, em tempo integral.Ainda pertenço
ao Sirctrans, Órgão do Inamps e do Ministério
da Educação. De modo que as minhas opiniões
expressam a necessidade de se tomar cuidado
com esta área dita de sofístícaçêo da medicina,
que, como já foi dito aqui hoje, trabalha também
com os desafios que vamos ter para estes anos
presentes e, sobretudo, para o final dos anos do
nosso século.

Concordamos, em princípio, com todas as pro
postas que foram colocadas aqui, e parabeniza
mos o Dr. Sérgio Arouco e o Dr. Hélio Cordeiro
pelas propostas modemas, progressistas, para a
organização da medicina brasileira. Entretanto, é
preciso lembrar um aspecto, a que gostaria de
dar ênfase. A cada momento que nós organi
zamos as ações básicas de saúde, temos o reco
nhecimento das doenças crônicas, e que neces
sitam de tratamento sofisticado, um incremento
desse reconhecimento. Isso já aconteceu em São
Paulo.Tivemos ações básicas de saúde incremen
tadas na Zona Leste, e o que aconteceu? O núme
ro de pacientes que necessitaram ponte de safena
aumentou enormemente; o número de pacientes

que necessitou de programa crônico de diálise
aumentou enormemente.

Então, estamos entrelaçados entre uma ação
básica, que é extremamente necessária - e falarei
mais uma vezsobre isso - mas não posso deixar
de me referir à necessidade da organização do
serviço terciário, quartenário, quintenário de saú
de; e estou metido nisso. Devemos dar atenção
para uma ação coordenada. Não admito, e o pri
meiro dever que tenho é com relação aos meus
pacientes, não posso admitir uma carência de
recursos nessa área, sobretudo porque, como se
trata de tratamentos caros, somente uma peque
níssima parcela da população brasileira a ele teria
acesso, caso não houvesse organização de um
serviço público, unificado, atendendo às popula
ções mais carentes.

Estamos hoje preocupados com uma organi
zaçã~desse setor terciário, e traduz em itens quais
são as principais reivindicações e os principais
objetivos da nossa luta nesse setor.

Num primeiro momento, precisarfamos do di
mensionamento dasnefropatias, sobretudo aque
las que levam à insuficiência renal crônica termi
nal. Não dispomos no Brasil,nem a nívelestadual,
de sistemas que informem aos setores terciários,
quatemários, de quantos paciêntes teremos que
tratar no ano, no mês, e nós próximos anos.

A sugestão que fica:
1 - Seja organizado, dentro do sistema mo

derno e progressista de ações básicas de saúde,
um sistema de informação coerente, correto, para
que informem as áreas mais sofisticadas do quan
to é que elas vão ter que despender e trabalhar
com esses pacientes.

2 - Um tratamento preventivo das moléstias
que levam à insuficiência renal crônica terminal
- aqui faço menção à hipertensão arterial. Como
representante do Registro Brasileiro de Diálise e
Transplante, onde coletamos dados do Brasiltodo
sobre pacientes em diálise e transplante, indentifi
camos que a teceira causa global e a segunda
causa conhecida de insuficiência renal crônica
terminal no Brasil é a hipertensão arterial, e é
totalmente prevenível,dado que, nos paises onde
a hipertensão arterial é um programa de trata
mento de massa, é distribuído a quem necessita,
esta causa passa a ser a quinta ou a sexta na
escala daquelas que levam à insuficiência renal
crônica terminal. Então, o tratamento da hiperten
são arterial evitaria a chegada de pacientes à sua
fase terminal de perda de função.

3 - Equacionamento e racionalização do trata
mento da insuficiência renal crônica terminal, que
compreende duas áreas relativamente sofistica
das - a diálise e o transplante. Precisamos ter
estruturas e - aqui também concordamos que
esses serviços sofisticados sejam localizados pri
maríarnente nos hospitais próprios do lnamps,
hospitais universitários, nos filantr6picos, mas
que, no momento, não atendem à demanda nem
vão atender nos pr6ximos anos; daí, há neces
sidade da convivência com o setor contratado.
Devemos, sim, contratar esses serviços em seto
res privados, exercendo a vigilância da qualidade;
e isto estamos cobrando também que a nossa
área de saúde cobre do Ministérioda Previdência.
Queremos que seja feito esse tratamento com
qualidade. Necessitamos manter os nossos pro
fissionais capacitados nessas áreas; e um dos pro
blemas que está aí embutido - creio que já se _

falou nisto hoje - é o da não valorização dos
profissionais médicos e paramédicos, sendo uma
das causas por que não se implanta um sistema
de saúde coerente no Brasil. Nunca valorizamos
os nossos profissionais; vivemos um sistema de
chave e fechadura - não trabalho porque ganho
mal, e porque ganho mal não trabalho, o que
toma impossível cortar-se o círculo. Precisaría
mos ter profissionais capacitados, remunerados,
para que eles pudessem defender o seu trabalho,
ter orgulho do seu trabalho. A situação que esta
mos vivendo atualmente mostra certo desinte
resse pela qualidade, para que o indivíduo possa
dispor de mais tempo para ter a dupla, ou a tripla,
ou a quádrupla militãncia.

Finalmente, precisamos ainda implementar os
sistemas que dão saída ao paciente renal crônico
terminal. Aqui temos um exemplo, o da Organi
zação do Sistema Integrado de Renais Crônicos,
que cuida primariamente do transplante. É uma
organização vinculada ao Ministérioda Educação
e ao Ministério da Previdência, com a portaria
interministerial,e que coordena, atualmente, com
agilizaro transplante renal no Brasil.

Tivemos a grata satisfação de, há um mês, ter
mos uma tabela aprovada na Diretoria do SIRC
TRANS, mas ainda estamos aguardando a sua
publicação. Neste momento tomamos pública a
nossa vontade de que essa portaria seja publicada
imediatamente, posto que está totalmente de
acordo tanto com o INANPS como com os setores
nefrol6gicos, universitários e privados. Que seja
publicada, e possamos implementar o transplante
renal no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos aos Drs, Altair Mosselin e Sérgio
A Draibe.

Convidamos, para a última apresentação, o Dr.
Fernando Lemos, Presidente do Instituto de Tec
nologia Alternativa.Lembramos ao expositor que
dispõe de 10 minutos.

O SR. FERNANDOLEMOS-Agradeço a con
vocação do Instituto de Tecnologia Alternativado
Distrito Federal, porque o Instituto foi criado pelo
Governo do DistritoFederal e trabalha com medi
cinas alternativas, basicamente na área de saúde,
ampliando um pouco esse conceito de saúde,
no sentido de que saúde não é apenas o combate
à doença. Por isso, é importante esta convocação,
porque nela está implícito, uma admissão, pela
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente, de que as medicinas a1temativas de
vem também ser consideradas.

Srs. Constituintes, uma mudança política pro
funda pressupõe uma profunda mudança de ati
tudes diante da vida, das instituições, dos mode
los, do próprio universo..A crise dos valores que
sustenta a chamada civilizaçãoocidental é profun
da, avassaladora. As verdades não são mais verda
des e a mesma energia que está em todos os
seres vivos, animais ou plantas, está sendo mani
pulada para destruir toda a vida e todo o planeta.
A humanidade busca um novo paradigma em
todos os níveis.A ciência se encontra com a tradi
ção religiosa, o Oriente se encontra com o Oci
dente; os oposto se complementam, na tentativa
de lançar a humanídqde, que destr6i seus recur
sos naturais, que degenera a sua raça, em um
novo termo.



Julho de 1987 DIARIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Domingo 19 147

Vouler um trecho do livro"Ponto de Mutação",
do Físico Fritz George Capra, da Universidade
de Berbeley, nos Estados Unidos:

"Meu principal interesse durante a década
de 70 concentrou-se na drástica mudança
de conceitos e idéias que ocorreu na Física
durante os primeiros 30 anos do século e
que ainda está sendo elaborada nas atuais
teorias da matéria. Os novos conceitos em
Física provocaram uma profunda mudança
em nossa visão do mundo. Passou-se da
concepção mecanicista de Descartes e New
ton para uma visão olhística e ecológia, que
reputo semelhante às visões dos místicos de
todas as épocas e tradições. A nova concep
ção do universo físiconão foifacilmente acei
ta, em absoluto, pelos cientistas do começo
do século. A exploração do mundo atômico
e subatômico colocou-os em contato com
uma estranha e inesperada realidade que pa
recia desafiar qualquer descrição coerente.
Em seu esforço de apreensão dessa nova
realidade, os cientistas tomaram-se irreme
diavelmente conscientes de que seus con
ceitos básicos, sua linguagem e todo seu mo
do de pensar eram inadequados para descre
ver fenômenos atômicos. Seus problemas
não eram meramente intelectuais, remonta
vam ao significado de uma intensa crise
emocional e poderíamos dizer até mesmo
existencial."

Estou consciente de que, hoje, nossa socie
dade, como um todo, encontra-se numa crise
análoga. Temos taxas elevadas de inflação e de
semprego; temos uma crise energética; uma crise
na assistência à saúde; poluição e outros desas
tres ambientais; uma onda crescente de violência
e crimes, e assim por diante.

A tese básica do livro "Ponto de Mutação" é
que tudo isso são facetas diferentes de uma só
crise, que é essencialmente uma crise de percep
ção. Tal como a crise da Física, na década de
20, ela deriva do fato de estarmos tentando aplicar
os conceitos de uma visão do mundo obsoleta,
a visão do mundo mecanicista, da ciência carte
siana, newtoniana, a uma realidade que já não
pode ser entendida em função desses conceitos.
Vivemoshoje num mundo interligado globalmen
te, no qual os fenômenos biológicos, psicológicos,
sociais e ambientais são todos interdependentes.
Para descrever esse mundo apropriadamente, ne
cessitamos de uma perspectiva ecológica, que
a visão do mundo cartesiano não nos oferece.

O Institutode Tecnologia Alternativa do Distrito
Fededal foi criado pelo Governador José Apare
cido no dia 12 de março de 1986, dentro dessa
perspectiva, para se transformar num instrumento
real da comunidade, no sentido da autoconstru
ção de um novo conceito de desenvolvimento
e de progresso, em busca de novos níveis de
qualidade de vida, sem respeitar as vacas sagra
das, os interesses e as verdades estabelecidas,
o conhecimento acadêmico rumo ao desenvol
vimento integral.

O Institutose propõe a ser ponte entre o passa
do, o presente e o futuro na elaboração de novos
arquétipos, a partir de uma visão aprofundada
dos verdadeiros valores de conquista de nossa
civilização, um instrumento permanente de crítica
dos modelos de arquitetura, urbanismo, transpor-

tes, saneamento, educação, medicina, alimenta
ção, agricultura, modelos consagrados em cima
de falsas necessidades e valores equivocados, de
uma visão mecanicista e cartesiana da realidade.

Na concepção do ITADF, o município precisa
ser reconstruído de forma que cada comunidade
seja capaz de gerir sua própria auto-subsistência,
seus programas de saúde, educação e saneamen
to. Os inventores de fundo de quintal e as pessoas
mais criativas da comunidade, não necessaria
mente seus líderes políticos,precisam ser incenti
vados, detonando sua criatividade na busca de
soluções simples para problemas aparentemente
complexos. Precisamos de uma sociedade onde
prevaleçam os autores sobre as autoridades, e
a saúde tem que ser vista numa visão olhística
integral, não apenas como ausência de doenças,
o que nos levaria,numa visão mecanicista, carte
siana, a combater doenças, que são efeitos, igno
rando as causas.

Para o Instituto,o homem é a síntese das sínte
ses, das transfomações químico-físicas que se
processam dentro do seu organismo. Essas trans
formações químicas são processos de caráter bio
lógico, na medida em que, numa visão cartesiana
e mecanicista, o homem tem procurado encon
trar fontes de alimentos artificiais, "progredindo"
nas tecnologias, se tem afastado de sua própria
estrutura biológica. É preciso, ecologicamente,
procurar formas para se voltar à genética própria
dos elementos alimentares da humanidade, pois
estamos nos alimentando de alimentos produ
zidos de forma tão antinatural que já não se produ
zem senão células careocinésicas. Os elementos
não assimiláveis são retidos no organismo, inter
ferindo na.transformação química dos elementos
que poderiam ser naturais, biologicamente úteis
para o organismo, produzindo o que a medicina
alopática chama de doença.

Ao interferirdiretamente sobre o efeito,ou seja,
a doença, sem levar em consideração as causas
do desequilíbrio funcional do organismo, a alopa
tia etemiza o estado patológico, e mais, agrava
o desequilíbrio do organismo pela introdução de

, um novo elemento estranho ao organismo: as
transformações químicas desse mesmo organis
mo que é o medicamento.

Por isso, o Institutoprocura dar espaço a novas
abordagens da medicina que busquem a saúde
através do equilíbrio orgânico, e não se preocu
pem com as doenças. Onde há saúde não há
doença; quando cessa a causa, o efeito desapa
rece. A ação contra os efeitos, como faz a medi
cina alopática, medicina oficial,só leva à degene
ração da raça humana, à mercantilização da medi
cina e, o que é pior, dá grande importância aos
avanços teconológicos, à alta especialização, e
massacra a medicina preventiva, sanitária, au
mentando o número de pessoas que precisam
dos médicos, dos hospitais, porque é bom para
os médicos e para os hospitais, que visam lucros
e dependem dos doentes.

Nesta profunda mudança de enfoque, deseja
mos viverpara a saúde e não sobreviver da doen
ça, um círculo viciado, não apenas um círculo
visioso.

Dentro dessa mesma visão cartesiana e meca
nicista, mais um círculo viciado além de vicioso,
o Governo se alimenta dos impostos do fumo
e das bebidas alcoólicas para sustentar hospitais,
para onde vão exatamente as vítimas do fumo

e do álcool, entre outras, é claro, das comidas
enlatadas e dos alimentos desnaturados por adu
tos químicos, agrotóxicos, corantes, anabolizantes
e outros produtos químicos estranhos os orga
nismo humano.

AAssembléia Nacional Constituinte,que se pro
põe a mudanças políticas profundas, não pode
restringir-se a repetir velhas fórmulas, velhos mo
delos.

Srs. Constituintes, a Humanidade, hoje, busca
um novo paradigma, um novo salto qualitativo
que nos leveà superação de uma visão cartesiana,
mecanicista. A convivência, sábia e sadia, com
a natureza, em especial com a natureza que está
em cada um de nós. Flora e fauna em equilíbrio
dialético.Afinal, quem desde cedo é culturalmente
levado a se agredir, a destruir sua fauna e sua
flora,tende a repetir,na sua relação com o mundo
exterior, com a natureza, o mesmo modelo.

Que a Assembléia Nacional Constituinte não
perca de vista este momento histórico que esta
mos vivendo,não deixe de ter uma visão dialética
que nos levará a recuperar a qualidade de vida
perdida. É preciso lembrar que o Brasil, que está
chegando muito perto do PIB da Inglaterra, tem
a renda per capita do Paquistão. Quer dizer, isso
não é qualidade de vida. A Constituição de um
pais deve procurar garantir, acima de tudo, a quali
dade de vida.

Nestas perspectivas, encaminhamos à Subco
missão de Saúde, Seguridade e do Meio-Ambien
te algumas propostas, são 11 ao todo, encami
nhadas na forma de um documento conceitual,
acompanhadas das propostas, no sentido de ga
rantir ao indivíduoalternativas de tratamentô mé
dico, de consumo de alimentos naturais e de não
agressão ao meio ambiente, certos de que, assim,
estaremos colaborando para que a Constituinte
não seja apenas repetidora e diluidora de velhos
modelos já gastos, anacrônicos.

Precisamos preparar a Humanidade para um
novo salto qualitativo, uma nova era, uma nova
forma de convivência com a natureza. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos ao Dr. Fernando Lemos, principal
mente a sua compreensão, fazendo a apresen
tação no tempo estritamente que lhe foiconferido.
(Pausa.)

Abrimosos debates para as perguntas e coloca-
ções dos vários apresentadores.

Está franqueada a palavra.
Com a palavra a Constituinte AbigailFeitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA -
Dirigir-rne-ei ao Dr. Hésio Cordeiro. A minha fala
seria mais no tom de parabenizá-lo pelo trabalho
que vem fazendo à frente do Inamps. Sabemos
das dificuldades que ele encontrou; sabemos co
mo ele encontrou a rede básica do Inamps. Mes
mo assim, com o esforço que ele vem fazendo,
deu condições para que se inaugurasse um am
bulatório em Salvador, numa área bem carente
da cidade. Também sei do esforço que S. S' vem
fazendo no sentido de avançar na proposta de
unificação das ações de saúde, para que o Secre
tário de Saúde de Bahia assuma o controle daque
las ações do Inamps nesse Estado, na prática,
o que a proposta de unificação dos serviços de
saúde, o Dr. Hésio Cordeiro vem encaminhando,
vem fazendo com que essas propostas caminhem
no sentido de que sejam executadas.
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Meus parabéns, Dr. HésioCordeiro, pelo traba
lho que vem fazendo.

O SR. HÉSIO CORDEIRO - Constituinte Abi
gailFeitosa, realmente esse trabalho desenvolvido
do Estado da Bahia tem uma peculiaridade muito
importante, a de uma rede pública bastante exten
sa, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e
que o Governador WaldirPires encontrou em ab
soluto estado de abandono e deterioração. E den
tro dessa perspectiva da unificação dos serviços
de saúde, já iniciamos ações conjuntas e conju
gadas, para que se restabeleça o funcionamento
dessa rede estadual, e junto com ela se unifique
a rede do Inamps. Um exemplo muito concreto,
V. Ex"mencionava, e é o ambulatório inaugurado
recentemente em Salvador, onde as equipes téc
nicas, as equipes de atendimento, já são mistas,
são equipes que envolvem profissionais vincu
lados ao Inamps, profissionaisvinculados à Secre
taria de Saúde, dentro de uma perspectiva de
co-gestão ou de gestão conjunta entre a Secre
taria e a Superintendência nesse processo de uni
ficação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o ilustre Constituinte AdylsonMot
ta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, farei um colocação, e me perdoe
se fugir um pouco do assunto.

O meu Colega Constituinte Eduardo Jorge
constantemente tem feito algumas colocações
em que sempre faz referências ao PDS, dizendo
"até o PDS", como se o PDS fosse algo assim
de execrável.

Faço esta colocação para dizer meu amigo o
seguinte: tenho um profundo respeito pelas pes
soas que têm convicção. Se uma pessoa é ho
nesta consigo mesma, seja do PC, do PC do B,
do PT, essa pessoa tem o meu respeito, porque
está sendo honesta consigo mesma.

Tenho um profunda admiração pelo Consti
tuinte Eduardo Jorge - S. Ex" pode até duvidar
disso-,porque é um jovem que está acreditando
nas idéias que defende, embora eu pretenda as
mesmas coisas por caminhos diferentes. E uma
coisa quero que S. Ex" ele procure estabelecer,
daqui por diante: sou do PDS, mas só me subor
dino a uma coisa dentro do PDS, ao seu Progra
ma, que chamamos a democracia social, que t0
do mundo prega aí, mas que é o Programa do
meu Partido. Não tenho compromisso com ho
mens. Tenho compromisso com idéias, e aqui
na Constituinte fui mais progressista que muitos
ditos progressistas dos partidos de esquerda, por
que voteipela exclusividadeda Assembléia, contra
os Senadores de 82, do lado de dois Senadores
colegas meus de Bancada, porque eles não têm
legitimidade para participar de uma Assembléia
Constituinte não receberam essa outorga pelo vo
to do povo no dia 15 de novembro. Voteicontra,
porque transformar Poder constituído em Poder
Constituinte é usurpação do Poder constituinte.
Então, votei assim, votei pelo art. 7°, nos quais
se botou em jogo a soberania da Assembléia.
Ao passo que alguns progressistas saíram do ple
nário e votaram contra, lá, na Assembléia.

Deixoesta colocação, porque pretendo ser um
homem honesto com minhas idéias. Considero
me até comunista dentro do PDS, com relação

a alguns partidos do Governo. Dentro do PMDB,
por exemplo, há a fina flora do reacionarismo
deste País ali obrigado. Visto que é o Partido de
sustentação do Govemo. Portanto, faço esta colo
cação, para que não haja constrangimentos aqui,
nas reuniões.

Partamos de duas premissas, quando se fala
em reformas profundas neste País. Tive oportu
nidade de fazer uma homenagem ao ex-Presi
dente Tancredo Neves,quando da comemoração
do aniversário de sua morte, colocando um elen
co de umas vinte promessas e aspirações que
faziam parte de sua plataforma, e nenhuma delas
foi cumprida até hoje. Então, falar em reformas
profundas neste País, quando se sonegam recur
sos para fazê-Iassem uma reforma tributária, que
o Governo está escamoteando diariamente - não
vai fazê-Ia -,é balela dizer que vamos entregar
para os Estados e municípios brasileiros, através
da descentralização executiva, os trabalhos de
execução na área da saúde, da educação etc.

É como se fosse o avestruz que esconde a
cabeça, pensando que ninguém está enxergando
a verdade. Não vaí sair reforma profunda dessa
maneira.

Em segundo lugar, para fazermos reformas,
temos que ter homens descomprometidos com
o passado - hoje estamos cumprindo o nosso
calváriocomo partidos, porque tivemos a fraqueza
de, em alguns momentos, sermos solidários com
o Governo que não mereceu mais o nosso respei
to, afinal.Não fugimos do partido. Estamos cum
prindo o nosso calvário, porque acreditamos em
muito mais profundas do que a transitoriedade
de um Governo. Que reformas vamos querer?
Que NovaRepúblicavamos querer? Vamos deixar
esta hipocrisia de lado. Que Nova República, com
o Presidente José Samey, que era Presidente do
PDS; com o Antônio Carlos, que foi Govemador
da tal de ditadura lá na Bahia e colocou os cachor
ros em cima de UlyssesGuimarães e do Tancredo
Neves? que reforma, com o Ministro da Saúde
Roberto Santos, com o líder do Governo e ex-Mi
nistro da Saúde, Carlos Santana, e com o Ministro
da Previdência e Assistência Social, Raphael de
Almeida Magalhães, de quem nutro uma exce
lente impressão, mas que também foi compro
metido com o período autoritário?

Vamos raciocinar. Se eu, como PDS, tenho res
ponsabilidades e constrangimentos porque o
meu Partido foi atingido, não é o fato de alguém
ter mudado de governo, na última hora, que vai
isentá-lo dos comprometimentos com a situação.
É tão responsável quanto eu, porque fuium poli
tico de província, enquanto eles foram da cúpula
que mandou neste País durante os vinte anos.
Não é mudando de roupa que me vou mudar,
me redimir e me inocentar dos pecados que tenha
cometido. Vou cumprir dentro do meu Partido,
dentro desse calvário de críticas e insinuações
que estamos sofrendo, porque acredito aínda nu
ma idéia, que é a democracia social.

Por outro lado, sou muito descrente em relação
as transformações de que estão falando. Tenho
os meus temores contra a Constituinte, porque
ela passou a ser i1egitimada. Primeiro,a promessa
era de que seria uma Constituinte exclusiva,repre
sentativa da sociedade, acima de partidos políti
cos, com candidatos avulsos, para que, num uni
verso muito maior, tivesse representatividade aqui
a sociedade brasileira.Nada distofoi feito.Coloca-

ram pela janela os eleitos de 1982. Hoje, perma
nentemente, há interferências do poder Executivo
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te, onde até um Ministroda Justiça desanca, atra
vés de verberações, doestos e do tipo de aleivosias
contra o Poder constituinte, ao passo que estamos
aqui quietos, nem a nossa defesa até hoje. Somos
um poder hoje acuado, desmoralizado dia-a-dia
- vejamos o que dizhoje em sua coluna o articu
lista Carlos Chagas, através de O Estado de 8.
Paulo - porque estamos perdendo a nossa legi
timidade.

Tenho boas informações sobre o trabalho do
Presidente do INAMPS. Quero dizer que não
adianta um ou dois, isoladamente, lutar ferrenha
mente, porque não vão mudar este Pais dentro
dessa casta que se formou, que se inseriu e que
se perpetua no Govemo ao longo de 30 anos.
Mudam-se os governos, mas não mudam os ho
mens que estão administrando.

Então, não vai haver reforma profunda coisa
nenhuma. Sr. o Deputado Educardo Jorge tem
essa ilusão, que se desfaça dela, porque esse é
um sonho de verão. Gostaria de ver tantas refor
mas também, talvez, não com a abrengência 
porque até a nossa filosofiaé outra -, mas, vendo
este quadro político que está pela frente, não ali
mento ilusões. Agora, vamos nós, como Consti
tuinte, salvar alguma coisa. A impunidade conti
nua, as mordomias continuam, as diretas não saí
ram - não se fala mais -, a reforma tributária
não saí. Face estas observações porque entendo
que, às vezes, as colocações do Deputado Eduar
do Jorge têm sido injustas com relação ao meu
Partido, porque nem todos são iguais dentro do
mesmo partido. Penso ser um homem relativa
mente arejado dentro do PDS e comprometido
com a verdade do seu Programa, a democracia
social, que é muito mais avançada do que muita
balela que existe por aí.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos ao Constituinte AdylsonMotta.

Também lembramos a S. Ex" que, há poucos
instantes, ao falar-se aqui sobre a Petrobrás, foram
citados vários partidos. Não foicitado o meu Parti
do, o PTB,logo o PTB que é exatamente o funda
dor, o criador da Petrobrás. Então, são coisas
que acontecem, às vezes pequenos lapsos, mas
que são bem comprrensíveis, e, entendo, temos
que relevar.

De qualquer maneira, dentro desta discussão
democrática, aceitamos, acatamos e compreen
demos até mesmo a maneira, talvez um pouco
emocional, com que o ConstituinteAdylsonMotta
defendeu com vigor - e muito bem - o seu
partido. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduargo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Antes de dirigiras perguntas aos Expositores, ve
jo-me na obrigação de comentar a fala do compa
nheiro Adylson Motta.

Quando me refiro ao PT, ao PMDB e PDS, não
me estou referindo, evidentemente, a determina
das pessoas ou membros do Partido. Estou-me
referindo ao que ele representa, independente da
vontade de tal 01;1 qual membro, no espectro das
idéias do País. E evidente que, do mesmo jeito
que o PT está em uma das pontas do espectro,
pelo seu Programa, pelo seu posicionamento, o
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PDS está em outro espectro. Isso ai é indepen
dente da sua vontade.

Tenho aqui colocado, e meu companheiro tem
de me fazer justiça, referindo-me a S. Ex", sobre
Constituinte Adylson Motta, alguma vezes, tenho
colocado que as questões de interesse nacional,
como no caso da saúde, podem unificar pessoas
e partidos que têm ideologias completamente di
ferentes. Não sei se S. Ex" ouviu toda a minha
fala,coloquei com clareza, que a questão da saúde
pode unificar tanto pessoas que sãoconvictamen
te socialistas, como eu, como pessoas que são
conservadoras, desde que esses conservadores
se interessem sinceramente pelo interesses nacio
nais. Neste aspecto, quero fazer justiça, estou in
cluindo S. Ex", um Constituinte que está militando
num Partido conservador.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Esta é outra questão, até podemos enveredar por
esta discussão.

Considero o PDS conservador, porque conheço
o Programa, mais do que isso, conheço a prática,
que é o critério da verdade.

O SR. CONSmUINTE ADYlSON MOlTA
É outro capitulo.

Disse que só me subordino ao Programa do
Partido. Então, todos aqueles que comentaram
estão completamente alheios ...

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Então, Constituinte Adylson Motta, além de co
nhecer o Programa, conheço a prática e o critério
da verdade. Quero colocar...

O SR. CONSmUINTE ADYlSON MOlTA 
Se eu fosse para a prática, iria cometer uma injus
tiça com o partido de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pe
ço a V. Ex'"que evitem o debate paralelo.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOlTA 
Temos de definir algumas coisas. Se for genara
Iizaros votos isolados do PT,vou ter uma informa-

o ção desairosa sobre o PT.Não vou cometer essa
injustiça. Porque alguém do PT cometeu um ato
reprovável, não vou dizer que o PT seja aquilo.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Nobre Constituinte Adylson Motta, essa questão
poderemos discutir em outras ocasiões.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad) - Está
ai uma boa sugestão.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE -
V. Ex" expressou a sua opinião e estou expres
sando a minha.

Estou expressando a minha opinião, para regis
trar em função da de V. Ex" Poderemos aprofun
dá-Ia em outra oportunidade, para não perdermos
a ocasião de discutir com os companheiros que
estão aqui presentes.

Precisamos fazer justiça a essas questões. Con
sidero realmente o PDS um partido conservador,
mas entendo que nessas questões, de acordo
com o interesse nacional, poder-nos-ernos unifi
car. Acredito que nesta subcomissão isto vaiacon
tecer.

Com relação aos expositores, farei perguntas
a todos, e como sou de um partido pequeno,
às vezes sou obrigado a ser insistente, fazendo
muitas perguntas. Não temos, infelizmente, a ri-

queza do PMDB,que pode dividir suas perguntas
por cinco ou seis companheiros do valor dos que
estão aqui presentes. Estou na situação de eu
mesmo fazer as perguntas.

Dirijo-me, em primeiro lugar, ao Dr. Hésio Cor
deiro, porque entendo que uma das questões 
poderíamos discutir muitas delas - uma das
questões principais que poderiamos discutir com
S. S· diz respeito à unificação, que foi motivo de
polêmica aqui nesta subcomissão.

S. S· coloca com clareza, e, inclusive, foi justa
mente elogiado pela Sr' Constituinte AbigailFeito
sa, que é uma tarefa do lNAMP8, do Ministério
da Previdência e Assistência Social e do Ministério
da Saúde, caminhar no sentido da integração,
e isto tem sido feito, ninguém pode negar. Há
a questão da oportunidade da tarefa. Se é função
e é tarefa do Governo atualmente caminhar rapi
damente nessa direção, é função e tarefa da Cons
tituinte dar um salto de qualidade em direção
à real unificação. A unificação, a meu ver, deve
ser política-administrativa nos vários niveis:muni
cípal, estadual e federal.

Temos sentido aqui, nas colocações do Minis
tério da Previdência e Assistência Social e também
no documento sobre a reforma sanitária que o
Dr. Hésio Cordeiro gentilmente nos encaminhou,
que mais além da tarefa de integração, que é
do momento, há certa resistência ao salto de qua
lidade que a Constituinte pode dar, da unificação
real politico-administrativa. Em que se baseia essa
resistência? Aqui,à página 1, o Dr. Hésio Cordeiro
levanta a questão do caráter da contribuição previ
denciária como obstáculo à pOSSÍVel unificação,
no meu ponto de vista.À página 1 daquele docu
mento:

"Outro risco é o da solução meramente
político-institucional - a transferência do
Inamps - sem levar em conta a comple
xidade do sistema de fmanciamento, majori
tariamente vinculado à contribuição previ
denciária."

Ora, aqui, ontem, à noite, acabou de ser apro
vada uma lei que aponta para a unificação, inclu
sive do setor que diz respeito ao trabalhador urba
no e privado, ou seja, caminhamos celeremente,
mesmo antes da Constituinte, para a unificação
e universalização da seguridade social.

(Intervenção fora do microfone.lnaudivel.)

O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE 
Não foi aprovado por falta de quorom, mas vai
ser aprovado, tenho certeza. Ninguém vai ser con
tra. E questão de dias.

Outra questão é que grande parte dessa contri
buição atualmente já é socializada, já é paga pela
sociedade. A contribuição patronal, grande parte
dessa contribuição é repassada no preço e todo
mundo paga, seja previdenciário ou não.

Então, esse argumento não é válido, definitivo,
para se colocar esse obstáculo à unificação. Esse
argumento desdobra, inclusive, na página 4, do
documento de V. S· na objeção à formação de
um Fundo Nacional de Saúde. Realmente, é uma
posição conseqüente. Se se mantém nesse ponto,
tem-se que ser contra a formação desse Fundo
Nacional de Saúde, como está colocado na pági
na 4.

Este, o primeiro aspecto.
O segundo aspecto, quando se passa para à

página 2 e V. S· analisa a questão institucional

- fica clara a oposição à transferência de setor
ligado à assistência médica, que atualmente está
no Ministério da Previdência e Assistência Social,
para um Ministério da Reforma Sanitária, um mi
nistério novo. Na página 2 há várias colocações
que se posicionam pela descentralização, unifica
ção lá no Estado e no munícípío, mas unificação
a nível federal, não. A nível federal a colocação
é da integração. Isto está sacramentado na página
9, quando V. S· visualizao novo sistema, fica colo
cado, de um lado, o INAMPS, reformado, evidente
mente, e, de outro lado, o Ministério da Saúde.

Então, esta questão é a mais importante que
deveriamos dirigir ao Dr. Hésio Cordeiro.

Há outras questões que são menores, não na
importância, são questões mais conjunturais, que,
se houvesse oportunidade, dirigiria a V. S· Por
exemplo, fala-se em participação. Mas na CIPLAN
e na CIS, as centrais sindicais, as representações
de trabalhadores continuam sem participação, in
clusive nesses Estados onde está-se tentando a
integração, como Rondônia e Alagoas.

Estas, as questões que coloco ao Dr. Hésio
Cordeiro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Dr. Hésio Cordeiro.

O SR. HÉSIO CORDEIRO - O Constituinte
Eduardo Jorge fez- creio - determinada leitura
do documento. É preciso ficar bastante clara a
qualificação do processo de unificação. Isto é que
está dando certa confusão. Em alguns momentos
se pretendeu que o obstáculo à unificação 
o ilustre Constituinte do PDS chegou a dizer com
todas as letras - era a Previdência Social, e não
é. Ao contrário, a Previdência Social já'está impul
sionandoo processo de unificação, a partir desses
projetos estaduais que mencionei aqui.

A questão do Sistema de Saúde Unificado não
se revolve com a transferência física de hospitais
e lnamps do Inamps para o âmbito do Ministério
da Saúde os administrar. A nossa concepção é
que é necessário transferir a administração dessas
unidades, dos IPAMs, dos hospitais, dos convênios
com o setor universitário, dos convênios ou dos
contratos com o setor hospitalar, etc., para o âm
bito dos Estados e dos Munidpios, dependendo
do nivel de complexidade da rede. Ou seja, se
se tratam de serviços que prestam o atendimento
básico em nivel de menor complexidade para o
Munidpio de igual ou de pequena complexidade
administrativa etc, caberá a unificação no âmbito
desse Municipio,tanto quanto caberá a unificação
no âmbito do nível estadual, quando se tratar,
por exemplo, de hospitais de nivel secundário ou
terciário. Eventualmente - é mencionado no do
cumento - ficando vinculado ao Ministério da
Saúde as unidades hospitalares que servirem de
referência nacional ou que forem instituições de
pesquisa. Por exemplo, o Hospital do Instituto Na
cional do Câncer. Talvez, seja um exemplo con
creto de uma instituição que atende ao Pais intei
ro, uma instituição de pesquisa, onde possivel
mente não caberia a vinculação dessa instituição
à rede estadual. Certamente um hospital-geral,
como o Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro,
por exemplo, caberia perfeitamente ser adminis
trado pela rede da Secretaria Estadual de Saúde,
tanto quanto um pequeno hospital, uma pequena
maternidade no subúrbio do Rio de Janeiro pode
ser administrada pela Prefeitura do Riode Janeiro.
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Então, a concepção, a qualificação do processo
de unificação é que talvezesteja dando esse tipo
de ruído ou de turbulência na compreensão do
que seja esse processo de unificação.

Outra questão-ai, onde é preciso afinar,deba
ter e aprofundar - dizrespeito ao Fundo de Saú
de.

Aproposta que a PrevidênciaSocial apresentou
à Comissão da Reforma e tem trazido ao debate
público é que, de imediato,já se tenha o Programa
e o Orçamento Único de Saúde - pode confun
dir-se com o Fundo Únicode Saúde- no sentido
de que se defina - e aí se defina de novo 
por parte de um planejamento participativo, ou
seja, que se unifiquem as instituições de saúde
- a definição de um programa, de um orçamento
único em nível do Estado, do Município e da
União, com a identificação das fontes de custeio,
de investimentos e com a amarração da aplicação
desses recursos a esse programa e a esses Orça
mentos Únicos, geridos em nível central pelo Mi
nistério da Saúde, a nívelestadual pela Secretaria
Estadual de Saúde, e a nívelmunicipal pela Secre
taria Municipalde Saúde.

O que resulta desse processo? E ai há uma
controvérsia e uma questão operativa, que não
sei se é o tema da Constituinte, mas que será
certamente o tema da lei do sistema e da coloca
ção em marcha desse processo.

Quando V. Ex" imagina a constituição desse
orçamento, a fonte que vem vinculada ao Fundo
da Previdência Social, há duas, 'três ou, quatro
alternativas,que desenvolvo nesse documento 
coloco quatro alternativas para debates - envol
ve, em primeiro lugar, uma transferência do recur
so do Fundo da Previdência para o Fundo Único
de Saúde, uma transferência do recurso em si
mesmo, que passaria a ser totalmente gerenciado
pelo Ministérioda Saúde. Proponho outra alterna
tiva:a partirdesse orçamento único, dessa unifica
ção da gestão, que em nívelfederal é o Ministério
da Saúde, mas que tenha como instrumento de
compatibilização a Ciplan; o acompanhamento
da destinação desses recursos vinculados à con
tribuição do trabalhador seja feita não pelo
Inamps, mas pelo órgão sucedâneo do INAMPS,
que, no âmbito da Previdência,seria a contraparte
para fazer o planejamento, a orçernentaçâo e o
controle da aplicação desses recursos, ou seja,
o INAMPS desaparece em termos da prestação
direta de serviços, o INAMPS não é o gerençiador
dos convênios e dos contratos com o setor filan
trópico, privado, hospitais universitários, etc, isso
se transfere como responsabilidade para as Se
cretarias Estaduais e Municipais,e a participação
se dá pelas Comissões de Saúde, em nível do
Estado e do Município.

Não desaparece a representação da Previdên
cia nessas instâncias, e elas se transformam em
meras instâncias, sob o ponto de vistado acompa
nhamento da destinação dos recursos, em meras
instãncias de planejamento de orçamentação e
de controle e acompanhamento.

Esta é uma proposta que, pelo menos, tem
a finalidadede viabilizar a transição para o Sistema
Unificado de Saúde.

Basta dar um pequeno exemplo para mostrar
como é complicada a gestão do Fundo Unificado
de Saúde, se ele recebesse, diretamente, os 25%.
Em primeiro lugar, não são 25%, poderão ser
25,26, 30, ou 19 ou 17%, dependendo da monta-

gem desse orçamento e da progressiva elevação
da participação do orçamento fiscal da União na
questão da saúde. A variação poderá ser para
mais ou para menos, dependendo da velocidade
com que consigamos fazer a substituição de um
recurso por outro.

Não vejo, em termos operativos, para viabilizar
esse proceso de construção do Sistema Unificado
de Saúde, uma sistemática que possa convergir,
em nível do Estado e Município, transformando
o que hoje é o INAMPS num órgão de acompa
nhamento de controle em nível do Estado e do
Município.Dai a razão por que nesse documento
se apresenta, como uma das alternativas,a absor
ção, a integração, a substituição do papel do
INAMPS por uma estrutura pequena, vinculada
ainda ao Ministérioda Previdência, e que interaja
com o Ministérioda Saúde, representando o pe
queno órgão, o órgão de acompanhamento da
execução desses programas. Esta é a concepção
que está estabelecida. O entendimento que temos
levado, não só à discussão como à prática dentro
desse projeto de unificação, é que essa unificação
dev.e atender às heterogeneidades, às diferencia
ções de Estado para Estado.

Por exemplo, para discutir com os Governa
dores do Nordeste a questão da unificação, dizer:
aqui está a rede do lNAMPS, a reação inicial foi
dizer: cuidado, não queremos receber uma rede
complexa para administrar, enquanto a nossa, a
estadual, não estiver recuperada. É um dado de
realidade: qual é a capacidade gerencial de Esta
dos que se deterioraram enormemente em sua
capacidade de administração e que vêem com
receio uma transferência pura e simples. Então,
a proposta nesses Estados é de desenvolver mais
esses mecanismos de ca-gestão como mecanis
mos de preparação institucional necessários para
o processo de unificação completo. Já é distinta
em outras situações, como, por exemplo, em São
Paulo e Rio de Janeiro, onde há propostas extre
mamente viáveis,há também uma proposta extre
mamente viável em Alagoas, por características
regionais de menor complexidade da rede, onde
a unificação pode-se dar de imediato.

De maneira que não há obstáculos, sob o ponto
de vista institucional, da Previdência Social. Ao
contrário, a Previdência Social está impulsionan
do, de todas as maneiras e utilizando todas as
estratégias possíveis, esse processo de unificação.

A controvérsia central - e é importante expli
citar o que é controvérsia nessa questão - é
a conceituação do Fundo Único de Saúde a nível
federal, a nível da União. A concepção que se
está propondo é que esse Fundo a partir da defini
ção de um orçamento único, que é resultado des
se processo de consolidação dos planos muni
cipais e estaduais, que esse Fundo não signifique,
necessariamente, um caixa, o caixa do sistema,
e sim que o caixa do sistema esteja lá em aível
do Estado e do Município.

O SIS. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Fa
ço, mais uma vez, um apelo aos colegas consti
tuintes, e também aos expositores, em relação
ao tempo, senão podemos correr o risco de al
guém entrar em hipoglicemia.

Vamos dar a palavra ao nobre Constituinte Car
los Mosconi.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, o Constituinte AdylsonMotta se retirou.

S. Ex" citou o meu Partido, o PMDB, que no
nosso Partido estaria a fina flor da reação no País.
Manifestoa minha surpresa, porque não me cons
ta que os Srs. Roberto Campos, Amaral Netto,
Delfim Netto e Ibrahim Abi-Ackel tenham assi
nado a nossa ficha de inscrição, a filiação parti
dária no PMDB.

Sr. Presidente, volto à questão da unificação,
que me parece um ponto importante na nossa
exposição, no nosso debate, e ouvi, no debate
feitopelo Dr.Sérgio Arouca, que depois da Consti
tuinte teríamos ou deveríamos fazer um projeto
de lei propondo a unificação, para que ela venha
a ser votada e se transforme em legislação ordi
nária.

Essa questão da unificação é hoje muito mais
uma decisão política do que, na realidade, um
projeto de lei, porque este já existe na Casa há
muito tempo, e já foi votado, inclusive.

Vamos incluir, não tenho dúvida, é a vontade
majoritária da Subcomissão de Saúde, Seguri
dade e do MeioAmbiente, a unificação do sistema.
Ninguém tem dúvida e ninguém é contra essa
posição. Então, vai sair daqui um texto pregando
a unificação do sistema. No entanto, é preciso
que haja uma decisão política do Governo, dos
Ministérios da Previdência, da Saúde, para que
essa unificação possa, efetivamente, ser efetivada.

Entendo que a atuação do Inamps, sob a chefia
do Dr.Hésio Cordeiro,tem caminhado muito nes
te sentido. A unificação não seria possível se não
ocorresse essa atuação do Inamps, com as ações
integradas de saúde, com a intenção de descen
tralizar, de democratizar o Inamps. Na realidade
caminhamos muito.

Ficando esse entrave burocrático com relação
ao financiamento, acredito que o Inamps e o pró
prio Ministério da Previdência Social tenham o
papel fundamental de tomar essa decisão, e tem
que ser tomada agora, aqui.

Perdemos uma oportunidade, que considerei
muito importante, todos consideramos, logo no
inicio do Governo José Samey. Teria sido uma
oportunidade, que não ocorreu, mas ocorreu esse
avanço, através da posição do Dr. Hésio Cordeiro
e dos Ministériosda Previdência e da Saúde. Esta
agora é outra oportunidade, importantíssima, e
talvez não tenhamos outras futuramente. Portan
to, não podemos, Dr. Hésio Cordeiro, deixar que
essa oportunidade não escape.

Gostaria de saber a opinião do Dr. Hésio Cor
deiro com relação ao futuro do Inamps na unifica
ção. O que vai acontecer com o Inamps? Vaipas
sar para o Ministérioou vai encerrar as suas ativi
dades? Esta questão é importante.

Com relação à questão da nefrologia,dos trans
plantes, a sociedade brasileira está exigindo uma
posição com relação à legislação de transplantes.
A Medicina progride muito neste sentido, e nossa
legislação é omissa, muitas vezes é permissiva,
outra vezes é muito restritiva, ela dificulta, sobre
maneira, a doação de órgãos - e coloco princi
palmente a doeçâo de órgãos de cadáveres 
outras vezes acontecem denúncias de mercan
tilismo,de comércio de órgãos. Seria fundamental
pudéssemos inserir no texto constitucional. De
fendo que a questão de doação de órgãos deve
ser inserida no texto constitucional.

Pergunto, porque na exposição dos dois nefro
logistas não ficou clara a proposta: O que a Socie
dade Brasileirade Nefrologia,o que a Associação
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Médica Brasileira propõe, de forma objetiva, com
relação a essa legislação para doação de órgãos?

O Dr.Fernando Lemos fezuma exposição mui
to boa a respeito dessa tecnologia em medicina
alternativa, e até participei do início da criação
dessa entidade, também advogo essa causa, pre
cisamos desenvolver isso no Brasil com muito
mais profundidade, com muito mais seriedade.
Inclusivena minha região, em função de questões
termais, até tenho feito solicitações constantes
ao Inamps, para que o termalismo seja incluído
como prática de medicina alternativa.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Dr. Hésio Cordeiro.

O SR. HÉSIOCORDEIRO - Faço coro à inter
venção do Deputado Carlos Mosconi a respeito
dos comentários do Constituinte do PDS, Depu
tado Adylson Motta, já que S. Ex" fez menção,
inclusive, ao Ministro da Previdência Raphael de
Almeida Magalhães, e esse comentário não me
parece pertinente nem adequado à atuação do
Ministro, quer seja na sua vidapassada, em termos
da fundação, da organização, da definição da Car
ta de Princípios do PMDB, junto com MiguelAr
raes, com WaldyrPires, com Teotônio Vilela, quer
na participação de Raphael de AlmeidaMagalhães
nessa defmição programática que se transformou
nas bases do programa do PMDB, que tem o
dedo, tem a sua participação, e como Ministro
da Previdência tem atuado de forma absoluta
mente importante, decisiva, combativa e até, às
vezes, isolada no âmbito do Governo, em termos
de defender mais recursos para a área social.Real
mente, é um dos Ministrosque mais têm comba
tido essa concepção antiestado melhor dizendo,
essa concepção de que o Estado necessariamen
te é ineficiente,que mencionei no iniciode minha
exposição. A atuação do Ministro Raphael de Al
meida Magalhães tem contra balançado tendên
cias que ainda são hegemônicas no seio do pró
prio Governo.

Esclareço e trago aqui a debate a proposta e
as questões levantadas pelo Constituinte Calos
Mosconi, no sentido que imagino realmente esse
processo de unificação como um processo que
vaiavançar com algumas contradições, com algu
mas idas e vindas, em função dessas heteroge
neidades regionais, e dentro da vertente ou do
princípio de que o sistema deve ser unificado e
descentralizado, entendendo quase que a cons
trução de múltiplos sistemas Unificadosde Saúde,
e cada um desses Sistemas Estaduais Unificados
devem ser unificados entre si, por uma política
nacional de saúde, que compete ao Ministério
da Saúde definir e implementar.

Dentro desta perspectiva, o papel, a função e
estrutura que o Inamps deverá progressivamente
assumir, dentro de uma proposta de unificação
que signifique a estadualização e a municipali
zação dos serviços de saúde, e dentro da perspec
tiva de que a contribuição previdenciária flua na
quilo que se dirigirá ao setor saúde, a partir da
liberação de recursos que serão programados e
executados a partir dessa programação única,
dessa programação unificada, que o Inamps se
transforme numa estrutura pequena, como men
cionei inicialmente, de planejamento, de orça
mentação e de controle. Ou seja, o Inamps sai
da prestação direta, não mais dirigehospitais, não
rnaís dirige IPAMS, não mais se relaciona, através

de convênios, com as instituições fIlantrópicasou
privadas. Isso passa progressivamente ao âmbito
da gestão única do sistema de Saúde a nível do
Estado e do Município, mas é a contraparte da
Previdência Social no que diz respeito à gestão
do Fundo da Previdência Social na definição des
ses orçamentos únicos, a nível do município, do
Estado e da União. Ou seja, é uma mudança
de estrutura e de função. Por isso que, no docu
mento que foi apresentado e levado à Comissão
Nacionalda ReformaSanitária, propúnhamos que
essa fosse uma estrutura que se confunda com
a da Secretaria de Serviços Médicos, uma estru
tura simples e ágil de acompanhamento e de con
trole.

Esta, a concepção que se tem em termos da
montagem do processo de transição para um
Sistema Unificado de Saúde.

Nas próprias recomendações que a Comissão
Nacional da Reforma Sanitária faz e que foram
apresentadas aqui, no momento em que os recur
sos destinados à saúde depender estritamente,
se chegar a configurar como uma alternativa,de
pender estritamente dos recursos fiscaisda União,
essa estrutura, no âmbito do Ministérioda Previ
dência, perde o sentido e deixa de existir. É uma
estrutura transacional e que deve cumprir estrita
mente funções de planejamento, de controle e
de avaliação, no sentido de ser a interlocutora,
enquanto esse recurso estivervinculado ao Fundo
da Previdência, enquanto interlocutor da Previ
dência dentro do sistema Único de Saúde.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Dr. AltairMosselin.

O SR. ALTAIR MOSSEUN -Inicialmente, a
dita eutanásia ocorrida em Taubaté. A opinião
da Sociedade Brasileirade Hefrologiaé que aquilo
é uma grande confusão, uma briga interna; até
prova em contrário, não admitimos que colegas
nossos, com treinamentos adequados, tenham
incorrido em tal despropósito.

Por outro lado, acreditamos que esta proble
mática virá em benefício futuro, a longo prazo.
Atualmente o que está acontecendo é uma retra
tação nas doações. Não estamos conseguindo
mais que familiares doem órgãos de seus paren
tes falecidos. Vai fazer com que mais doentes
percam a chance de serem transplantados ou
fiquem ligados a um aparelho. A longo prazo,
há de virà discussão o diagnóstico de morte cere
bral, que é, hoje, inconteste; morte é morte do
cérebro, e não simplesmente parada do coração.
A discussão em tomo da questão facilitará doa
ções futuras, as que virão em benefício do Caso
Taubaté.

Em relação à ASBM, uma proposta de legisla
ção visando maior número de órgãos, a propo
sição mais discutida é em tomo de se ampliar
apenas para indivíduos que tenham necessidade
de necrópsia. O exemplo é de morte violenta,
por uma agressão, em que há um culpado. Desde
que o médico legista determine que quem matou
foi o tal agressor, poderíamos retirar os órgãos,
e não como ocorreu no Espírito Santo, onde um
advogado, atropelador, usou do fato de que a
famíliapermitiu a doação, foramretirados os rins,
e na época da contestação da morte, o advogado
disse: não fui quem matou, e sim os médicos
que retiraram os dois rins.

Colocamos em discussão o aspecto da lei fran
cesa. Todos os brasileiros seriam considerados
doadores, desde que não tivessem manifestado
previamente o seu desejo de não ser doador.

Isto possivelmente é muito avançado para a
conscientização brasileira, e viria trazer processo
um atrás do outro. Não acreditamos que nós,
brasileiros, estejamos prontos para receber esse
tipo de lei, que seríamos todos doadores. Talvez
isso passe, mas com trauma.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Dr. Fernando Lemos.

O SR. FERNANDO LEMOS- Só uma obser
vação.

O Deputado Mosconi lembrou que, realmente,
quando era Secretário da Saúde, houve uma gran
de abertura, a nível do Governo do DistritoFede
ral, para medicinas alternativas, e, paralelamente,
isso aconteceu também no Ministério da Previ
dência, quando era Ministro Waldyr Pires, hoje
Governador da Bahia, que admitiu as medicinas
alternativas na rede do Inamps. É trabalho que
vem tendo continuidade.

Nossas propostas são justamente no sentido
de que a pessoa deve ter o direito de optar entre
uma forma de tratamento e outra.

Tem sido dito muito aqui que a melhor solução
talvezseja a estatização total da saúde. A unifica
ção é apenas uma solução de bom senso, é evi
dente, é um absurdo que aqui, em Brasília, en
quanto o Hospital de Base sofre um problema
de congestionamento, outros hospitais próximos,
um deles a menos de 30 metros, tenha uma subu
tilização dos seus materiais sofisticados, etc. O
HFA a mesma coisa. O HFA tem uma subutili
zação, enquanto que os hospitais da rede do GDF
estão entupidos de gente.

Tanto nos Estados Unidos, onde a verba para
a saúde é monstruosa, imensa, enquanto na
União Soviética, onde a rede é totalmente estati
zada, o problema de saúde é o mesmo. O enfoque
a que devemos dar atenção não é exatamente
ao sistema de saúde, à forma, ao modelo do siste
ma de saúde que está falido, e sim, à forma de
abordagem da questão de saúde. A forma de se
abordar esta questão é que está falida, está ultra
passada. As pessoas não devem combater doen
ças, e sim obter saúde.

Esta, a questão que coloco.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concordo com o Constituinte Carlos Mosconi
quando propõe incluiro termalismo entre os pro
cessos da medicina alternativa,mas o termalismo
in loco, quer dizer, na própria cidade termal, e
não o termalismo engarrafado, porque este pode
estar contaminado com salmonela ou com o clo
reto de bário. Aíseria mais uma questão de pru
dência. Devido ao avançado da hora, vamos en
cerrar esta reunião.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr.
Presidente, só para uma questão final ao Presi
dente do Inamps.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO 
Congratulo-me, em prímeiro lugar, com os Expo
sitores, particularmente com o nosso amigo Dr.
Hésio Cordeiro, pelo trabalho que já vem sendo "
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feito, há mais tempo, em termo da unificação
e melhoramento da prestação de serviços na Pre
vidência Social.

Sou testemunha e tenho acompanhado o esfor
ço feito de parte do Inamps,no sentido de equipa
rar a assistência médico-hospitalar do trabalhador
rural e do trabalhador urbano. Venho da área dos
trabalhadores rurais e conheço bem a problemá
tica, e sabemos do quanto temos a resgatar ainda
desse segmento da sociedade brasileira. Existem
também alguns problemas de ordem da assis
tência ambulatorial, das dificuldades da implan
tação da ação integrada de saúde, enfim, proble
mas desta ordem.

Observamos, por exemplo, as colocações em
tomo da hemodiálise, onde as multinacionais es
tão interessadas em manter o controle e comer
o orçamento da nossa Previdência. Em termos
de Constituinte, devemos tomar uma posição
mais forte, talvez, em relação à própria produção
de medicamentos e de produtos farmacêuticos.

Com relação à assistência médico-hospitalar
e à ambulatorial, gostaria que o Presidente do
Inamps, nosso companheiro, colocasse como se
está encaminhando agora, como é que vê, em
termos da Constituinte, esta questão da universa
lização, especialmente, da assistência ambulato
rial, já que na área rural há muitas dificuldades
de o agricultor, de o trabalhador rural ter acesso
a este tipo de atendimento. E até mesma, a pró
pria assistência médico-hospitalar está muito su
jeita às condições sócio-econômicas do traba
lhador rural.

Gostaria de ouvir algum comentário sobre os
assuntos de mínhas índagações.

o SR. HÉSIO CORDEIRO- Nobre Constituin
te Vicente Bago, realmente uma das estratégias
fundamentais que certamente a Constituinte, ao
consolidar o direito à saúde como um direito uni
versal, um direito não se reparte entre aqueles
que trabalham ou não trabalham, que são vincu
lados à Previdência, ou que não são a ela vincula
dos, o direito à saúde como direito universal tem
que encontrar condições práticas de se viabilizar.
Certamente uma dessas condições é uma ampla
recuperação do funcionamento da rede de servi
ços básicos, e não apenas serviços básicos 
aliás, a intervenção do Sérgio Draibe foi muito
esclarecedora a respeito - da expansão da rede
de servíços básicos e, ao mesmo tempo, junto
com ela, a garantia, a referência aos niveis de
hospitalização necessários, inclusive os mais
complexos tecnologicamente, os mais caros etc.

Uma das estratégias centrais, dentro da visão
da unificação do Sistema de Saúde, é com as
Secretarias Estaduais de Saúde, com as Prefei
turas Municipais - e isso é verdade também no
RioGrande do SuI-de trabalharem recuperando
essa rede. Só na situação específica do Rio Gran
de do Sul, recebemos hoje um projeto, apresen
tado pela Secretaria Estadual de Saúde, em con
junto com a Superintendência do lnamps, na pro
gramação orçamentária integradas de 87, em que
se pretende recuperar as condições de funciona
mento dessa rede, que envolve mais de 800 pos
tos e centro de saúde, que ficaram absolutamente
abandonados, deteriorados, sem poder de resolu
tividade, ou seja, como meros prédios e instala
ções em que a população vai ali, e absolutamente
descrente, acaba sendo remetida a outro nível

de atendimento, sobrecarregando so selViços de
emergência, sobrecarregando os niveis de maior
complexidade, os hospitais, levando, inclusive, a
que o Rio Grande do Sul tenha uma das taxas
mais altas de hospitalização no País, que é da
ordem de 13 internações para cada 100 habi
tantes por ano.

Embora o esforço de equiparação tenha avan
çado muito, ainda há desigualdade na área rural.

Aestratégia da unificação, em termos da estabi
lização e da municipalização dos serviços, envolve
esse esforço unificado de recuperação da capaci
dade de resolução da rede de postos, centros
de saúde e hospitais regionais vinculados às Se
cretarias Estaduais e às Prefeituras Municipais.
É um projeto que já está bastante avançado, em
termos de sua formulação no Rio Grande do Sul,
e, tenho certeza, se reproduzirá em outros Esta
dos. ,

Essa discrepância é alguma coisa ainda mar
cante, tanto quanto é marcante a baixa cobertura
de consultas, por exemplo. A média nacional é
de 2 consultas por habitante por ano. Enquanto
os países em igual estágio de desenvolvimento,
tomando indicadores econômicos, etc.,já tem ní
veis de concetração, ou seja, de consultas por
habitante, da ordem de 4 a 6 por ano. Na área
rural, no Brasil, ainda é de meia consulta por habi
tante/ano, ou seja, 2 pessoas têm uma consulta
por ano, o que realmente só é inteligível dentro
desses paradoxos estatísticos.

De maneira que esse esforço que tem que ser
resolvido dentro da proposta do Sistema Unifi
cado de Saúde, tanto quanto a reversão da con
centração e da distribuição de recursos, por exem
plo, comparando as Regiões Sul-Sudeste, Norte
Nordeste.

É verdade que já se conseguiu reverter este
quadro. Só para dar um exemplo muito concreto:
o gasto, em termos de habitantes, da Previdência
Social na Região Sudeste, no ano de 84, era de
600 cruzados por habitantes (o cruzado de 86),
enquanto que na Região Nordeste era de cerca
de 111 cruzados. Portanto, numa proporção prati
camente de 1/5 a 1/6. Isto em 1984. Em 1986
já reduzimos esta discrepância. O gasto da Região
Sudeste foi da ordem de 400 cruzados por habi
tante, e na Região Nordeste, da ordem de 250
cruzados por habitante. O que reduziu a defasa
gem e essas desigualdades regionais.

Ainda assim, se se sentar reequilibrar a partir
de gastos tão ridículos na saúde, 600 cruzados
por habitantes, ou 400 cruzados, ainda que se
diminua a discrepância regional, regiões do país,
ou urbana/rural, ainda assim, o gasto é tão baixo
que a redução da desigualdade se torna pouco
perceptível, dado que a carência de acesso ao
serviço de saúde continua bastante extensa no
que diz respeito às regiões rurais, tanto no Sul
do País quanto nas Regiões Norte e Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos encerrar a reunião de hoje, agradecendo,
mais uma vez, ao Sr. Ministro da Saúde, Professor
Roberto Santos, do Presidente do Inamps, Dr, Hê
sio Cordeiro, que, saliento aqui, se fez acompa
nhar dos Srs. Superintendentes Regionais, in
cluindo-se, entre eles, o nosso caro Colega e Ami
go, Professor de nossa Faculdade, Dr. Delano
Brochado.

Também agradecemos ao Dr. Antônio Sérgio
Arouca. Ainda mais ao Presidente da Associação

Brasileira de Nefrologia - Dr. Altair Mosselin,
acompanhado de Dr. Sérgio Draíbe, e também
agradecemos ao Dr. Fernando Lemos, do Insti
tuto de TecnologíaAlternativa do Distrito Federal.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 13 horas e 50
rninutos.)

ATA DA 13' REUNIÃO REALIZADA
DIACINCO DE MAIO DE 1987

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
na Sala de Reuniões da Subcomissão-Ala Sena
dor Alexandre Costa, do Senado Federal, reuniu
se a Subcomissão de Saúde, Seguridade e do
Meio Ambiente, sob a Presidência eventual do
Constituinte Raimundo Rezende e posteriormente
do Constituinte José Elias Murad, com a presença
dos seguintes Constituintes: Ronaldo Aragão, Luiz
Soyer, Floriceno Paixão, Gandi Jamil, Eduardo
Moreira, Julio Campos, Adylson Motta, Fábio
Feldmann, Eduardo Jorge, Carlos Mosconi, Os
waldo Almeida, Borges da Silveira,Jorge Uequed
e Raimundo Bezerra. Havendo número regimen
tal, a Presidência iniciou os trabalhos submetendo
à apreciação dos membros presentes a Ata refe
rente à décima segunda reunião. Não havendo
discussão é a mesma considerada aprovada. Em
seguida, o Senhor Presidente comunica aos pre
sentes que a reunião destina-se a debate de maté
ria constitucional e discussão acerca dos traba
lhos da Subcomissão, entretanto, encontrando-se
presente no recinto o Doutor Reinhold Stephanes,
ex-presidente do INPS e do INAMPS e ex-Depu
tado Federal, que comparece, atendendo convite
do Senhor Presidente José Elias Murad, assim
como, dos representantes da classe médica na
área de odontologia, submete a consideração da
Subcomissão a possibilidade de ser concedida
a palavra aos mesmos, considerando a grande
valia de seus conhecimentos, para subsídios aos
debates. Usam da palavra, pela ordem, os Senho
res Constituintes LuizSoyer, para concordar com
a proposta, e Júlio Campos, sugerindo que poste

-ríorrnente seja discutido o programa da Subco
missão. Não havendo nenhuma discordância, o
SenhorPresidente convidaos Senhores Reinhold
Stephanes, ex-Presidente do INPS e do lNAMPS,
Vitor Gomez Pinto, representante da Associação
Braaüeíra de Odontologia, Ueide Fernando Fonta
na, Presidente do Conselho das Regionais da As
sociação Paulista de Cirurgiões Dentistas e Carlos
Sabe Petrelluzzi,representante do Conselho Fede
ral de Odontologia para fazerem suas exposições,
passando a seguir a direção dos trabalhos ao Pre
sidente titular, Constituinte José Elias Murad. En
cerrada a fase expositiva, passa-se aos debates
usando da palavra os Senhores Constituintes: Rai
mundo Rezende, F1oriceno Paixão, Ronaldo Ara
gão, Eduardo Moreira, Carlos Mosconi, Adylson
Motta e Jorge Uequed. Finalizando os debates,
o Senhor Presidente agradece a colaboração dos
expositores parabenizando-os pelos brilhantis
mos de suas falas acrescentando que foram valio
sas colaborações para esta Subcomissão. A se
guir, lembra a todos os presentes para a reunião
do dia 6, às 8:30 horas, quando serão ouvidas
em audiência pública, entidades representantes
do rneio ambiente e da área de saúde. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por



Julho de 1987 DIÁRIODA ASSEMBLÉIANACIONAL CONSmmNTE (Suplemento) Domingo 19 153

encerrada a Reunião, às doze horas e dez minutos,
cujo teor será publicado, na íntegra, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
constar, eu Paulo RobertoAlmeida Campos, lavrei
a presente Ata que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Consti
tuinte José Elias Murad.

AJYEXOÀATADA 13'REllNIÃODASUB
COMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E
DOMEIOAMBIENTE, REAllZADAEM5 DE
M'lfO DE 1987, ÀS 9:00 HORAS, INTEGRA
OOAPANHAMENTO TAQl/fGRÁFICO, COM
PUBliCAÇÃO DEViDAMENTE AUTORIZA
DA PELOSENHOR PRESIDENTE DA CO
MISSÃO, CONSTITUINTEJOSÉEliASMU
RAD.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Resende) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da reunião da Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do MeioAmbiente.

Vamos dar início à nossa reunião de hoje, até
que o Presidente e o Vice-Presidente cheguem.

O,Sr. Secretário procederá à leitura da ata.
(E lida e aprovada a ata da reuniãoanterior)
Hoje, esta reunião estaria destinada a discus-

sões a respeito de proposições apresentadas nas
reuniões anteriores. Achando---se presente o Dr.
Reinhold Stephanes, ex-Presidente do INPS e
ex-Deputado, S.S· poderá contribuir, com o seu
depoimento, com bastantes subsídios para esta
Subcomissão. Consulto os Srs. Constituintes de
início, se poderíamos, ouvi-lo já que era esse
o desejo manifestado pelo Presidente desta Sub
comissão, Dr. José Elias Marad - também se
acha presente o representante dos odontólogos,
a quem poderíamos ouvir, posteriormente.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Soyer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER - Não
tenho nenhuma objeção a fazer; creio que será
muito produtivo para esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Convidamos o Dr. Reinhold Stephanes a tomar
assento à Mesa

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Júlio
Campos.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO CAMPOS - Fi
caríamos então para o fim da nossa reunião as
proposições relacionadas com novas programa
ções da Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Exato..

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz
Soyer.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SOYER- Sr. Pre
sidente, apenas para o ordenamento dos traba
lhos, creio que seria bom que se fixasse o tempo,
tanto para o controle do orador, como para os
depoentes.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
O tempo regimental que tem sido usado aqui

na nossa Subcomissão é de dez minutos. Então
Reinhold Stephanes terá 10 minutos para fazer
sua exposição e, posteriormente, nós teremos a
oportunidade de fazer-lhes as perguntas.

Concedo a palavra ao Dr, Reinhold Stephanes.

O SR. REINHOLD STEPHANES - Primeiro,
eu quero dizer da minha satisfação em estar aqui
nesta Subcomissão, agradecendo o convite que
me foi feito. Vou procurar ser rápido e abordar
a questão em tópicos, embora seja uma questão
muito difícil, muito complexa a PrevidênciaSocial,
mas eu vou abordar rapidamente, tentar expor
aquilo que me parece mais importante, em ter
mos de tópicos.

Há muitos anos venho defendendo o ponto de
vista que o problema fundamental da Previdência
social é um problema gerencial, é um problema
de administração, é um problema de organização
interna. E vejo que essas questões gerenciais da
Previdência Social se traduzem basicamente na
quilo que nós temos no dia-a-dia, em termos de
demora, de erros, de fraudes, de baixa qualidade,
de falta de controle generalizado, e imprevisão
e de um alto custo operacional.

Só para se ter uma idéia da falta de controle
gerencial, se eu afirmar aqui que estamos pagan
do mensalmente 1 milhão de pessoas de forma
fraudulenta e irregular,ninguém poderá contestar
essa afrrmação. .

AlgunsMinistrosjá se referiram a isto, no passa
do, e mesmo num passado recente, como tam
bém alguns diretores de autarquias da Previdência
Social. Este dado que eu apresento é baseado
em pesquisa realizada e também com base em
amostragem de estatística realizada.Se nós tam
bém dissermos que deixamos de arrecadar, por
simples ineficiência da máquina, de 5 a 10% da
arrecadação dos contribuintes urbanos, também
provavelmente é uma verdade.

Hápouco tempo, inclusive,o Constituinte Paulo
Macarinitambém se referia a isso mais ou menos
nestes termos. Se dissermos que na área rural
deixamos de arrecadar de 25 a 30%, por simples
ineficiência da máquina, também é verdade. En
tão, vejam que os problemas gerenciais apresen
tam-se de forma bastante séria, quando nós cita
mos alguns exemplos do número de erros e frau
des existentes.

Nós temos que considerar a PrevidênciaSocial,
antes de tudo, uma empresa de seguros e uma
empresa de prestação de serviços, no caso da
assistência médica e outros serviços que ela em
presta. Portanto, ela deve ser gerenciada e admi
nistrada como uma empresa; quer dizer,pelo me
nos com critérios empresariais. Não estou pedin
do que se transforme numa empresa pública, não,
estou dezendo com critérios empresariais. E isso
evidentemente passaria inicialmente para um
ponto fundamental, que seria a profissionalização
da Previdência Social.

A Previdência Social tem perto de 200 mil fun
cionários. Se nós também dissermos que nos últi
mos 10anos 90%desses funcionários não partici
param de nenhum tipo de treinamento de cursos,
estaremos trazendo, provavelmente, uma ínver
dade, porque o número deve ser maior ainda,
o número dos que não tiveram nenhum tipo de
treinamento ou forma profissional. Assim como
a sua estrutura organizacional de profissional não
tem absolutamente nada

Nós falamos há pouco em termos de controle.
Se nós chegarmos e visitarmos um representante
do FUNRURAL, é provável que nos últimos 10
anos ele não tenha recebido nenhuma forma de
orientação, de treinamento ou de controle, que
é o mais fundamental. Nenhuma auditoria o visi
tou, nenhum inspetor o visitouneste período para
ver qual é o desempenho, se ele esta agindo corre
tamente, ou não, lá naquela ponta.

Então, o primeiro ponto é que a Previdência
deve passar por uma profissionalização desses
seus 200 mil funcionários.O futuro da Previdência
não pode ser visto pela eventual boa ou má dire
ção de um Ministériode Estado, ele tem que ser
visto em função da capacidade do seu corpo
permanente, dos seus funcionários.

Eu gostaria de abordar rapidamente quatro
pontos.

Primeiro:Benefícios.Vamos falarum pouco sa
bre pensões e aposentadorias. As crises finan
ceiras, que são cíclicas dentro da Previdência So
cial,tal como a assistência médica, e alguns pon
tos que me parecem importantes serem conside
rados pela Constituinte.

Em termos de beneficio, o primeiro ponto que
nós teremos que considerar é de que nós chega
mos, mais ou menos, no amadurecimento do
sistema. O sistema previdênciário teve seu grande
avanço, em termos de legislação, evidentemente
na década de 30, com Getúlio Vargas. Mas, em
termos de pessoas amparadas pela Previdência,
na década de 50, quando começa a fase de indus
trializaçãode Juscelino Kubistschek, o setor urba
no se desenvolve mais rapidamente e as profis
sões e os trabalhadores se organizam e passam,
a fazer parte da Previdência Social.

Então, a grande entrada de contribuintes incia
se praticamente na década de 50.

., Evidentemente, 35 anos depois. nós estamos
exatamente em 85, é quando começam a sair
mais do que a entrar. Quer dizer, já há alguns
anos, há mais de 4 anos ou 5 anos, nós vemos
que a saída, o número de novos pensionistas,
e aposentados atinge a quase 10% ao ano e,
evidentemente, a entrada não está atingindo este
nível, porque ela depende, claro, do nível de em
prego. É provável que no ano do Plano Cruzado
nós tivemos um grande ingresso de novos contri
buintes, mas, de forma geral, o ingresso de contri
buintes, numa economia estabilizada é bem me
nor do que esse número, pode se dar em tomo
de 2,3% ou eventualmente ou pouquinho mais,
ou um pouquinho menos. Mas, a saída está-se
dando na ordem de 10% ao ano, tanto que a
participação dos pensionistas e aposentados, toda
a área de seguro propriamente dita se dava em
tomo de 67, 68%, do total da receita da Previ
dência. Quer dizer, os gastos correspondiam a
isso, entre 67 e 68. Isto foi subindo para 69, 70%
e, hoje, deve estar em tomo de 73, a 74% já,
do total dos gastos na Previdência Social.

Um outro ponto que tem que ser conciliado
é a alteração da pirâmide populacional. É claro
que ela, desde que o sistema foi previsto,até hoje,
mudou bastante. E aí eu chamo a atenção para
um ponto importante; o Ministérioda Previdência,
no passado - e, talvez nós tenhamos aqui um
Constituinte que foi muitos anos da Previdência,
Aoriceno Paixão - e tinha um serviço de atuária
muito boa nos últimos anos, segundo temos infor
mações nos últimos dez anos, praticamente, este,



154 Domingo 19 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUlNTE (Suplemento) Julho de 1987

serviço não existe mais. Exatamente por ter que
estar recalculando, reanalisando todo o problema
atuarialda PrevidênciaSocial, inclusiveem função
da mudança da própria pirâmide populacional
que, nesse período, mudou bastante. Um dado
importante é que a expectativa de vida vem cres
cendo. Hoje ela está, para as mulheres, em 68
e para homens em 62 anos de idade. Isto vai
nos levar a uma outra questão, depois que é o
problema das aposentadorias precoces, que estão
acontecendo muito na Previdência Social.

Um outro ponto que tem que ser considerado
é a perda do valor real de ganho dos pensionistas
e dos aposentados. Se nós fizermos análise, atra
vés da história da PrevidênciaSocial, nós sempre,
vamos ver períodos constantes de perdas de valor
dos aposentados. O sujeito se aposentava com
"X".Passados alguns anos esse "X" estava divi
dido por duas ou três vezes. Nos últimos anos,
de 79, para cá, a perda estimada dos pensionistas
e aposentados atinge em tomo de 41%. Eu não
posso afirmar que esse dado é rigorosamente
real, mas as informações que obtivemos, dentros
do próprios órgãos da Previdência, dizem estar
em tomo de 40 a 41% a perda real.Houvepessoas
que se aposentaram com 10 salários-mínimos
em 79, hoje estará no máximo com 6 salários
mínimos e sem nenhuma segurança em termos
de manutenção de valor para o futuro.

As aposentadorias precoces.
Observa-se que um número de pessoas se apo

sentam antes de 50 anos de idade. E se a expec
tativade vidasubiu para 68, como média, inclusive
para aqueles que atingem a idade de aposen
tadoria, essa expectativa é maior. Há pessoas 
já há um número que começa a preocupar 
que ficam quase que o mesmo tempo na inativi
dade do que tiveram na atividade e que estão
recebendo pensões e aposentadoria. Esse tam
bém é um dado que evidentemente tem que ser
considerado numa análise geral da Previdência
Social.

Outro problema muito sério - pelo menos nos
parece - é o problema da possibilidade das apo
sentadorias cumulativas.

Nós temos pessoas que chegam a atingir até
quatro, a cinco aposentadorias cumulativamente,
tanto nas aposentadorias precoces, como nas
aposentadorias cumulativas.São normalmente as
pessoas de maior poder aquisitivoque tem essa
possibilidade. Nós fizemos uma pesquisa, há dois
ou três anos, de quem se aposentava antes dos
50 anos de idade e de quem se aposentava após
os 60 anos de idade. Ela mostrou que se aposen
tavam antes dos 50 anos de idade aquelas pes
soas pertencentes a profissões mais organizadas,
como bancários, funcionários públicos, profes
sores, profissionais liberais, e assim por diante,
e com uma possibilidade de expectativa de vida
média de até quase 70. E aqueles que se aposen
tavam após os 60 anos de idade eram exatamente
aqueles de baixo nívelde renda, mãos-obra- des
qualificada,normalmente, e com uma expectativa
de vidaquase no limite.Portanto, aí é uma questão
que precisa ser analisada, sob o ponto de vista
de justiça social e de equilíbrio.E o mesmo fato
acontece com as aposentadorias cumulativas,
aqueles que obtêm até três, quatro, cinco aposen
tadorias.

Aindadentro de benefícios,um ponto que pare
ce interessante ser considerado é o que muitos -

chamam de "lapsos legais".Pelaprimeiravezesse
ponto foi levantado, parece-me, há mais de vinte
anos, por um Deputado, hoje Constituinte João
Alves, tendo um trabalho escrito e publicado na
época. Esses lapsos legais se traduzem, assim:
a lei é feita para beneficiar determinadas pessoas
dentro de um determinado espírito e acaba bene
ficiando além delas outras pessoas que não esta
vam dentro do espíritoe do Interesse da lei.Então,
quando a lei, por exemplo, tentou beneficiar as
pessoas, aquela aposentadoria por velhice,as pes
soas que haviam contribuído, no passado, mas
não conseguiram provar, mas que contribuíram

. nos últimos cinco anos, por exemplo, as mulheres
dos 55 aos 60 anos e os homens dos 60 aos
65, então eles passariam a ter o direitode aposen
tadoria. O que aconteceu, na prática? 71% dos
aposentados neste item são pessoas que conse
guem emprego junto a familiares. Quer dizer,são
pessoas, é a mãe de alguém que diz: coloco, como
empregado, na minha indústria, na minha empre
sa, e se contribuir cinco anos ele recebe uma
aposentadoria. Este número é bastante grande.
A estimativa foi feita, há muitos anos, por um
parlamentar desta Casa. Porque já tínhamos, na
quela época, 300 mil pessoas' com este tipo de
aposentadoria. Não era o espírito da lei, não era
interesse dar cobertura a esse tipo de pessoas.
Então, estou dando isso como exemplo. Nós te
mos vários problemas de lapsos, chamados "lap
sos legais"; dentro da nossa legislação.

Um outro caso foi quando surgiu a aposen
tadoria para os idosos e inválidosprincipalmente
na área rural.Era para atender pessoas desampa
radas. De repente, nós vimos que havia aposen
tados em número quase que maior do que o
número de idosos existentes. Quer dizer, todos
entraram na vala comum, quando a intenção não
era essa, era atender àqueles que não tinham
amparo.

No caso dos autônomos, a média de contri
buição dos autônomos é de dez anos. Ora, não
há cálculo atuarial que resista a isso. Quer dizer,
o beneficio é maior que o prêmio pago. É um
outro lapso ao qual a lei deu possibilidade.

Então, em termos de benefício, são esses al
guns pontos para demonstrar o quadro geral do
que se passa em termos de beneficios, pensões
e aposentadorias.

Com relação às crises cíclicas, crises financei
ras da Previdência Social, através da história, a
Previdência Social tem apresentado crises cícli
cas. Quer dizer,existem duas características bási
cas que historicamente acompanham a Previdên
cia Social: as fraudes, os erros e a má admínís
tração. Já no início,cinco, seis anos após a criação
da Previdência Social, ela foi suspensa por um
decreto na época cujos preâmbulos à introdução
do decreto diziaexatamente isso:

"Em virtudedo grande número de fraudes,
em virtude da corrupção... fica suspensa por
seis meses a Previdência Social."

Suspendeu-se pura e simplesmente. Então, ve
jam que isso já é um problema histórico.Se anali
sarmos, através da história,nós vamos encontrar,
de períodos em períodos, essas questões. Quer
dizer,ao lado desses problemas, também encon
trarmos ciclicamente problemas financeiros den
tro da Previdência Social, porque normalmente
esses problemas são superados ou por um surto

de crescimento econômico, onde a massa sala
rial, o número de empregos e a massa salarial
aumenta muito, há muita entrada de gente, ou
através de aumento de alíquotas ou de outras
formas de contribuição que se encontram para
resolver sempre aquele problema. Raramente se
adotaram medidas de racionalizaçãoe de ordena
ção intema no sentido de ver se alitambém tínha
mos algum problema que levava a prováveis cri
ses financeiras ou a ímprevísõesfinanceiras per
manentes.

Eu vou apenas referir-me aos últimos anos.
No período de 70 a 80, nós só tivemos um peque
no problema no ano de 73, que foi superado
aumentando, na época, o limite de contribuição
de 10 para 20 salários. Entraram as domésticas
e outras categorias e isso deu logo uma caixa
razoável, um equilíbrio, até a década de 80. De
80 a 83, nós tivemos problemas financeiros sérios
na PrevidênciaSocial por todos conhecidos. Quer
dizer, havia imprevisão, não havia reserva dentro
da Previdência Social, e quando surgiu a política
de achatamento salarial caiu a massa salarial,evi
dentemente a Previdência, além dos problemas
que já tinha, acabou entrando em problemas bas
tante sérios em termo de déficit Isto...

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) -
V. S' só tem um minuto!

o SR. REINHOLO STEPHANES - Bem, eu
vou ser bem rápido. É dificil ser bem rápido nesse
ponto.

Isso foi superado através de um aumento de
alíquota e através de criação de tributos adicio
nais.

Em 1984 a Previdência Social já fechou com
equilíbrio.Em 1985 ela fechou com um pequeno
superávit No ano de 84/85 mais um artificiose
utilizou: se anteciparam em vinte dias as contri
buições dos empregados e, em seguida, depois,
a dos empregadores. Isso deu quase um mês
de receita adicional.Em 86 nós tivemos um supe
rávitmuito bom, mas se analisarmos, efetivamen
te, esse superávit, nós veremos que ele é em fun
ção direta do aumento da massa salarial, que
neste ano aumentou em 25% em termos reais.
E, por outro lado, a Previdência Social, desde a
crise de 79 até o ano de 86 vinha procedendo
a um achatamento permanente, tanto nos pensio
nistas e aposentados, cujo achatamento deve ter
chegado em torno de 41,42%, como também
em termos da retribuição dos serviços médicos
que a Previdência paga, que deve ter atingido
também, segundo o cálculo da Fundação Getúlio
Vargas, um nívelde achatamento de 40%.

Portanto, este superávit fmanceiro é ocasional,
ele é conjuntural e pelas indicações que existem,
é provável que nós passemos a ter novamente
um ponto deste ciclo com problemas financeiros
mais na frente, a esta "na frente" não está tão
distante.

Eu fiquei sem falar em assistência médica. Eu
precisaria de mais cinco minutos, se me forem
concedido.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Eu me lembro ao orador que nós teremos depois
as perguntas e nessa fase ele terá oportunidade
de acrescentar.

O SR. RELATOR (CarlosMosconi)- Sr. Presi
dente, peja ordem.
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Em razão do expositor ter uma grande expe
riência, por ter sido Presidente do INAMPS, eu
solicitariaque concedesse mais uma prorrogação
de cinco minutos, porque creio que a exposição
dele nessa área é muito valiosa, porque ele real
mente tem uma experiência grande nesse setor.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Rezende) 
Realmente, o pronunciamento do Dr. Stephanes
tem sido muito objetivo e muito proveitoso e, de
acordo com as palavras de solicitação e sugestão
do Constituinte Carlos Mosconi, nós vamos, en
tão, dar mais cinco minutos ao orador, para que
ele possa encerrar o seu pronunciamento. Peço
licença para me retirar da Presidência, uma vez
que se acha presente o Presidente desta Subco
missão.

O SR. REINHOLO STEPHANES - Agradeço
a deferência especial do Sr. Presidente e do Plená
rio e gostaria de antes, então abordar os pontos
que me parecem importantes serem considera
dos na Constituinte.

Acho que o problema de idade mínima, porque
a aposentadoria é um problema que merece aná
liseas aposentadorias cumulativas merecem tam
bém uma regra constitucional a segurança para
os aposentados, que é aquele que se aposenta,
de manutenção de valor, é um outro ponto que
parece importante e, uma regra em relação aos
sistemas complementares de aposentadorias, já
que tem acontecido muito que, em alguns desses
sistemas, o grande contribuinte do sistema é o
próprioTesouro Nacional,é a própria União.Quer
dizer,é uma empresa pública que tem seu sistema
próprio. Nós tivemos uma empresa aqui que 5/6
da contribuição vinha do próprio tesouro. Então,
acaba sendo uma aposentadoria pública e não
uma complementar com contribuição própria.
Um outro ponto que deve ser disciplinado são
os sistemas fechados. Compromissos em relação
à saúde, que a Constituição atual passa por cima
disso e fontes financeiras, também, de custeio
para a saúde.

Em relação à saúde eu gostaria de, rapidamen
te, ler algumas conclusões de um trabalho que
nós fizemos,já que o tempo é muito pequeno.

O que se constata hoje em relação à saúde
é que todos os envolvidos na questão da saúde
não estão satisfeitos.O Governo,responsável pela
gerência geral do sistema, mergulhado em dis
cussões politicas em relação ao nível, à estrutura
da assistência e aos recursos aplicados; os profis
sionaís de saúde, envolvidos em processos de
assalariamento maciço são pressionados, de um
lado, pelo sistema que administra as engrenagens
de saúde do País e, de outro lado, pela população
que quer ser melhor atendida; os detentores de
alguns tipos de recursos voltados para ao atendi
mento assistencial,que são empresários, médicos
e hospitais, às voltas com problemas financeiros,
que chegam a comprometer a sua sobrevivência
e até a simples manutenção dos seus padrões
de qualidade e sistematicamente apontados co
mo os responsáveis maiores pelos problemas
existentes.

Em assistência à saúde, como uma conclusão
geral, gastamos pouco e mal. O simples ato de
racionalização dos atuais gastos poderiam au
mentar seus retomos sociais, mas seriam insufi
cientes.

A fragilidade financeira do Ministério da Saúde
e das respectivas Secretarias estaduais nada tem
a ver com o grau de assistência médica prestada
pelo 1NAMP8.Aalocação de mais recursos a esses
setores dependem de decisão política.As fontes
financeiras de ambas as atividades têm origem
diferente,embora essas atividadessejam comple
mentares. O que se deve definir, isto sim, é o
carreamento de recursos adicionais para as ações
básicas de saúde que não à custa da diminuição
da verba do lNAMPS para a assistência e curativos
que já são altamente insuficientes,de acordo com
os padrões intemacionais.

A tese da estatização da assistência médico
hospitalar é muito mais o reflexo de tendências
filosóficas ou doutrinárias do que um juízo de
valores consistente e tecnicamente fundamenta
dos. Quer dizer, racionalizar, organizar, integrar,
hierarquizar, regionaIizar, são princípios que não
dependem de ideologia,são princípiosque devem
ser adotados em qualquer sistema de assistência
médica. I

Nós tentamos levar a coisa para um campo
ideológico e me parece que esse não é o campo.
O que nós devemos é racionalizar, ordenar, orga-

. nizar, integrar, hierarquizar e regionalizar a assis
tência médica. Agora, não adianta também inte
grar vários setores caóticos. As Secretarias de
Saúde normalmente estão com suas administra
ções desestruturadas, as municipais bastante de
sestruturadas, os hospitais públicos bastante de
sestruturados, o Ministério da Saúde bastante de
sestruturado e a administração previdenciária
bastante desestruturada, e aí se integram, sem
antes organizar, regionalizar, hierarquizar, fincar
todas estas condições, esta situação toda que pa
rece um pouco caótica de forma geral.

Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE (José EliasMurad)- Nós
agradecemos ao Dr. Reinhold Stephanes a sua
exposição e apresentamos também a ele nossas
desculpas por termos chegado um pouco atra
sado.

Dando inícioaos debates, concedemos a pala
vra ao ilustre Constituinte, solicitando que não
se esqueça de apertar o botão e declinar o nome.

O SR.CONSTITUINTE RAIMUNDO REZENDE
- Nós tivemos a oportunidade, Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, de ouvir hoje o depoimento
do Dr.ReinholdStephanes, que já foiParlamentar
desta Casa e, sobretudo como ex-Presidente do
INPS, está, como tivemos oportunidade de ver,
à altura de mostrar a sua experiência e fomecer
subsídios importantes a esta Subcomissão que
tem a grave responsabilidade de abordar o proble
ma na futura Constituição.

Nós apreciamos bastante a sua palestra, muito
objetiva, muito segura e com dados concretos
que nos mostram, através do panorama que nos
foi traçado, embora sinteticamente e em tempo
curto, que a PrevidênciaSocial, essa a conclusão
a que chegamos, já esteve em situação muito
piore que hoje, apesar de não estar numa situação
favorável, apresenta perspectivas de maiores es
peranças para o futuro.

Então, dentro dessas preocupações das solu
ções desses problemas que se têm verificado na '
PrevidênciaSocial, nós gostaríamos que o ilustre
orador respondesse, especificamente, dentro des
sas situações que V. Ex" expôs, como fica a pers-

pectiva de unificação do sistema de saúde em
nosso País? Nós devemos ter apenas um órgão,
ou um Ministério que abordasse exclusivamente
o assunto da saúde?

V. Ex" também percebe, pelo que houve no
passado, pelo que está havendo no presente, se,
no futuro, nós teremos uma Previdência Social,
já aqui englobando tudo, não só assistência do
benefício de aposentadoria, mas a própria assis
tência, no campo da saúde, se as perspectivas
para o futuro, a médio alcance, nós teremos con
dições favoráveis para que possamos afastar a
injustiça social que temos no presente? Porque
fazendo uma comparação dentro do quadro atual
da Previdência Social, nós verificamos que, na
classe trabalhadora, os mais necessitados são os
mais prejudicados, e a Previdência,que tem sido
agredida com fraudes, e com fraudes que nos
envergonham, até como médicos, essas fraudes
têm atingido de tal maneira, como seus agentes,
elementos da própria classe média que nós repre
sentamos.

São essas as duas perguntas específicas que
nós gostaríamos de ouvir objetivamente, através
de suas respostas.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- Pas~
sando a palavra ao expositor, eu quero lembrar
aos presentes que são três minutos para pergunta
e também três minutos para respostas.

O SR. REINHOLO STEPHANES - Eu diria,
em princípio, que eu não sou nem favorável e
nem contra a politicade unificação.Eu acho que
essa questão deve ser discutida sem nenhum pre
conceito, sem nenhuma questão ideológica de
vidae sem nenhum desses preconceitos que exis
tem em relação à medicina curativa, em relação
à medicina preventiva. Todas essas formas de
discussões emocionais que nós temos tido ao
longo dos anos.

Eu acho que a unificação pode vira ser impor
tante, desde que antes se organizem bem os vá
rios setores envolvidos. Eu acho que não adianta
misturar situações que já estão mais perto, ou
em dificuldadesmuito grandes em termos geren
ciais,ou em termos de empreguismo, em termos
de todas essas questões que nós conhecemos
em relação a municípios, em relação a Estados,
em relação à União desses órgãos envolvidos,
em relação aos hospitais envolvidos. Eu acho que
se nós passássemos, primeiro,por uma profunda
reorganização desses setores envolvidos, é prová
velque nossos rendimentos aumentariam bastan
te, podendo, inclusive,aí chegar a unificar lá, no
final. Mas,unificar,da forma como está hoje, acho
que nós teríamos muitas dificuldades,até mesmo
pelos preconceitos já existentes. Essas pessoas,
antes disso, deviam se despir de todos esses pre
conceitos para que, depois, pudéssemos ter uma
unificação, ou seja, temos que passar pela racio
nalização e organização desses setores individual
mente, depois nos despíssemos desses precon
ceitos e podermos chegar a uma unificação e
a um bom resultado no futuro.

No passado sempre que se unificaram órgãos,
nós levamos anos, décadas, até que as coisas
se ajeitassem, por problemas que não tinham sido
resolvidos antes das unificações.

Em termos de perspectivas futuras eu acho
que se nós não passarmos por uma profissio
nalização da Previdência Social, onde tenhamos
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desde seu Diretor, do seu Presidente, seu Secre
tário, até o último funcionário,pessoas altamente
preparadas para exercer a sua função, conscien
tes do que têm que fazer, profissionalizado em
sua função, quer dizer,se n6s não partimos para
isso, e em conseqüência disso, para introdução
de metas de trabalho corretas dentro da Previ
dência Social. No fundo, as fraudes são decor
rentes da falta de método, da falta de controle,
da faltade fiscalização e da faltade compromisso,
de profissionalizaçãodos funcionários com a pró
pria Previdência Social. Quer dizer, quando se
chega a poder afirmar-se que um milhão de pes
soas, por mês, são pagas fraudulentamente, é
um dado muito grave. É um dado que muitas
vezes foipara o jomal nesse País e nada acontece,
continua. Agora, isso tudo é decorrente da falta
de profissionalizaçãoe da falta de métodos.

O problema das injustiças que existem hoje,
muitas delas podem ser corrigidas com a pr6pria
Constituinte.Algumas regras na Constituinte po
dem evitar que esses privilégios que começam
a surgir... Porque, para cada privilégio, alguém
tem que contribuir para pegar esses privilégios,
e normalmente estão contribuindo para isso os
que se aposentam mais tarde e os de menor rendi
mento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- An
tes de passar a palavra ao nobre Constituinte,
há aqui uma proposta do Relator, Constituinte
Carlos Mosconi,que é a seguinte: ele propõe que
n6s ouçamos primeiro todos os depoentes da
manhã, e depois então as perguntas dirigidas a
cada um deles, especificamente.

Como o Sr. havia pedido a palavra antes da
proposta, então vamos concedê-Ia.

O SR. FLORICENO PAIXÃo - Eu quero antes
me congratular com a exposição feita pelo nosso
ex-colega, Dr. Reinhold,que durante a legislatura
passada, demonstrou, no curso das sessões legis
lativas, todo o seu talento e a sua competência
com relação aos assuntos da PrevidênciaSocial.

Agora, relativamenteà exposição propriamente
dita,eu discordo de alguns pontos por ele enfoca
dos. Eu entendo que o inativoda PrevidênciaSo
cial,o aposentado, o pensionista tem sido a maior
vitima ao longo desses últimos cinco, seis anos,
com relação aos beneficios que eles vêm perce
bendo de forma, cada vez,mais reduzida,em rela
ção ao que ganhava na atividade.Agora ele não
é o culpado, ele não pode ser o culpado pelo
descalabro da Previdência Social. O aposentado
e o pensionista não podem responder pelas frau
des da Previdência Social, eles não podem res
ponder pelos problemas existentes, crônicos dos
nossos hospitaís, eles também não podem res
ponder pela falta de profissionalização do corpo
funcional da Previdência Social; dos órgãos da
Previdência Social. Então, como existem todos
esses problemas de natureza não só conjuntural,
mas também estrutural, eu gostaria de indagar
ao meu prezadíssimo e querido colega, querido
amigo, Dr. Reinhold Stephanes, se ele entende
que para se indenizar os aposentados e pensio
nistas de todos os prejuízos que eles vêm tendo,
e de estabelecer a equiparação dos seus proven
tos, com o salário que eles recebiam quando fo
ram aposentados, eles deveriam aguardar o sa
neamento de toda a Previdência Social. Porque
isso não se fazem pouco tempo, isso levariavários

anos para ser feito. Se ele encontra uma outra
forma, ou encontraria, oujá pensou em uma outra
forma de se reestabelecer a equivalência e tam
bém de se indenizar os aposentados de todos
esses prejuízos? Porque eu sou contra, radical
mente, que se suprimam conquistas duramente
alcançadas pelos trabalhadores, ao longo de tanto
tempo, como por exemplo, a reinstituição de um
novo requisito que já havia e foi suprimido, para
aposentadoria por tempo de serviço,que é a idade
de 55 anos.

Sou contra, também, à redução de outros tipos
de beneficios,justamente para estabelecer o retor
no dos prejuizos que tiveram os aposentados. Eu
já adianto o meu ponto de vista.Sem a instituição
de uma nova fonte de recursos, e estes recursos,
toda a população deve pagar, através do fatura
mento das médias e grandes empresas. Seria en
tão a solução mais adequada para se resolverem
esses problemas.

Eu já fiz vários pronunciamentos, da tribuna
da Câmara, na legislatura passada, através tam
bém de emendas a projetos por mim apresen
tados, destituindo ou prevendo novos recursos,
de 0,5% a 1%, inclusive, nesse projeto da aposen
tadoria que está sendo votado agora na Câmara
dos Deputados, eu previ recursos para se estabe
lecer a equivalência e se estabelecer também a
indenização dos prejuízos,progressivamente, aos
aposentados. Mas a emenda não foiacolhida pelo
relator, está dependendo de votação em plenário.

Então, eu indago ao nosso ilustre expositor se
ele entende que deve haver uma nova fonte de
recursos, e qual seria, no seu entendimento, essa
nova fonte de recursos.

Eu gostaria de dizer aqui, muito rapidamente,
ao Sr. Presidente, que só o Finsocial, que corres
ponde a 0,5% do faturamento das empresas, vai
arrecadar este ano 1 bilhão de cruzados, ou seja,
um trilhão de cruzeiros para o erário.

Então eu gostaria de saber do nosso ilustre
colega o que ele entende a respeito do assunto,
em matéria de instituiçãode novos recursos, antes
mesmo de que se faça a revisão de toda essa
questão do problema da fraude, da faltade profis
sionalização do corpo funcional; e mais o proble
ma dos hospitais e o problema da assistência
médica, que é um descalabro nacional.

O SR. RElNHOLD STEPHANES - Meu caro
Constituinte,eu acho que as nossas discordâncias
são muito poucas, talvezsó na questão da idade,
da aposentadoria por idade.

Eu acho que os países com previdênciaorgani
zada, todos, à exceção do Brasil, têm uma idade
limitemínima, que é exatamente para evitaressas
injustiças. No Brasil nós temos pessoas que se
aposentaram com 36 anos de idade, pessoas na
faixados 40 anos, 45, constituindo isso uma injus
tiça, à medida em que os menos favorecidos só
conseguem obter esses beneficios anos à frente,
embora sejam eles que acabam contribuindopara
aqueles que têm o privilégio de se aposentarem
bem antes. Eu, inclusive, não saberia a melhor
idade, isto teria que ser calculado, talvez55 fosse
um limite interessante, mas, talvez. De qualquer
forma eu achava apenas que é urna questão que
merece ser considerada, porque ela é universal
e as expectativas de vida em nosso País, estão
crescendo na média das pessoas que estão atin
gindo a idade de aposentadoria, essas estão tendo

expectativa de vida relativamente longa, e as que
estão atingindo, são principalmente as de nivel
de renda melhor.

Agora, em relação aos inativos,não há dúvida
de que eles têm sido um dos grandes prejudi
cados pelos problemas financeiros da Previdência
Social, quer dizer, eles perdem na hora que vão
se aposentar, na base de cálculo,já perdem algu
ma coisa e, ao longo dos anos, eles continuam
perdendo. Nós fizemos este cálculo dos últimos
sete anos e eles perderam 40% do seu poder
real.É claro que seria interessante que uma regra
constitucional viesse prever a segurança de eles
manterem, pelo menos, para o resto da vida o
valorque eles recebessem no dia da sua aposen
tadoria. Para que eles soubessem que poderiam
contar com aquilo em termos reais para o resto
da vida.Isso parece que é um ponto fundamental.

Agora, pergunto: Como corrigiro passado? No
momento, há uma lei tramitando no Congresso,
corrigindo apenas em parte. Agora, como corrigir
tudo isso? Depende de fontes adicionais de recur
sos. E como obter fontes adicionais de recursos?
Eu acredito que uma boa administração da Previ
dência pode aumentar em pelo menos 10% dos
valores atuais da Previdência. E isto é mais do
que se aplica na área rural, só para se ter uma
idéia.

O que hoje se evade através de fraudes é supe
rior a todas as aplicações na área previdenciária
rural. Veja que então o volume é grande apesar
de ser só 10%,mas vejaque é um volume grande.

Agora,fontes adicionais, existem algumas teses
a respeito disto. A primeira é que a assistência
médica passe a ser custeada, através de tributação
normal, e aqueles 20 ou 21% que hoje são aplica
dos em assistência médica, com os anos voltem
a ser aplicados diretamente na PrevidênciaSocial,
quer dizer, no sistema, inicialmente, foi previsto
que todas essas contribuições seriam exclusiva
mente para a área de previdência e não para a
área de assistência médica - com os anos, à
medida em que havia folga foi-se criando aquele
limite, em tomo de 25%. Este é um caminho
sugerido por muitos.

Outros sugerem a criação da tributação sobre
o faturamento. Não seria aconselhável. É possível
que se possa ter um sistema misto. Quer dizer,
transformar as atuais contribuições. Um sistema
misto adicionalseria possível.É um caminho, pelo
menos, embora um caminho um pouco com
plexo,um pouco difícil. Poucos, raríssimos países
adotaram isso, houve uma experiência na Argen
tina e uma na Dinamarca. Só que o problema
na Dinamarca é evitar a tributação sobre o ho
mem para que ele tenha condição de concorrer
com a máquina. Quer dizer,vamos tributar o ho
mem para tomá-lo mais desigual com a máquina.
Então, lá, por um conceito geral. Agora, fora este
sistema de previdência, praticamente só na Ar
gentina se teve uma experiência neste sentido.

Agora existe uma questão aí que é a área rural.
Eu acho que nós nunca devemos tributar na área
rural aquilo que nós queremos incentivar, que
é a produção. Na área ruralnós temos que encon
trar uma outra forma de tributação, porque a área
rural, hoje, é deficitária. E se nós quisermos au
mentar a nossa assistência na área rural, nós te
mos que ter uma conta adicional de recursos.
Eu, por exemplo, sugiro uma fonte que é acompa
nhando a tributação do Incra, sobre o módulo
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rural, porque sobre o módulo rural você estaria
tributando, não a produção, você estaria tribu
tando a terra, inclusive, como um isento, e até
o módulo não teria problema, você estaria exata
mente atingindo aqueles que mantêm a terra
ociosa. Porque, por módulo, você tem que ter
quatro funcionários,pelo menos essa é a previsão.
Então, se você utiliza, ótimo você está contribuin
do sobre os quatro, agora, se você não utiliza,
você estará contribuindo também sobre os qua
tro. Quer dizer, é um sistema interessante. Sobre
esse sistema, eu, inclusive, já fiz simulações em
processamento disso, e nós poderíamos, com
uma contribuição mínima, que paga basicamente
pelos que menos mão-de-obra utilizam na área
rural, pelos que têm áreas maiores, nós triplica
ríamos, quadruplicaríamos, com facílídade a atual
arrecadação, porque ali nós não poderíamos
aproveitar o mesmo princípio da tributação sobre
o faturamento, nós estaríamos tributando aquilo
que nós estamos querendo incentivar, que é a
produção agrícola.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Atendendo à proposta do ilustre Constituinte Car
losMosconi,nós vamos prosseguir, e dar a palavra
aos representantes da Associação Paulista de Ci
rurgiões-Dentistas: Prof. Vitor Gomes Pinto, Prof.
Ueide Femando Fontana e o Prof. Carlos Sebe
Petroluzzi. Pedimos, então, para tomar assento
aqui, à mesa, lembrando que nós dispomos de
10 minutos. Como são três expositores, cada um
terá três minutos, trinta e três segundos e trinta
e três centésimos.

O SR. UEIDE FERNANDO FONTANA - Gos
tariamos, inicialmente,de parabenizar o caro cole
ga Reinhold Stephanes pela apresentação, de
agradecer a esta Subcomissão a oportunidade
da classe odontológica de São Paulo poder apre
sentar alguns subsídios ao trabalho que aqui está
sendo desenvolvido por V.Ex" e dizer que dividir
a apresentação, de três minutos cada um e mais
um pouquinho, em três fases: primeiro, dizer
quem somos; depois, solicitar uma justificativa
do nosso trabalho e, depois a apresentação do
nosso trabalho.

Meunome é OeideFernando Fontana, sou pro
fessor da Universidadede São Paulo e Presidente
do Conselho das Regionais da APCD- Associa
ção Paulista de Cirurgiões-Dentistas.

E preocupado - porque eu presido a Associa
ção, o Conselho das Regionais - com a partici
pação dos cirurgiões-dentistas na Constituinte,
nós iniciamos um trabalho, há alguns meses, soli
citando que todos os segmentos da odontologia,
principalmente do Estado de São Paulo, fizessem
estudos sobre possíveis subsídios a serem apre
sentados a esta Subcomissão.

Em abril passado; nós nos reunimos numa as
sembléia-geraI, por iniciativa desse Conselho das
Regionais, patrocinado pela Prefeitura Municipal
de São José dos Campos, e contando com a
participação de todos os segmentos da odonto
logia do Estado de São Paulo. Por exemplo: Con
selho Regionalde Odontologia, Sindicatos do Es
tado de São Paulo,várias associações de especia
lização do Estado de São Paulo, a Associação
Brasileira de Odontologia, inclusive representan
tes da SOCiedade Latino-Americana de Odonto
logia. E nós pudemos elaborar e desenvolver os
trabalhos, através da formação de três comissões:

uma comissão de defesa da classe, uma comis
são de ensino e uma comissão de saúde pública.

E eu gostaria agora de, neste momento - eu
acho que eu não usei os meus três minutos, então
os meus colegas terão um tempo maior para fazer
apresentação - solicitar ao nobre colega, Dr, Vi
tor Gomes Pinto, que justifique o nosso trabalho.
Antes, porém, eu gostaria de, desde já, colocar
todo este grupo que realizou o trabalho à dispo
sição da Casa, quando tiver necessidade de qual
quer subsídio maior ou de qualquer explicação
sobre aquilo que nós sugerimos. Gostaríamos que
fosse ouvido o Dr. Vitor Gomes Pinto.

O SR. VITOR GOMESPINTO- Muito obriga
do, eu sou VitorPinto, pela Associação Brasileira
de Odontologia, atualmente trabalhando na Coor
denadoria da Amazônia, no Ministério da Saúde,
portanto, em Brasília.

A questão inicial, aqui, seria responder à per
gunta: Por quê a Odontologia vem até aos Srs.?
Seria, mais uma vez, um Jobbydos cirurgiões
dentistas? Nós achamos que não. A questão fun
damentaI que nos traz,uma área específica, parti
cularizada, a discutir, com os Srs., o quadro do
sistema geral de saúde no País é, exatamente,
a gravidade do quadro epidemiológico desse se
tor.

O esquecimento contumaz da área de odonto
logia, na política nacional de saúde, é um dos
fatores que levam a que o Brasil, hoje, pratica
mente lidere, infelizmente,nesse campo, as esta
tísticas mundiais na área epidemiológica. Para dar
uma idéia bem generalizada, o indicador básico
que se tem utilizado, em áreas de odontologia,
para comparação ínternacíonal, nos dá um índice
de ataque de cáries dentárias, que é a doença
principal da boca, que é proporcionalmente a
mais significativa, nos dá doze anos de idade,
que é a idade que se tem o pico da doença,
quando ela começa o pico da doença que vai
atingiros 18, 19 anos. Nessa idade a Organização
Mundial da Saúde coloca, como limite, satisfa
tório, o índice de no máximo três dentes atacados
por pessoa. O Brasil está colocado, hoje, entre
os quatro países com o mais alto indice do mun
do. No levantamento epidemiológico feito,no ano
passado, nos deu um índice de 6, 7, mais do
que o dobro do indice mundial. Cerca de 70%
dos países do mundo estão abaixo desse índice
satisfatório.

Na realidade, a doença, a cárie dental, basica
mente, está na América Latina, está no Brasil.
É uma doença que se comporta ao contrário das
doenças da pobreza, uma vez que os países mais
miseráveis, a Ásia e a Áfricainteira, praticamente
não têm problemas odontológicos, devido ao seu
tipo de alimentação, basicamente ao não consu
mo de açúcar, ao tipo de alimentação natural
que eles têm. E os países desenvolvidosjá contro
laram a doença. Então, a questão fundamental
está em compreender que a doença, na área de
odontologia, está na AméricaLatinae está, basica
mente, no Brasil. E o Brasil que tem um dos
maiores índices de problema no mundo todo não
tem, não acordou, ainda, para uma política espe
cífica.Exatamente onde há necessidade da polí
tica ela não existe.

Hoje,praticamente, não se tem nem programa
nem política, uma vez que na área federal, nem
a nívelda PrevidênciaSocial, nos Ministérios, nem

no Ministério da Saúde, existeuma entidade espe
cífica da área odontológica. Existem ofertas de
serviços, nos Estados, pelo sistema de livre de
manda de atendimento à população. Então, não
tem um programa definido de atuação.

No entanto, nesses últimos anos, tem-se apre
sentado uma série de oportunidades, propostas
de políticade programas bem definidos,baseados
numa série de programas específicos, embora
de cobertura ainda baixa, em vários Estados do
Brasil. Quer dizer, as propostas de atendimento
de baixo custo, de alta cobertura, de produção
de equipamento simplificado dentro do País, de
utilizaçãode pessoal em sistema de baixo custo
existem, e a profissão sabe, basicamente, o que
deve ser feito e como fazer.Ela pede uma oportu
nidade, quer dizer,pede que essa área seja consi
derada como uma área específica dentro da área
de saúde, que tenha recursos próprios e possa
desenvolver o seu programa, basicamente, na
área de saúde pública. As propostas serão apre
sentadas pelo Dr. Sebe, e nós poderíamos voltar
ao assunto na discussão.

O SR.CARLOS SEBEPETROLLUZZI-Sr. Pre
sidente, Sr. Relator,Srs. Constituintes,através des
te trabalho que foifeitoem São José dos Campos,
e que teve uma conotação nacional, em virtude
da.participação do Conselho Federal de Odonto
logia, da Associação Brasileira de Odontologia
e pela própria representatividade dos elementos
que participaram dessa reunião em São José dos
Campos, nós estamos representando, aqui, ape
nas do Estado de São Paulo, mais de 30 mil
cirurgiões-dentistas, que estão preocupados, não
como durante muito tempo estiveram, apenas
com seus problemas particulares, no sentido de
resolver os seus problemas de classe, mas que
realmente a Odontologia possa atingir a popula
ção, porque é, realmente, uma profissão eminen
temente social. E há necessidade de que o Gover
no tenha os seus olhos voltados para esse proble
ma, uma vez que o problema de odontologia e
saúde pública não tem sido considerado seria
mente nas últimas administrações. De maneira
que precisamos encarar o problema com realis
mo, com seriedade, no sentido de que seja preser
vada a saúde como um todo e não apenas da
maneira como tem sido feito,deixando a questão
da odontologia em separado, para não dizeraban
donada.

Então, as propostas principais que foram feitas
dizem o seguinte:

Primeiro,considerando que a maioria da popu
lação brasileira não tem acesso ao tratamento
odontológico, nós propomos que a saúde bucal
seja um direito de todo o cidadão e um dever
do Estado; considerando que a saúde do cidadão
é um dever do Estado e que os recursos para
a saúde não têm sido suficientes para as reais
necessidades de atendimento, sejam médicas ou
odontológicas, propõe que sejam inseridos na
Constituição os percentuais de recursos da União,
Estados e Municípios para a área da saúde; e
considerando que as necessidades de saúde são
variáveis de região para região e que as ações
de saúde, sob coordenações diversas, não têm
levado a resultados satisfatórios,propomos a mu
nicipalização dos serviços de saúde, de tal forma
que, principalmente na área da odontologia, as
questões de norma sejam tratadas pelos serviços
federais e estaduais, mas a gerência do trabalho
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seja executada pelos municípios. Na medida em
que nós temos aplicado essa experiência, em di
versas cidades, principalmente em São José dos
Campos, e os resultados, tanto na área de saúde
bucal como da saúde em geral, tem-se apresen
tado com bons resultados, graças ao trabalho que
vem sendo desenvolvido. E, inclusive, achamos
muito importantes as medidas tomadas pelo Go
verno, recentemente, no que dizrespeito às ações
integradas de saúde, que tem permitido um maior
aporte de recurosos junto ao Município: preven
ção, vacinação, todas essas questões, de tal forma
que estamos conseguindo atingir aquilo que é
a proposição de uma população mais assistida
no que diz respeito a área da saúde.

Considerando que o gerenciamento das ações
da saúde devam passar para os municípios, estan
do a odontologia inserida no Sistema Nacional
de Saúde, que ela seja considerada como uma
de suas prioridades. Então nós propomos que
a saúde bucal deva ter recursos de acordo com
a sua importãncia no Sistema Nacional de Saúde.
Existem ainda uma série de outros pontos, e nós
vamos ressaltar apenas estes cinco, e ao quinto
eu queria referir-me agora. Que o Estado seja
incumbido de distribuirnas áreas de maior neces
sidade os recém-formados nas áreas de faculda
des públicas de odontologia, como forma de res
sarcimento no curso de formação profissional,
oferecendo-Ihes condições de trabalho e remune
ração compatíveis. Não é possível que o povo
pague todos os impostos que tem pago, que sofra
as últimas conseqüências, e não esteja recebendo
a contrapartida, ou seja, a prestação do serviço
público e aquilo que lhe é de direito, aquilo que
lhe é devido pelo Estado, uma vez que paga os
seus impostos. Nossa população é pobre. Há ne
cessidade de que aqueles que conseguem chegar
a uma faculdade pública de odontologia, por
exemplo, tenham a obrigação de devolveraquele
benefício que recebeu do contribuinte. Que ele
possa levaraquilo que recebeu àquele que contri
buiu para a sua formação. Desta forma, a maior
parte dos nossos contribuintes é constituída pela
população pobre, muitas vezes marginalizada, e
que não tem recebido essa contribuição de volta.
Então, agradecemos ao Presidente da Comissão,
ao Relator,ao Deputado Federal Robson Marinho
a colaboração para que tivéssemos esta audiên
cia, e pudéssemos aqui colocar estas idéias, ten
tando com isto levar um pouco mais de justiça,
através desta Constituinte, desta Constituição em
elaboração, ao nosso povo tão sofrido e tão margi
nalízado. Muitoobrígado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Nós
agradecemos aos Professores VitorGomes Pinto,
VeideFernando Fontana e CarlosSebe Petrelluzzi.
Abrimos os debates, lembrando que as perguntas
agora podem ser apresentadas a qualquer um
dos debatedores, incluindo-se, evidentemente, o
Professor Reynhold Stephanes.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, eu pergunto a V. Ex'se existemainda outros
expositores programados para esta manhã.

O SR.PRESIDENTE (José EliasMurad)- Não.
A lista que chegou até as minhas mãos é esta.

Com a palavra o ilustre Constituinte Ronaldo
Aragão.

O SR. CONSmUINTE RONALD ARAGÃO 
Pergunta ao Dr, Reynhold Stephanes.

Inicialmente,queria parabenizar V. S' pela expo
sição sucinta, objetivaque feznesta Subcomissão.
O que me pareceu estranho foi o Senhor, na sua
exposição, dizer que um milhão de pessoas rece
bem ilegalmente da Previdência Social. E eu per
guntaria, para ser objetivo:não seria essa evasão
de recursos da Previdência Social um meio de
receita para tentar amenizar o problema da Previ
dência? Por que a Previdência, tendo conheci
mento dessa evasão catastrófica até de recursos,
não toma alguma providência?

Aoutra pergunta Dr.Reinholdseria com relação
à assistência rural. Eu não entendi, como médico
nem como político, como se chegou ao cálculo
para dar ao homem do campo, na época, meio
salário mínimo, quando nós sabemos que o ho
mem que trabalha na zona rural começa até com
10 anos. E conheço famílias, inclusiveno Paraná,
cujos filhos deixam de ir a escola, vão para a
roça, a fim de melhorar o salário da família.Como
se chegou a esse caos de dar meio salário mínimo
na época? Hoje não é mais. Por que não se atuali
zou para um salário mínimo, que já é um salário
de miséria? Seria esta a outra pergunta.

Disse também o Senhor, na sua exposição, que
o mal da Previdência Social é o gerenciamento.
Então, eu perguntaria para ser aqui mais radical;
não seria bem melhor se extinguir a Previdência
e se começar de novo?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Constituinte Eduardo Moreira.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO MOREIRA
- Só para complementar a pergunta feita pelo
Senador, os problemas da Previdência Social são
identificáveis, como foi falado, tais como, a perda
do benefício real do aposentado, o baixo salário
dos funcionários da Previdência Social - inclu
sive alguns recebem abaixo do salário mínimo
e tem que haver uma complementação - a ex
tensão de benefícios ao trabalhador rural.É possí
vel corrigir todas essas distorções com os recur
sos atuais da Previdência Social, hoje?

O SR. REINHOLD STEPHANES- Caro Sena
dor, inicialmente, muito obrigado a V. Ex' pelas
palavras introdutórias, que foram generosas. Eu
vou tentar responder a sua pergunta. Eu sempre
me preocupo em não querer que a verdade seja
minha. Eu tive oportunidade de analisar tudo o
que foi escrito até hoje sobre a Previdência Social
no Brasil, e a gente chega mais ou menos a um
consenso, a um ponto de vista em relação a isto.

A primeira questão é em relação à evasão. Eu
vi vários Ministros de Estado concordarem que
a evasão está nesse nível. Quer dizer, não é novi
dade o que estou trazendo. Eu me recordo que
alguns jornais, inclusive o Estado de S. Paulo,
publicaram páginas inteiras sobre isto no passa
do. E mesmo aqui no Congresso, na Câmara
e no Senado, desde 1974, eu participei de várias
Comissões Parlamentares de Inquéritoanalisando
esta questão de fraudes, corrupções etc. na Previ
dência Social.Agora, eu acho que ela existe nesse
volume que foi colocado.

Uma ocasião, nós pegamos 500 mil casos, 500
rml aposentadorias, quer dizer, não foi um uni
verso grande, das 9 rmlhões, na época tinha 5
mIlhões permanentes, pegamos quase 10% e fi
zemos uma análise processo por processo. Foi
um trabalho que durou quase dois anos, com
um serviço de processamento analisando tudo.

E alí nós descobrimos, em 500 mIl casos, 40
mil casos fraudulentos. Veja que existem, inclu
sive,comprovações de pesquisa direta, quer dizer,
não é apenas uma idéia geral. Portanto, o número
deve estar perto disto.Agora, o que tem sido feito?
Têm sido constituídas comissões de inquérito.
Ora, se você não quer resolver um problema,
constitui-se comissão de inquérito para analisar
o problema. Este é o grande erro. Tem que se
alterar todo o sistema de concessões, e isto tem
de começar pela profissionalização. Desculpem
me eu dizer isto aqui, mas tem de começar desde
aquele problema, em que o representante do Fun
rural lá embaixo não pode ser designado politica
mente por interesses de um ou de outro; tem
de ser um funcionário profissional na ponta, por
que ele é importante, o processo entra por lá.
O agente tem que ser um profissional. Toda a
estrutura tem de ser profissionalizada. Então se
não se chegar a esta profissionalização e a intro
dução de novos métodos, não vaiadiantar. Agora,
fala-se muito em informatizara PrevidênciaSocial.
Ora, se nós tivéssemos o bom senso e contratás
semos empresas de análise de sistemas e de orga
nização para ver o que é a Dataprev, provavel
mente todos nós iríamos nos surpreender com
o tl:lsultado que no~ seria apresentado. É uma
impressora de luxo.E uma máquina que não con
segue pagar. Se o Governo der um aumento aos
pensionistas, estes vão levartrês meses para rece
ber. Um representante do Funrural, hoje, está com
quatro meses de atraso, por problema de máqui
nas. Muitoshospitais estão recebendo com atraso
por simples problema de máquina. Então veja
que o problema é muito sério, gerencialmente,
em termos de método de sistema. Agora não
adianta introduzir métodos de sistemas se você
tem 200 funcionários mal pagos, mal preparados
e sem nenhum tipo de treinamento ao longo dos
últimos 10 ou 15 anos. Aínão adianta informatizar,
porque vamos jogar lixo dentro do computador
e sai lixo de dentro do computador, e mesmo
que saia coisa boa, eles não têm capacidade de
analisar os indicadores gerenciais que o compu
tador vai fomecer. Então há necessidade de uma
reforma muito mais profunda do que a simples
nomeação de comissões de inquérito, que aca
bam conseguindo levantar dois ou três mil casos,
mas que esta não é a dimensão do problema.

O segundo caso é: como se chegou ao cálculo
dos beneficios na área rural? A impressão que
eu tenho, pela bibliografia que a gente conhece,
e eu mais ou menos logo em seguida a isto
é que eu tivea minha passagem pela Previdência,
é de que aquilo foi apenas um número. A área
ruralnão tinha benefícios e se queria dar um bene
ficio à área rural. Então se estabeleceu uma co
brança e se fez um cálculo e que isso daria para
pagar aproximadamente este valor. Até mesmo
que na época se calculou que o número de apo
sentados na área rural chegaria, se não me enga
no, a 1 milhão e 800 mil, e este número foirapida
mente ultrapassado. Tanto que na área rural é
deficitário.Então há necessidade, evidentemente,
de fontes adicionais de recursos para corrigireste
problema na área rural. Mas aquilo foi apenas
um dado. Chegou-se à conclusão de que meio
salário era razoável,e pronto. Quer dizer,ninguém
fezuma análise provavelmente mais profunda em
relação a isto. E isto continua mais ou menos
até hoje.
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Eu acho que muita coisa que se passa na Previ
dência é falta de responsabilidade. Veja que isto
não é novidade. Caro Senador, eu escrevi um
capítulo nesse livro, há muitos anos, que eu cha
mo "gerência e seriedade". Então é falta de serie
dade, de profundidade nessa e em outras ques
tões gerenciais dentro da Previdência Social. Qua
se tudo é feito aleatoriamente. Eu acabei de dizer
que o serviço de cálculos atuariais na Previdência
Social praticamente não existe, quando isto tinha
que ser um fundamento da Previdência Social.
Ele praticamente não existe.

Também o nobre Senador falou se uma boa
gerência não aumentaria o volume de recursos.
Sim, e pelo menos 10%, a curto prazo; seria um
volume razoável, como disse, dobraria a possibi
lidade de recursos na área rural. Esses 10% repre
sentam tudo o que se aplica hoje na área rural.
E isso que eu estou dizendo qualquer técnico
que analisa a Previdência Social lhe dará provavel
mente esta mesma informação. Quer dizer, a in
formação não é uma informação exclusiva minha,
é uma informação quase que consensual de pes
soas que tratam de assuntos previdenciários, in
clusive pessoas dentro da própria Previdência So
cial.

O problema de extinguir e começar de novo
parece que não é o caso, porque os problemas
estão identificados. Acho que os problemas exis
tem; precisaríamos apenas sentar na mesa e tratá
los com profundidade.

O acréscimo dos baixos salários efetivamente
é um problema séfío, Nós temos que partir de
um princípio que é fundamental: Previdência So
cial é uma empresa de seguros, é uma empresa
prestadora de serviço, e tem de ser gerenciada
sob esta ótica. Então cada funcionário dela, para
cada função, tem de ter um perfil próprio para
aquela função, tem de ser treinado com aquele
perfil e tem de receber de acordo com aquele
perfil. E é provável que em vez de 200 mil, nós
só precisemos de 100, 120 mil funcionários, des
de que a coisa fosse efetivamente organizada den
tro desses termos, e esses podiam ai receber mui
to mais e teriam provavelmente uma produtivi
dade suficiente para receber de acordo com as
suas necessidades.

O SR. CONSTITUINTE RONALDO ARAGÃO
- O homem rural tem dois prejuízos: na sua
aposentadoria e na assistência médica, onde tam
bém é discriminado. Então isto não pode conti
nuar neste Pais. Precisa-se encontrar uma forma
de atendimento ao homem rural. E talvez seja
justamente uma ação integrada de saúde que ve
nha tentar resolver isto. Temos que dar aos muni
cípios estruturas para que dê esse atendimento,
se não caímos na vala comum da assistência da
Previdência Social, que é uma calamidade.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Continua franca a palavra.

Com a palavra o ilustre ConstituinteoCarlos Mos
coni.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Gostaria
de consultar ao Dr. Reynhold Stephanes a respeito
da questão da aposetadoria. Acho que é uma
coisa realmente muito distorcida em nosso País;
há uma indefinição absoluta, inúmeras injustiças.
Pessoas que trabalham pouco tempo têm apo
sentadorias avantajadas, e classes absolutamente
desprotegidas trabalham a vida toda, têm uma

sobrevida média baixa e uma aposentadoria nu
ma idade avançada, portanto, sem nenhuma pos
sibilidade de gozar da aposentadoria, quando con
segue atingir a idade. E quando consegue atingir
a idade, têm uma aposentadoria como, por exem
plo, os trabalhadores rurais, de meio salário míni
mo, o que eu considero realmente um absurdo
e uma tremenda injustiça.

Nós já tivemos aqui uma exposição do Sr. Mi
nistro da Previdência, do Presidente da Associa
ção Brasileira de Aposentados, e de entidades
de aposentados, e realmente eu continuo com
uma dúvida com relação à questão da aposen
tadoria na Constituição. E vejo que nós temos
ainda uma definição mais precisa, mas objetiva,
de como poderíamos melhorar esta situação que
existe hoje no País. Não sei se o critério de tempo
de serviço para algumas categorias, ou a idade,
para outras, enfim, gostaria de saber a opinião
do Dr. Reynhold Stephanes, que tem muita expe
riência nessa área.

Com relação à questão da assistência à saúde,
melhor dizendo, eu creio que toda a comunidade
da saúde no Brasil tem avançado no sentido da
unificação, porque todos se encontram absoluta
mente insatisfeitos com o sistema ou com a falta
de um sistema que existe hoje no Brasil. Mas,
por outro lado, existe resistênciaque eu considero
uma resistência conservadora. A medida que nós
pretendemos que o sistema seja unificado, colo
cam-se obstáculos de ordem administrativa, fa
zendo com que esse objetivo não seja alcançado
rapidamente.

Eu entendo que as ações integradas de saúde,
que é um procedimento ou uma filosofia, uma
política nova, conseguiram avançar muito, até
contra a opinião de muitos especialistas, que jul
gavam seria impossível que isto viesse a ocorrer.
E na realidade ocorreu. São centenas de muni
cípios brasileiros em que já sentimos uma mu
dança na questão de assistência à saúde da popu
lação, exatamente em razão da implantação das
ações integradas de saúde. Municípios que não
tinham nenhum interesse na questão de saúde,
sob o ponto de vista formal, vamos dizer assim,
relacionado à prefeitura, por exemplo, que achava
que isto nunca era obrigação do rnunícípío, mas
sempre do Estado, da União, hoje já têm uma
visão completamente diferente, em razão única
e exclusivamente das ações integradas de saúde.
Evidentemente que seria, em razão dos benefícios'
alcançados, aconselhável, sob todos os aspectos,
que a gente pudesse avançar mais, porque está
dando certo. E aí nós esbarramos nesta posição:
sob o ponto de vista administrativo é difícil. Como
nós vamos tirar o recurso da Previdência e passar
para uma outra entidade? Como é que fica a ques
tão administrativa no INAMPS?" Pois bem, eu
acho que a questão administrativa do INAMPS
é muito incompetente, sem dúvida alguma, e
montada num sistema que favorece sobremanei
ra a corrupção. A falha não é só do INAMPS.
A falha é do sistema em que foi montado. A falha
é do sistema judiciário do País, que é realmente
lamentável, sob todos os aspectos. Eu mesmo,
na minha terra, fiz a denúncia de fraude numa
cidade beneficente, que é a Santa Casa, fraude
absolutamente comprovada. Isso já tem um ano
e meio, e até hoje não aconteceu nada, e o respon
sável pela fraude se encontra na mesma posição!
Ele é ainda o administratdor dessa entidade hospí-

talar. E tendo culpa, como todos nós sabemos,
o INAMPS sabe, a polícia sabe, a .Justiça sabe
e, na realidade, não acontece nada. Então, inclu
sive, o denunciante é que fica desmoralizado, por
que na realidade não houve nada. Então eu acho
que até sob essa ótica, de uma alteração desse
sistema é que nós precisamos, defendendo a uni
ficação. Não podemos permitir que permaneça
como está. E acho que talvez a unificação, a pas
sagem dessa entidade, da posição em que ela
se encontra, para outra, talvez favorecida muito
a desmontagem da máquina corrupta que existe
dentro do INAMPS.

Com relação à odontologia, eu gostaria tam
bém de fazer uma breve colocação. Eu entendo
que realmente nós somos num País de desden
tados. Na realidade, não existe uma política agres
siva, contundente, incisiva de odontologia no País,
no sentido de tentar resolver essa situação preca
ríssima em que nós nos encontramos de uma
forma também mais competente e mais objetiva.

Eu entendo que a odontologia brasileira é muito
moderna, muito avançada sob o ponto de vista
de competência profissional mas na realidade ain
da é uma odontologia muito individualizada. Eu
sinto que apenas em algumas regiões do País,
em alguns Estados existe uma tendência para
um atendimento coletivo. E vejo também que se
tores da odontologia se posicionam ao contrário
a esse avanço, que eu entendo tem que ser visto
dessa maneira. Aqui em Brasília talvez seja um
desses Estados em que existe já uma tendência
de coletivização dessa atividade.

Eu gostaria de saber a opinião dos represen
tantes da odontologia com relação a essa posição,
que eu considero nova.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Pe
dimos ao Dr, Reinhold Stephanes que respondeu
primeiro e, depois, então, a equipe de odontó
logos aqui presente.

O SR. REINHOLDSTEPHANES - Caro Cons
tituinte Carlos Mosconi, eu vou tentar dar a minha
opinião inicialmente a respeito da aposentadoria
por tempo de serviço.

Eu acredito que uma das formas de amenizar
as injustiças existentes seria se criar um limite
de idade mínimo para a aposentadoria, evitando
que outras legislações acabem criando favoreci
mento e atingindo 'até pessoas, como temos ca
sos de pessoas com 36 anos de idade aposen
tados e normalmente pessoas com rendimentos,
bem superiores à média. E talvez a idade mínima
seja o melhor indicador para assegurar isso. Até
mesmo para melhorar a condição dos homens
do campo, que só podem se aposentar depois
dos 65 anos, como meio salário mínimo, talvez
essa seja uma forma até de compensação. Quem
está se aposentando cedo, como nós já vimos,
são sempre pessoas de profissões mais organi
zadas, são aquelas que conseguem se organizar
e ter os registros de trabalho desde cedo, que
são normalmente, claro, as atividades urbanas e
as atividades em melhores condições. Portanto,
há uma injustiça no sistema atual.

Agora, por outro lado, também, a idade mínima
é um princípio universal. Nenhum pais de previ
dência organizada no mundo deixa de ter a idade
mínima de aposentadoria, nenhum. E no Brasil
isso existia até 1962. Caiu fora em 1962 quase
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que por um passe de mágica, sem nenhumajusti
ficativa.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Existia
uma idade mínima para todas as categorias?

O SR. REINHOLD STEPHANES - Todas as
categorias, menos para o serviço público.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi)- Qual era
a idade mínima?

O SR. REINHOLO STEPHANES - Era inicial
mente 50 anos, quando foi criada a Previdência.
Em 1960, com a Lei Orgânica, ela passou para
55 anos. Isso,de repente, cai fora, para dá equipa
ração com os funcionários públicos, que não ti
nham idade mínima. Quer dizer,fez-seuma com
paração entre uma grande massa e uma minoria.
Isso é um dado universal. E eu não vejo como
corrigiressas injustiças, pois se está criando privi
légios sem dá uma idade mínima. Há também
o problema das aposentadorias cumulativas. Há
pessoas que conseguem até cinco aposentado
rias cumulativas. E normalmente conseguem
pessoas, como disse, de bom nível, de boas condi
ções para isso. Talvez também precisaria coibir
isso.

Em relação às ações íntegradas de saúde, a
unificação do comando de saúde, tive oportu
nídade de analisar e ouviropiniões de muitas pes
soas sobre todas as tentativas anteriores de orga
nização do setor de saúde. Quer dizer,o problema
de tentar organizar, racionalizar, integrar a área
de saúde é muito antigo. Nós tivemos pelo menos
meia dúzia de planos de tentativa em organizar
o setor de saúde no Brasil, e praticamente todos
eles fracassaram, depois de alguns anos em ter
mos de exercício. As razões principais por que
fracassaram: o plano era elaborado inícialmente
dentro de uma visão ideológica, de direita ou de
esquerda. Isso já era um fator, porque nós tínha
mos planos que tentavam estatizar e planos que
tentavam só privatizar. Então acabavam fracas
sando por não estarem de acordo com uma reali
dade que existia. Segundo, também, por alguns
preconceitos em relação à medicina curativa ou
em relação à medicina preventiva. Então, nova
mente, ou ele era elaborado por sanitaristas,então
fracassava por uma razão, ou era elaborado por
pessoas mais vinculadas ao sistema curativo, e
fracassava novamente. Em terceiro lugar, fracas
savam por falta de uma estrutura capaz de execu
tar. Quer dizer, as estruturas são muito ruins, as
estruturas municipais, as secretarias de saúde es
taduais, o Ministério da Saúde, o Inamps, a estru
tura era muito ruim. O plano pode até ser bom,
mas a hora de execução ele acaba não tendo
a sua adaptação e capacidade de execução.

A minha única preocupação, hoje, é que nin
guém pode ser contra a organização, a raciona
lização do setor, a integração do setor, a regiona
lização e hierarquização do setor. Mas o meu re
ceio é que continuemos cometendo os mesmos
erros que cometemos no passado. Então eu acho
que nós devíamos começar por uma regiona
lização, estruturar uma regionalização, hierarqui
zar essa regionalização, criar comandos unifica
dos acima disso, acho que isso é fundamental.
Agora, esse comando unificado, ou ele pode ser
só lá embaixo, após criar a região , a regiona
lização e a hierarquização, se cria o comando
unificados61á embaixo, se mantém os comandos

unificados em cima, é uma forma, ou se unifica
de baixo até em cima. Agora, eu acho que para
isso temos que evitarcometer os erros que come
temos anteriormente. Tem que ser um negócio
muito técnico, muito organizacional e tem que
ser feitocom muita seriedade, com muita profun
didade. É um trabalho longo, demorado, e que
não se vai conseguir com essas discussões emo
cionais, com esses preconceitos que continuam
hoje com tanto rigor como anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Eu
consulto agora aos três professores para saber
quem vai responder ao Constituinte Carlos Mos
coni.

O SR. VITOR GOMES PINTO- Eu gostaria,
rapidamente, antes de entrar especificamente na
área odontológica, de fazerum rápido comentário
às colocações do Constituintes Ronaldo Aragão,
uma vez que na área de assistência médica, assis
tência da saúde na área rural, no período em
que eu estava trabalhando no IPEA, escrevi inclu
sive um livrosobre a assistência médica em pe
quenas localidades e área rural.E só para lembrar
que uma das constatações era a de que a defasa
gem do imposto arrecadado pela Previdênciasa
bre a produção rural era de 50% quer dizerarreca
dava metade do que devia arrecadar. E isso tinha
uma ligação com a estrutura agrária brasileira,
da forma como se distribui a propriedade, enfim,
com o sistema também via arrecadação da Previ
dência. No momento em que V.Ex"desmanchou
o FUNRURAL, houve uma perda de qualidade
muito forte da Prevídência.

E na área da assistência médica, especifica
mente, lembrar que há um erro básico aí, de que
o sistema de saúde é um só, há s6 um sistema
no País. Nitidamente, a área de saúde na área
rural é um subsistema específico dentro disso.
As unidades da Previdêcia do pr6prio Funrural,
são todas urbanas, são todas colocadas dentro
de cidades. É assustador observar isso. Eu cons
tatei nessa publicação que é de 82, acho que
o IPEA publicou em 83 - eu viajei pelo País
todo na época - que as unidades de assistência
médica do Funrural estavam praticamente se dis
solvendo, estavam que nem sorvete, estava tudo
se desmanchando. num sistema com 10 anos
de vida,implantado em 71, 72, na época do Proru
ral, ele foi praticamente dissolvido, desmanchado
no País, as unidades estão caindo. E se exigia
então que elas fossem refeitas, quer dizer, que
se desse uma atenção prioritária a isso. como
é que o País se dá ao luxo de montar uma rede
de quase 4 mil unidades de saúde no País inteiro
e deixaessa rede se dissolver,caindo aos pedaços,
está totalmente inviável. E ao mesmo tempo se
monta uma nova rede, eu vim trabalhar em Bra
sílianaquela época, com mais de 4 mil unidades,
essa, sim, no interior do interior,está nos povoa
dos, que é a rede que está sendo usada agora
pelas ações integradas. Essa rede, em menos de
10 anos, vai ser desmanchada também, porque
ela não tem o sistema de conservação, de susten
táção, Então o país vai fazer o quê? A cada 10
anos monta-se uma nova rede de saúde neste
País inteiro. Descartável, ela é descartável. É o
que está acontecendo com o Funrural. A Previ
dência não devia deixar isso suceder. Devia reto
mar os próprios, porque aquilo lá é dado em con
signação para os sindicatos. Na época foi mon-

tada para desmanchar os sindicatos, à época do
Julião. É uma história política do porquê foram
montados os sindicatos, do porquê a assistênica
médica foi para lá, a gente sabe. Mas então isso
é uma coisa muito irresponsável, e que acho deve
ser enfrentado.

Masisso é um comentário fora. Eu queria agra
decer ao Constituinte Carlos Mosconi a gentileza,
porque S. Ex"foiSecretário de saúde em Brasília,
conhece bem essa área, trabalha com ela inclu
sive, então é uma pessoa do ramo. S. Ex"usou
termos inclusive da área, quer dizer, da neces
sidade de uma políticacontundente, incisiva,quer
dizer,isso é coisa de dentista, contundente e incisi
va. Então que se colocasse realmente a profissão
como todas as outras. Isso não é exclusividade
da odontologia. Talvezaté a gente seja um pouco
mais. Ela tem setores conservadores de defesa
comparativísta bastante forte.Então, questões co
mo delegação de função, como um sistema mais
amplo, mais coletivista, isto enfrenta uma resis
tência numa área em que é basicamente liberal.
Voçê pega a estrutura de gastos nesse ramo, ele
é mais nocivo do que na área médica. Quer dizer,
neste País,sevocê precisar de assistência odonto
lógica, tem que pagar por ela. Mais de 60% dos
gastos em odontologia é pago pelas outras pes
soas, do próprio bolso. Então, como o sistema
público é muito mal organizado, não se tem um
programa oficial, tem-se apenas uma oferta de
serviço. Havia necessidade de se fazer alguma
coisa, os profissionais pressionam por empregos.
Monta-se uma rede no País, abre-se um consul
tório, uma clínica na Secretaria de Saúde. Quem
tiver problemas, vem, é assistido, mas isso aí,
comprovadamente, não muda o perfil epidemio
lógico, e a situação do Brasil no pico epidemio
lógico no mundo inteiro não consegue baixar
nunca. Então, é um modelo evidentemente ínade
quado, por que a população não tem como pagar.
Nem se trata de se discutir se o sistema é liberal,
se é público, o que seja. O problema é que voçê
não pode ter uma profissão toda estruturada, em
linha, cobrando, quando as pessoas não têm di
nheiro para pagar. Então não têm acesso à clíníca.
O que se coloca basicamente é um sistema que
não é complicado. Essa é uma área também que
não é muito complexa na sua atenção básica.
Coloca-se algumas coisas fundamentais. Primei
ro,que toda pessoa, pelo fato de nascer, de existir,
morar, viver algum tempo nesta terra, deve ter
direito a um mínimo de atenção odontológica.
Quer dizer, isso é um direito básico de todas as
pessoas. Isso significa que em qualquer comu
nidade humana deve ter alguém fazendo odonto
logia. Pelo menos, se não tem profissionais nas
áreas do interior,nas periferiasurbanas, pelo nme
nos que se tenha alguém, um pessoal técnico
para dá um atendimento mínimo, e possa enca
minhar as pessoas aos profissionais. Quer dizer,
tem que se montar uma rede hierarquizada aí.
A sugestão que se tem é que na rede, nas unida
des de saúde das ações integradas de saúde, a
pessoa que faz assistência médica tenha um mó
dulo de odontologia, tenha pelo menos um míni
mo de atendimento odontológico que possa ser
dado à população. Se tiver uma pessoa só na
unidade, ela deve saber pelo menos fazer alguma
coisa, identificar a rede de saúde, e saber como
encaminhare como dar um cuidado mínimo para
as pessoas.
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Em segundo lugar, um programa maciço de
prevenção. Quer dizer,é absolutamente essencial.
O único jeito que se tem do resumo todo dessa
área, a única chance que se tem de reduzir doen
ças em área de odontologia neste País, é um
programa de fluoretação de águas. Extensivo a
todo o País. A área clínica é difícil. As estatísticas
nos dão uma necessidade acumulada hoje em
dia por volta de 700 milhões de dentes a tratar.
É absolutamente impossível resolver isso. Aúnica
chance que se tem é realmente a linha preventiva.
Apesar das brigas do "Fantástico", ultimamente,
é a fluoretação das águas no mundo inteiro que
tem dado resultado, é a fluoretação das águas
de abastecimento público e é a fluoretação de
cremes dentais. Essa é a linha básica que deve
ser seguida. Doponto de vista científico,a chance
que existe está exatamente aí.

A terceira coisa, então, além do programa pre
ventivoextenso, é um atendimento, é o direciona
mento do atendimento clínico, que é um atendi
mento caro, para grupo prioritário. Essa área tem
prioridade muito bem definida,não tem problema
de estabelecimento prioritário.Há indicadores, tu
do isso é claro nesse ramo, porque a boca é
fácil de ver, o dente é um elemento sólido, é fácil
de contar, se trabalhar nisso não é como fazer-se
indicadores sobre o problema de medicina inter
na, de outras áreas, é muito difícil saber se o
sujeito está realmente doente, o diagnóstico é
mais complicado.

Então, nesse campo, as prioridades são claras.
A profissão trata de sobreviventes. A prioridade
dela é dos 6, 7 anos em diante, quer dizer, a
dentição permanente. As crianças que consegui
ram chegar nessa idade, aí é que começa o pico
da doença, da cárie dental, é uma prioridade liga
da à característica epidemiológica da doença. En
tão tem que tratar mesmo. Um país no mundo
que conseguiu alguma coisa nesse ramo, tratou
meninos de 6 a 19 anos. A Finlândia vai até os
19, foi quem deu cobertura maior a isso aí. Então,
a questão básica é: o serviço público deve-se en
carregar, deve dar atenção, deve fazera prevenção
em massa, deve dar atendimento ao grupo priori
tário de 6 a 14 anos, para começar ou de 6 a
12, para começar, depois a gente vai a 13, 14,
mas obrigatoriamente tem que fechar a cadeia
epidemiológica, tem que atender. São sistemas
amplos, são as clínicas, são sistemas de baixo
custo que a profissão já desenvolveu, esse sistema
não é de alto custo, e a partir daí dá-se um atendi
mento mínimo para a população em geral. Apes
soa que não tem recursos, depende do serviço
público, ela tem que ter pelo menos a essência,
pelo menos a eliminação de dor, a extração; o
trabalho mínimo precisa .ser dado.

Esse é, no fundo, é o programa mínimo que
tem um custo muito baixo. E, fora disso, a clínica
privada pode-se encarregar perfeitamente, mas
essa é a responsabilidade pública.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Eu
queria dizer, aproveitando aqui a oportunidade,
já que V. Ex" fez um trocadilho aí sobre a política
incisiva,dizer que, às vezes, essa política é canina,
profundamente voraz.

Mas nós continuamos dando a palavra aos no
bres Constituintes. Concedo a palavra ao Consti
tuinte Adylson Motta.

O SR. ADYLSON MOTIA - Eu quero, inicial
mente, me congratular aqui com as pessoas que
estão expondo e, de uma maneira muito especial,
com os representantes da odontologia. Eu até
reclamei nestes dias que, no elenco de entidades
representativas das diversas profissões ligadas à
area de saúde, estava ausente a odontologia, e
eu praticamente exigi que se fizesse aqui repre
sentar a nossa profissão, através de convite que
fosse formulado, até porque eu sou odontólogo.
Eu sou dentista, embora tenha feito um curso
de Direito.Aliás,hoje, eu aconselho a todo mundo
tirar um curso de defesa pessoal e um curso de
Direito.

Mas eu sou odontólogo por formação, trabalhei
em secretaria de saúde e creio que tem assim
dois momentos marcantes na odontologia: um,
foia criação dos órgãos representativos, principal
mente o Conselho Regional de Odontologia, que
disciplinou, moralizou e deu individualidadeà pro
fissão, deu a sua personalidade, deu autonomia
como profissão que é. Então foi o momento alto.

E tem o segundo momento, que foi aquele
que apodreceu a odontologia, que foi o INAMPS,
na época INPS.Se existe um órgão que abastar
dou a profissão de odontólogo foi exatamente
o órgão encarregado da Previdência Social, por
que não só não deu cobertura nos tratamentos
que deveria dar no atendimento, como induziu
a práticas completamente condenadas hoje em
termos de exercício profissional, que são os trata
mentos radicais.

A falta de recursos induziu a que se partisse
para as famosas extrações. Então, hoje é comum
se chegar numa colônia e ver crianças de 13,
14 anos, sem um dente permanente na boca,
usando dentadura. Então, isso é criminoso, tinha
que botar na cadeia as autoridades responsáveis
por isso neste País, se fosse um País sério.

Quero fazer este depoimento, dizendo aos
meus colegas que estou inteiramente à dispo
sição no que precisarem aqui dentro do Con
gresso em termos da defesa da odontologia. Es
tou à disposição, dos Senhores, até porque sou
um de vocês. Preciso que me subsidiem, me
dêem elementos, pois eu terei imenso prazer em
propor medidas que visem pelo menos fazer fusti
ça a nossa profissão e indicar os caminhos corre
tos que só um odontologo poderá encontrar. Não
vejo outra pessoa com capacidade profissional
para indicar caminhos dentro da odontologia que
não seja um profissional militante da odontologia.

Quanto à parte da Previdência, eu até ia me
dispensar de fazer comentário, porque faz uns
vinte anos que ouço a mesma cantilena. Você
fez uma proposta aqui, em tom hilariante, mas
até acho que seria um proposta válida: era termi
nar o que existe aí e começar de novo.

Só acredito em melhorar a Previdência no dia
em que toda essa casta que está aí se aposentar,
porque são os mesmos que estão a trinta anos
desgraçando este País.

Até tinha vontade de escrever um artigo "A Re
pública dos Camarões", mas acho que nós tínha
mos que escrever a República dos Camaleões,
porque existe um tipo de funcionário que se adap
ta a todos os govemos e continua mandando
sempre, e continua impune, responsável e co-res
ponsável por todas essas coisas horrorosas que
estão grassando neste País.

Sou pessimista com relação a isso, lamenta
velmente, porque a maior crise deste País não
é de leis, não é de constituição, é de caráter, é
de vergonha na cara. Até hoje não vi nunguém
ir para a cadeia, apesar de tudo o que existe em
termos de corrupção e de abuso dentro da Previ
dência.

Agora, o nosso Vice-Presidente do INAMPS, é
um homem pelo qual tenho respeito, até porque
à época que eu trabalhava na saúde ele era Presi
dente do lNAMPS, e, sempre dentro da limitação
que o cargo lhe dava, procurou nos atender no
Rio Grande do Sul, até porque tem sensibilidade
política, um homem que teve mandato eletivo.
Acho que, nessa área, se não houve coisas muito
profundas, nós vamos aqui apenas botar mais
algumas linhas no texto constitucional e vamos
continuar na mesma, porque continuam os mes
mos processos de corrupção, continua a mesma
impunidade. Fez-se um alarde nesse governo, há
dois anos, que se ia botar na cadeia os "colarinhos
brancos", que se iam coibir os abusos. Eu não
estou vendo nada.

Se nós aqui na Constituinte tivermos o poder
de inserir algumas regras muito fortes para que
sejam observadas, pode ser que se salve alguma
coisa.

Agora, a grande crise não é falta de lei, não
é faltade textos, não é faltade uma política,porque
isso aí seria conseqüência; falta um pouquinho
mais de vergonha na cara das pessoas que são
responsáveis por este setor. Lamentavelmente, te
nho que dar esse depoimento, porque penso as
sim.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Per
gunto se alguns dos expositores quer comentar
a explanação do companheiro Constituinte, Adyl
sonMotta.

O SR. CARLOS SEBEPETRELLUZZI - Sou
vereador eleito à Camara Municipal de São José
dos Campos, e atualmente desempenho a função
de Secretário do Governo da Prefeitura.

Concordo com o que disse o Constituinte. Diria
o seguinte: existe solução, sim. A solução existe,
a solução está principalmente na mão da popula
ção. e também na municipalização da prestação
de serviço, principalmente na área da saúde, ha
vendo a municipalização e não havendo tanta
preocupação em perda de poder por parte dos
órgãos centralizadores, acredito que as soluções
apareçam, porque as populações hoje não é a
mesma de alguns anos atrás; ela pressiona, ela
se faz presente, ela se organiza e exige aquilo
que é do seu direito.

Acredito que com a municipalização, com as
ações que devam ser instituias a níveldele, a nível
de povo, é que os governos municipais, apoiados
pelos governos estaduais, com recursos dos Go
vernos Federal Estadual e Municipal,poderão en
contrar as soluções.

Aliás, as soluções todo mundo conhece, todo
mundo sabe, porque tecnicamente, cjentifica
mente são defmidas, claras, objetivas, nas mais
diversas especialidades da área da saóde. Então
apenas se faznecessário que se coloque em práti
ca, e a maneira de se colocar em prâtica é dar
conhecimento de todas essas ações à população,
é cientificara população disso tudo que a cobran
ça vem ininterruptamente.
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Em São José dos Campos, por exemplo, hoje,
temos mais de 80, 90, quase 100 entidades orga
nizadas, sociedades amigos de bairro, obras so
ciais, obras assistenciais, que ininterruptamente
comparecem à Prefeitura ou n6s vamos aos bair
ros semanalmente, pelo menos duas, três vezes
por semana participamos de reuniões, e as mais
variadas questões são colocadas, mesmo a ques
tão de saúde, e as cobranças vêm.

Não acredito mais em sistema centralizado, su
per-organizados, 6rgãos com 200 mil funcioná
rios. Fica impossível de administrar, não há possi
bilidade. A administração tem que estar no muni
cípio, verificada e acompanhada pelo Governo
Federal, pelo Govemo estadual e cobrada pela
população. Acredito que, assim, podemos conse
guir a solução de grande parte dos problemas
que estão ao alcance da solução e ao nível da
população.

O SR. UEIDE FERNANDO FONTANA- Para
complementar, agradeço ao caro colega, se assim
me permite chamá-lo, a oportunidade à classe
odontol6gica, dizendo realmente que essa era a
nossa preocupação, tanto que o Conselho das
Regionais, apesar de representar 60% dos dentis
tas do Estado de São Paulo, é uma subseção
de uma associação de classe do Estado de São
Paulo, e, por nossa iniciativa,conseguimos reunir
em assembléia geral todos esses segmentos da
odontologia do Estado de São Paulo.

Mas não gostaríamos de trazer subsídios que
representasse simplesmente 05 conselhos das re
gionais, foi a nossa preocupação a reunião de
todos os segmentos da odontologia.

Hoje acredito que estamos aqui representando
praticamente a maioria dos dentistas do Estado
de São Paulo, principalmente aqueles participan
tes. S6 não representamos, hoje, aqui, os omissos
do Estado de São Paulo.

Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Quero cumprimentar o Constituinte Ronaldo Ara
gão por um trabalho que já conhecemos. Com
ele concordo em grande parcela e já tive oportu
nidade de expressar-lhe algumas discordâncias
em alguns pontos.

Gostaria de conversar com o ex-presidente da
entidade para dizer que é indispensável na nova
Constituição alterarem-se os critérios de manu
tenção da Previdência Social. Não é justo nem
é possível que os trabalhadores acabem pagando
por tudo na Previdência Social. Eles não pagam
apenas do seu salário, porque eles não têm direito
sequer a sonegá-lo. Eles recebem já retirada a
parcela da Previdência. Os empresários, às vezes,
recolhem a parte da empresa, às vezes não reco
lhem nem a parte do empregado que eles descon
taram na folha de pagamento. Mas 05 trabalha
dores não têm sequer o direito de evitar o paga
mento. Eles acabam pagando aí e acabam pagan
doposteriormente,porque as deficiências da Pre
vidência s6 atingem aos trabalhadores. Os mais
privilegiados têm outras altemativas que a legisla
ção beneficia e acaba privilegiando, como o das
previdências privadas. Os trabalhadores não, eles
não têm altemativa; é aquilo ali, e pronto.

Ora, não é justo que se continue a manter a
Previdência Social com os recursos e com o san
gue dos trabalhadores. Qualquer crise que há nas
empresas, lógica e imediatamente passa-se à dís-

pensa de trabalhadores, porque não apenas a fo
lha fica inviável, como o custo social da folha
é alegada como causa pelo empresário para a
dispensa de trabalhadores. Então, pagam, e,
quando há crise na Previdência, voltam a pagar,
porque são dispensados, sob a alegação de que
o custo da Previdência, na folha, onera excessiva
mente a empresa, e, portanto, tem que se reduzir
o custo da folha.

De outro lado, assistimos todos os govemos,
especialmente os de após o Golpe de 1964, im
plantarem sistemas de privilégios e beneficios, e
grandes empresas de alta tecnologia se instala
ram com recursos dos trabalhadoes e do Gover
no, ampliando a sua produção e a sua rentabi
lidade, mas diminuindo o número de empregos,
e diminuindo, conseqüentemente, a sua contri
buição para a Previdência Social.

Ora, quando se tenta reformular a Previdência
não se pode deixar de passar imediatamente para
o cálculo da sua manutenção. E mantê-la 56 para
a folha de pagamento apenas seria condensar
e perpetuar as injustiças. É indispensável que ela
se mantenha, também e fundamentalmente, so
bre o faturamento das empresas.

N6s sabemos muito bem que as grandes multi·
nacionais reagem contra isso, n6s sabemos que
05 banqueiros reagem contra isso, mas05 interes
ses da sociedade brasileira estão além dos interes
ses de lucro de alguns setores de investimento.

Fazer tributação sobre o faturamento das em
presas também vai facilitar a fiscalização, e o nos
so ex-presidente sabe muito bem como é dificil
fiscalizara entr~a dos recursos dos trabalhadores
das empresas para a Previdência Social.

A Previdência não tem máquina fiscalizadora,
e quando tem é omissa, não tem preparo, não
tem competência sequer para agir em alguns ca
sos quando as ordens vêm de Brasília ou dos
govel'llGldores de Estados interessados em bene
ficiaro parque industrial ou privilegiaralgum ami
go ou companheiro.

A implementação do novo sistema do fatura
mento das empresas facilita a fiscalização, inibe
a sonegação, porque ela fica muito clara, porque
é sobre o faturamento que a empresa fará a busca
do seu credito perante o sistema bancário, é sobre
o faturamento que as gerências farão a contri
buição para os seus diretores, é sobre o fatura
mento que acionistas acabarão recebendo no fi
nal a rentabilidade do valor do seu capital inves
tido.

Hoje, dentro do ministério existem duas alas
bem definida. Uma que apóia o projeto que já
está pronto desde a época do MinistroPassarinho,
para implantar uma contribuição sobre o fatura
mento das empresas, e outra que quer perma
necer com esse mesmo sistema antigo e inefi
ciente.

Eu gostaria de saber novamente a posição do
Dr. Reinhold sobre esse tema que me parece vital
para a Previdência, para dar-lhe os recursos ne
cessários e para evitar que a cada crise de mero
cado os trabalhadores paguem e a Previdência
perca a sua rentabilidade. Se nós olharmos o fatu
ramento das empresas brasileiras de 1934 para
cá, nós vamos ver que o faturamento global sem
pre cresceu, embora cicJicamente alguns setores
estejam em crise. Ora, quando há crise no setor,
os trabalhadores pagam; mas quando há crescí-

mento no setor dos trabalhadores não têm os
beneficios.

Queria, também, colocar ao Dr. Reinhold a mi
nha discordância sobre a idade-limite. Acho que
podemos até discutir esse assunto para quem
começa a trabalhar de hoje em diante. Para os
trabalhadores que foram perseguidos nesse pe
ríodo todo por políticas salariais injustas, por salá
rios deficientes, por Previdência iníqua, por obri
gação de entrar no mercado de trabalho com
12, 13 ou 14 anos para engrossar o salário da
família para poder manter-se com certa digni
dade, estabelecer 55 anos como exigência míni
ma para aposentadoria com 35 anos de serviço,
vai ser hoje penalizar novamente os trabalhadores
que começaram a trabalhar cedo, porque foram
obrigados.

Discutir-se esta matéria, que algumas legisla
ções estabelecem até 58 anos, eu concordo, por
que, inclusive,é preciso estabelecer-se esses crité
rios para permitir a atualização atuarial da Previ
dência, daqui para a frente, não penalizando os
que já foram punidos nos últimos vinte anos de
poIitica salarial causticamente, de insensibilidade
govemamental.

Já disse ao nosso Constituinte, Relator da Co
missão, do meu apoio à tese da Unificação da
Previdência, que vai, na área da assistência médi
ca, com outros setores da assistência médica na
cional, evitar a corrupção, vai evitar, não, vai dimi
nuí-Ia.

Hoje nós temos o Presidente do INAMPS que
é algo desastroso, acobertador de corrupção. Re
cebe denúncias de corrupção de parlamentares
e se esquiva de mandar averiguá-Ias. No RioGran
de do Sul, um diretor de um hospital denunciou
o Superintendente por corrupção, e o diretor foi
demitido porque denunciou; é proibido denun
ciar; não foi feita a averiguação, e o diretor foi
demitido. Os advogadosdo lNAMi'S, que também
denunciaram a corrupção, foram demitidos, poru
qe na atual orientação do lNAMPS, denunciar é
proibido, especialmente se é alguém da sua grei
setorial partidaria que está envolvido no caso,

Quero, também solicitar ao Reinhold a sua posi
çãosobre a nossa proposição nacional de devolu
ção aos aposentados do valor real e original da
sua aposentadoria, calculada em salários míni
mos. Estou colocando isso nas disposição transí
t6rias da nova Carta. É preciso restabelecer aquilo
que de 79 para cá foi tomado dos aposentados,
foi tomado pela corrupção dos cálculos, porque
a Previdência agiu como bodegueiro desonesto,
roubando na hora de fazer a soma, e isto precisa
ser restabelecido.

<:oloco-me, também, na posição clara do Dr.
Reinhold no sentido de terminar com alguns be
nefícios de aposentadorías especiais ou privile
giadas para algumas doenças especiais, uma apo
sentadoria privilegiada que tem caUl;ado hoje um
grande processo de corrupção e que inviablliza
a Previdência Social, beneficiando alguns que têm
acesso às fontes do Poder ou que são amigos
de algumas categorias.

Também estabelecer que a aposentadoria na
nova Constituição será tomada irredutível, calcu
lada em salários mínimos, para preservar os traba
lhadores, fundamentalmente, que não têm possi
bilidades de ter acesso a nenhuma outra fonte
de manutenção depois que chegam à sua apo
sentadoria.
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o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Sr. Reinhold Stephanes.

O SR. RElNHOLD STEPHANES - Meu caro
Constituinte Jorge Uequed, eu tenho impressão
que tenho muito pouca discordância e muita con
cordância no que foi colocado.

Eu sempre faço uma distinção entre a contri
buição rural e a contribuição urbana. Como já
disse, a contribuição rural eu acredito que não
deva ser feita sobre o faturamento, porque não
deve incidir sobre a produção rural que se quer
incentivar.Na produção rural eu prefiririao méto
do de tributar sobre o módulo rural, quer dizer,
aquela idéia de que cada módulo rural tem que
ter por conceito uma força de trabalho de 4 pes
soas. Então, quem tem um módulo rural, tem
que contribuir compulsoriamente para quatro
pessoas, tendo ou não esses empregados. N.nós
estaríamos penalizando exatamente quem?
Quem tem grandes áreas de terra, que tem muitos
módulos e que não ocupa racionalmente essa
terra e que não tem empregados nessa terra. E
com isso nós teríamos uma melhor justiça na
área rural, até porque cobrar do trabalhador rural
é muito dificil, por causa do próprio sistema e
organização do meio rural. Esta seria a melhor
maneira, porque já existe um sistema de módulo
rural muito definido, muito caracterizado sobre
o qual já se tributa, não precisaria nem máquina
adicional para arrecadar. Então esta é uma tese
que temos estudado e descrito já há muitos anos.

Já na área urbana, eu acredito que nós devere
mos manter a cobrança tanto do empregador
como do trabalhador, para que o trabalhador sinta
que está contribuindo. Agora, seria também favo
rável a se criar uma terceira tributação, que seria
sobre o faturamento, como ponto de eqüílíbrío,
sem retirar a atual contribuição do trabalhador,
mas também fazer um sistema misto, atigindo
também o faturamento.

É claro que isto tem que ser visto também
junto ao sistema tributário nacional, de acordo
com os princípios de bitributação ou não que
sejam estabelecidos lá no sistema tributário.

Mas acho que é um ponto interessante, que
merecia ser discutido e até implantado, se pos
sível.

(Fora do microfone. Inaudível)
Poderia ser somente sobre o faturamento, mas

seria um valor mais elevado do que o de hoje.
Mas, também, o trabalhador - e isso é um

conceito universal- tem que se sentir um contri
buinte, para poder exigiraquilo que ele contribuir,
para, amanhã, não receber de graça.

Quanto à implantação de uma idade mínima,
acho que o Constituinte colocou muito bem: de
veremos, pelo menos, respeitar as expectativas
já existentes. Apenas, eu não chegaria ao ponto
de dizer que só vai vigorar a partir de hoje, mas
sugeriria um sistema de aplicação proporcional.

Então, se a pessoa estivesse, hoje, atingindo
50 anos de idade e já estivesse com 30 de partici
pação, a ela se aplicaria apenas em 1/6, quer
dizer, ela só iria até 51 anos.

Criar-se-iaum sisfema proporcional, de acordo
com o número de anos que elajá está no sistema.
Quer dizer, no fundo, a teoria é, mais ou menos,
o que o nobre Constituinte expôs.

Parece-me que esta é a melhor posição para
não se criar um trauma na implantação do siste-

ma e em frustar a expectativa já existente em
relação à aposentadoria, ou outros problemas que
possam ser considerados.

Mas acho que, de qualquer maneira, deveria
mos pensar no assunto, porque ele vai preocupar
a Previdência Social logo mais na frente.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
O critério do cálculo da aposentadoria com base
em l I, 20 ou 30 salários de contribuição, que
é feito nessa proporcionalidade, também.

O SR. REINHOLD STEPHANES- Está certo.

O Constituinte passou por cima de um ponto,
rapidamente, o qual o Constitunte AdylsonMotta,
antes, expôs com muita veemência - claro que
não posso dizer isso porque não sou Parlamentar,
tenho que ser um pouco mais moderado nas
minhas colocações - mas, efetivamente, não se
está estudando com seriedade, com profundida
de, a Previdência Social.

Ela tem questões estruturais seriíssimas, quer
dizer um eventual superávit sempre é levado com
euforia ao público, quando ele é eventual, conjun
tural, e à custa de algumas coisas - ele foi, em
grande parte, às custas do achatamento dos pen
sionistas aposentados e de retribuição paga aos
prestadores de serviços à Previdência Social. Foi
basicamente em função disso e, claro, de um
aumento conjuntural da massa salarial, que foi
anormal num determinado momento.

Então, essa euforia poderá nos criar problemas
sérios mais tarde, porque ninguém está entrando
no mérito, na profundidade dos problemas que,
efetivamente, a Previdência Social tem.

Quanto ao último ponto, a devolução do poder
real de compra, acho que este também é funda
mentai.

Podemos discutir se um aposentado, no dia
em que se aposenta, deve receber 50, 60, 80
ou 100% do que ganhava na atividade - este
é um ponto. Mas, na hora em que se definir que
é 50, que seja para o resto da vida; que ele não
viva em uma insegurança total - pessoas que
se aposentaram no passado com muitos salários
mínimos, de repente, estão reduzidas a menos
de um salário. Isso, efetivamente, é um problema
muito sério, que deve ser previsto, e até uma pos
sibilidade de recomposição de parte do poder
que perderam, principalmente de 1979 para cá,
o que é muito fácil de calcular; é conhecida essa
perda de poder real de lá para cá. Concordo com
esse ponto.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pro
fessor Vitor, V. S· quer fazer uma declaração a
esse respeito, também?

O SR.' VITOR GOMES PINTO - Eu gostaria
de fazer um rápido comentário, Constituinte Jor
ge Uequed, sobre as questão que V. Ex" colocou,
aproveitando a presença do Dr. Reinold Stepha
nes, que é uma figura extraordinária, com larga
tradição na área previdenciária, e, também apro
veitar a minha condição de estar na Mesa para,
a partir disso, fazer uma rápida pergunta.

Acho que a questão que V. Ex" colocou, de
fazer as contribuições sobre o faturamento, é ab
solutamente fundamental dentro do sistema, e
essas questões básicas que estão na base, na
raiz do sistema todo, devam ser tratadas com
o máximo cuidado, levando uma ênfase muito
grande.

É muito justo, socialmente, fazer uma tributa
ção sobre o capital do que sobre os salários, isso
é uma das coisas essenciais do sistema.

Nós, atualmente, temos um sistema baseado
em tributação sobre salários. Como o País é po
bre, como os salários são baixos, necessariamen
te se tem um sistema de beneficios e essa é a
razão pela qual se tem meio salário minimo para
a população rural, e tem-se um sistema de bene
fícioe assistência à saúde do pobre, também.

E lógico que, se o salário é pequeno, se se
tributar uma parte dele ou retirar uma parte, então
esse sistema vai ser eternamente pobre.

Logo essa questão é absolutamente essencial,
no sentido de modificar e fazer uma tributação
sobre o faturamento, que deve ser, provavelmen
te, uma expansão do sistema Finsocial, quer dizer,
no sentido de também unificar esses tipos de
tributações.

Uma coisa que me parece muito importante
é, a essa altura - e essa colocação que queria
ouvir, do Dr. Reinold - inclusive há até proposta
do próprio Inamps, que é possivelperdero Inamps
na área de saúde, ou seja, liquidar com o Inamps
no País: esta, inclusive, é a proposta do próprio
Presidente do Inamps; um dos documentos escri
tos por ele, ultimamente, entrega o Inamps, para
os Estados e Municípios,o Inamps termina e fica
apenas um departamento ligado às Secretarias
de Serviços Médicos do Ministério da Previdência,
aqui em brasília.

Parece que não há nenhum problema em per
der o Inamps, porque é um sistema muito ruim,
ninguém está a favor dele, o sistema em si, unifi
cando isso com o Ministério da Saúde, fazendo
uma só instituição federal, uma só instiuição em
cada Estado, e uma só instituição em cada Muni
cípio - isso é absolutamente essencial para que
se avance o sistema, agora - e não melhora
o nível de saúde da população, mas do ponto
de vista administrativo melhora muito uma insti
tuição em cada nível. Então, termina-se com o
Inamps, passando todos os serviços para os Esta
dos e Municípios-etem que haver um programa
aprofundado, porque a maioria do Municípios,ho
je, não tem como recebê-los.

Parece que é possível perder o Inamps; agora
é essencial ao sistema que não se perca o recurso
da Previdência, ou seja, pode-se perder a institui
ção, mas o recurso é essencial, porque senão
a saúde não avança. E ela, desde 1922, quando
a Previdência avançou, é um recurso previden
ciário.

Então, a capacidade de barganha do setor saú
de, dentro do Governo, é muito pequena , é o
que acontece no Ministérioda Saúde, que nunca
chegou a 2% do Orçamento deste País.

A identificação da parcela que cabe à saúde
também é muito importante, dentro de aspectos
de estudos da Constituinte, de identificara contri
buição do trabalhador, do quanto deve ser 
o Panamá, a Costa Rica, são exemplos de países
bem esclarecedores nesse sentido -; a contri
buição do patrão deve ser no sentido de financiar
o sistema de benefícios e de saúde, enquanto
a contribuição do empregador deve ser somente
para os benefícios. Então, deve haver uma identifi
cação, uma abertura da alíquota, que dizer,a iden
tificação de contribuição de parcela para a saúde
e, dentro da parcela de saúde, se possível, uma
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identificação, também, de parcela na nossa área,
que vai servir para a área odontológica.

Então, pergunto: o Dr. Reinold concorda 
e o Constituinte Jorge Uequed colocou essa ques
tão - com o fato de que se pode perder o lnamps,
mas não se pode perder o recurso do lnamps>
Quer dizer, o recurso não pode ser socializado
no seu todo, e como é que os Senhores estão
tratando essa questão? Como é que vai-se levar,
a partir desta discussão? Como se chega ao Pro
jeto Constituinte para assegurar, pelo menos, al
gumas coisas essenciais?

Sabemos que a Odontologia não vai entrar na
Constituinte, senão teria que ser uma Constituinte
imensa. Pelo menos, o conceito de que deve haver
urna política específica nesse setor: como é que
estásendo conduzido, colocado, para que possa
mos inclusive ajudar mais?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Dr
Reinhold Stephanes, V. S' quer fazer algum co
mentário?

O SR. RElNHOLDSTEPHANES - Sim. Disse,
desde o início, que me preocupo muito em não
ser o detentor da verdade. Tenho apenas uma
opinião, que me parece prática, por vivência e
por ter revisto toda a bibliografia escrita sobre
a Previdência Social, inclusive na área de saúde,
nos últimos 50 anos, e também o ponto de vista
gerencial, que é a nossa profissão, somos admi
nistradores antes de tudo.

Tenho receio apenas do seguinte: que o
/NAMPS não funcione, tudo bem. Agora, tenho
receio de que se queira destruir um órgão, sem
construir nada em cima, porque as Secretarias
de Saúde não funcionam. Os municípios brasi
leiros também são semifalidos do ponto de vista
gerencial. Daqui a pouco, destruo um órgão mal
gerenciado, mas acho que tem solução, e cons
truo 4 mil órgãos mal gerenciados; quer dizer,
esta é uma preocupação que coloco como admi
nistrador.

Em termos de teoria pura da administração,
sempre que se fundem,se alteram, o interessante
é que, primeiro,se coloque a casa em ordem, para
que, depois se façam todas as operações seguin
tes. Senão, vai-se acabar fundindo o caos com
o caos, um órgão caótico com outro órgão caó
tico.

As ações integradas de saúde, até o momento,
não resistem à grande análise administrativa e
nem de objetivos finais, em função do gasto que
está se fazendo nelas. Acho que tem muita gente
falando nelas, mas acho que caberia uma análise
objetiva do que está se passando. Eu não estou
dizendo que sou contra elas não, muito pelo con
trário, já no meu livro sou favorável a elas, e foi
escrito há vários anos, quando se esboçava esse
processo.

A integração regionalização-hierarquização são
princípios que têm que ser adotados, mas adota
dos com capacidade de adotá-los, e com muita
profundidade, muita calma, vagarosamente sob
pena - como disse-- de destruirmos uma casa
que vai mal e não construímos nada em cima
daquilo que vai mal. Esta preocupação, efetiva
mente, eu tenho e seria talvez o meu único co
mentário.

Quanto ao problema de recursos, acho que
o problema de aplicar recursos na área de saúde
pública é um problema de decisão política, se
quer ou não o Governo aplicar mais recursos nes
ta área, porque os recursos do INAMPS, que são
recursos de contribuição do trabalhador, são mais
do que insuficientes para qualquer programa mí
nimo de assistência médica, mesmo que seja alta
mente organizado e racionalizado. Nós aplicamos,
na assistência médica-curativa, menos de um dé
cimo do que os paises mais maduros aplicam.
Nós aplicamos, como disse, pouco e mal. Agora,
ainda querer tirar e culpar o INAMPS pela falta
de recursos na saúde não é o caso. Tem que
se culpar a falta de recursos na saúde à falta
de decisão política de se levar a saúde pública
a sério, de se tratar a saúde pública com mais
recursos, neste País. Nós chegamos ao ponto,
neste Pais - e são observações práticas, eu tam
bém fui Secretário da Agricultura - em que a
Secretaria de Agricultura atingiu um índice maior
de vacinação de cães, no Estado do Paraná, do
que a Secretaria de Saúde na vacinação de crian
ças. O que é isso?! Há algo de errado em tudo
isso. Então, me preocupo quando V. Ex' joga o
problema do INAMPS com a visão do problema
de recursos.

o SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Só para esclarecer. Não há de maneira nenhuma,
o pensamento do Congresso de extinguir o
INAMPS. Há sim, a consciência de que as inves
tidas do atual Presidente do lNAMPS são, sem
nenhum cálculo, muito caras, sem nenhuma
perspectiva de sucesso global, a não ser na cam
panha publicitária que ele faz para atender aos
interesses do seu grupo setorial, sem a perspec
tiva de aplicá-Ia a toda a Nação, pelo custo eleva
díssimo e pela orgia de recursos que se aplica.
Agora, toma-se indispensável uma reunificação
no serviço de saúde no País, sobre o INAMPS,
ou através de um convêncio do INAMPS mais
acelerado com o Ministério da Saúde, que hoje,
por decisão política, não tem razão para existir;
e essa decisão de investir tem que ser uma deci
são política - concordo com o Dr. Reinhold para
ser tomada.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Confirmando o que disse o nobre Constituinte
Uequed e o Dr. Reinhold Stephanes, mais uma
vez, lembrando que o pequeno conceito que se
tem sobre a saúde no Brasil, serve até de ironia
para certos governadores oferecerem o Ministério
da Saúde, fazendo ironias como se desse a um
partido o ministério da Saúde, que seria o último
dos Ministérios. Realmente, observamos isso,
confirmando o que acabou de ser falado aqui.

Nós estamos um pouco adiantados na hora,
mas acredito que já debatemos suficientemente
os assuntos expostos. Eu gostaria apenas, usando
o meu direito de Presidente, ao encerrar esta reu
nião, fazer uns pequenos e rápidos comentários:
o primeiro deles é a questão da aposentadoria,
que foi tanto debatida aqui, porque na proposta
dos colegas odontólogos - e digo colegas, por
que me considero quase un dentista honorário,
eu fui professor de uma faculdade de odontologia
e farmácia durante 15 anos. Então, eu tive contato
com os profissionais da área odontológica. Mas,

a proposta aqui diz que a aposentadoria compul
sória é aos 65 anos, e tenho pedidos que me
foram encaminhados diretamente como Depu
tado Constituinte, solicitando estender a compul
sória para 75 anos, principalmente por parte dos
professores universitários.

Realmente, dou certa razão - e, aqui, o Dr.
Reinhold, falou um pouco sobre isso e da últivma
vez falou o Ministro da Previdência Social - por
que a expectativa de vida do brasileiro tem aumen
tado e utilizar a experiência desses profissionais
é uma coisa importante. Tenho visto colegas na
compulsória, um deles, até pouco tempo, estava
muito tristonho com a situação, e eu lhe disse:
então, agora você vai desfrutar, já caiu na compul
sória, não é? Ele disse-me o seguinte: não, com
pulsória não, expulsória, porque ele estava sentin
do tão mal por ter largado o serviço ainda com
saúde física e mental suficientes para prestar a
sua colaboração. É apenas um ponto, a respeito
do documento que nos foi encaminhado, que
acho que deveria ser discutido com mais profun
didade.

A respeito do que disseram com relação ao
f1úor, eu iria até fazer uma pergunta, mas con
cordo integralmente. A experiência tem mais de
três décadas, se não me engano, no mundo intei
ro, e agora se vem falar que o f1úorfaz mal. Não
é possível uma coisa dessas, e acho que, como
na prevenção, a f1uoretação da água é um dos
fatores mais importantes.

Uma pergunta à equipe de odontologia: tem
me preocupado muito, pois como disse, eu tenho
muito contato com os odontólogos, a pequena
atenção que alguns dentistas têm dado à sua pró
pria proteção. Por exemplo: trabalhando sem
máscaras, sem luvas e até correndo riscos como
sabemos, lidando com mercuriais, com o próprio
mercúrio, na questão dos amálgamas, havendo
intoxicações graves, pela absorção a longo prazo,
e também o problema dessa epidemia que está
assustando os meios sanitários do mundo inteiro
- a AIDS.Como V.S" são líderes de associações
de classe - e estou vendo aqui o representante
do conselho Federal de Odontologia, do Conse
lho Regional das Associações de Cirurgiões-Den
tistas, e o representante da Associação Brasileira
de Odontologia - eu poderia lhes dizer: não, isso
está acontecendo no interior, mas eu tenho visto
isto nas capitais.

Eu colocaria rapidamente essa observação,
porque acho que seria importante, talvez, um tra
balho de conscietização, tendo em vista essas pro
teções não só para o próprio profissional como
também para o paciente.

Agradeço a apresentação feita pelo Dr. Reinhod
Stephanes, pelos Professores VitorGomes Pinto,
Ueid Fernando Fontana e Carlos Sebe PetreJluzzi.
Foram apresentações muito claras, didáticas, sin
ceras e objetivas que servírão, provavelmente, de
enorme subsídio à nossa Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente.

O SR. UEIDE FERNANDO FONTANA- Gos
taria de responder à sua pergunta, antes de V.
Ex' encerrar - e, aliás, aproveitamos para respon
der à questão levantada pelo Constituinte Carlos
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Mosconi, quando S. Ex-citou um serviço público
que tem sido introduzido há algum tempo aqui
em Brasília, inclusive S. Ex- chegou a citar que
alguns dos segmentos da odontologia o conde
nam. A nossa preocupação está justamente neste
ponto, pois a simplificação da odontologia pode
ria levar, na parte do ensino, a um relapso do
ponto de vista profissional. Então, quando obser
vamos o ensino da odontologia, hoje, como S.
Ex' mesmo citou que é um dos ensinos mais
atualizados - que acredito estejamos do ponto
de vista da graduação, não do ponto de vista de
pesquisa -, o ensino está, entre as primeiras do
mundo, nós vemos que todo este sistema de pre
venção é colocado; porém, depois, a sua aplica
ção é uma outra questão. O que seria se nós
pudéssemos introduzir, dentro das faculdades,
uma simplificação da odontologia com a possibi
lidade deste mesmo profissional exercer algumas
atividades mais especializadas?

Gostaríamos, então, que estas propostas que
estamos colocando fossem por esta Casa muito
bem avaliadas, onde mostramos alguns meios
de se corrigir isso por outros métodos, não apenas
com a odontologia simplificada, o que achamos
válido, mas não que isso seja introduzido no ensi
no, para que possamos respeitar aquilo que já
atingimos em termos de atualização no ensino
odontológico, sem perder isso daí.

Seria o mesmo caso de conseguirmos um mo
tor que conseguisse fazer 50 Km com um litro
de álcool, mas que alguma peça ali introduzida
acabasse com o motor aos 20 m~ Km. Então,
nós não podemos conseguir um avanço perden
do outro, e do ponto de vista de odontologia,
nas escolas, atualmente são ensinados todos os
métodos de prevenção, tanto que na minha esco
la, onde leciono, em Araraquara, os alunos estáo
trabalhando até de luvas, e nós sabemos que a
habilidade manual para trabalhos pequenos, den
troda cavidade bucal, fica um pouco prejudicada,
mas os alunos estão treinando com luvas para
ver se conseguem exercer a sua profissão total
mente, mesmo trabalhando em estruturas duras,
que é o órgão dental, com luvas, além de másca
ras, óculos de preteção e até gorros de proteção.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Foi
muito bom o esclarecimento. Talvez, no caso,
sejam profissionais mais antigos. Neste caso, a
solução talvez seria uma atualização, ou cursos
de esclarecimentos, pelas associações de classe.

O SR. UEIDE FERNANDO FONTANA - Se
V.Ex' me permite, também nessa proposta esta
mos sugerindo algo que diz respeito a isso: seria
após a sua formação a necessidade de exames
complementares para exercer de um Estado a
outro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) _
Concordo.

Agradecemos a presença de todos. Lembro aos
colegas constituintes que haverá reunião ordinária
hoje, às 17 horas e 30 minutos.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados
os trabalhos da presente reunião.

(Encerra-se a reunião às 12 horas e 10
minutos.)

COMISSÃO DA FAMfUA,
DA EDUCAÇÃO,

COLTORA E ESPORTES,
DA CI~CIAE TECNOLOGIA

E DA COMUNICAÇÃO

Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes

ATADA21'REUNlÃO

Aos sete dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e vinte
minutos, na Sala de Reunião da Subcomissão,
Ala Senador Alexandre Costa, Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes com a presença dos seguintes Senho
res Constituintes: João Calmon, Aécio de Borba,
Sólon Borges dos Reis,José Moura, José Queiroz,
Pedro Canedo, Florestan Fernandes, Márcia Ku
bitscheh, Antônio de Jesus, Álvaro Vale,Agripino
Uma, Dionísio Hage, Átila Lira, Octávio E1isio e
Paulo Silva. Presentes ainda, os Senhores Consti
tuintes: Arthur da Távola, Márcio Braga, Roberto
Rollemberg e Paulo Delgado. Havendo número
regimental o Senhor Presidente Hermes Zaneti
declara abertos os trabalhos fazendo breves avisos
quanto à apresentação das Entidades marcadas
para hoje e destacando a presença de várias per
sonalidades ligadas ao desporto. O Senhor Cons
tituinte João Calmon, Relator desta Subcomissão,
saúda as Entidades presentes e passa as funções
de Relator ao Constituinte Aécio de Borba, justifi
cando sua ausência. O Senhor Presidente registra •
a presença do Constituinte Paulo Delgado e de
nuncia os abusos a que foi submetido quando
ocorreu a sua prisão por ordem do Governador
de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O Consti·
tuinte Paulo Delgado repudia as atitudes dos poli
ciais, denucía a violência contra professoras e o
desrespeito ao líder da Assembléia mineira, Chico
Ferramenta. São solidários em seus depoimen
tos, os Senhores Constituintes: Pedro Canedo, Só
lon Borges dos Reis, Florestan Fernandes e Octá
vio Elísio. Dando prosseguimento, usam da pala
vra os seguintes representantes da Entidades: Se
nhor Roberto Pasqua, Presidente da Associação
Brasileira de Clubes de Futebol; Senhor Cleber
Soares do Amaral, representante do Conselho Ad
ministrativo do Fundo de Assistência ao Atleta
Profissional, FAAP; Senhor Alberto Jesus Afonso,
Presidente da Associação Brasileira de Cronistas
Esportivos - Abrace; Doutor Carlos Henrique de
Carvalho Saraiva, representante do Superior Tri
bunal de Justiça Desportiva e Secretário Júlio Cé
sar, da Secretaria de Educação Física e Desportos
do Ministério da Educação. O Constituinte Pedro
Canedo assume a Presidência. As cinco Entidades
apresentadas, defedem a prática da Educação Fí
sica e de esportes como meio de desenvolvimento
e integração social do individuo; reivindicam in
centivos fiscais ao desporto, o reconhecimento
da maturidade das organizações esportivas e
apoio ao desenvolvimento do Esporte para pes
soas portadoras de deficiências físicas, dentre ou
tras sugestões. Participam do debate os seguintes
Senhores Constituintes: Relator da Comissão Te
mática Oito, Arthur da Távola, José Quiroz, Antô
nio de Jesus, Florestan Femades, Sólon Borges
dos Reis, Octávio Elísio, Pedro Canedo, José Mau-

ra, Roberto Rollemberg, Márcio Braga. O Senhor
Presidente Hermes Zaneti reassume a Presidência
e passa a palavra ao Relator Aécio de Borba que
faz considerações sobre o debate. Em seguida
são votadas e aprovadas as Atas do número treze
ao número dezenove e às doze horas e trinta mi
nutos são suspensos os trabalhos. O Senhor Pre
sidente comunica a reabertura dos mesmos para
as dezessete horas de hoje. Às dezessete horas
e vinte minutos é reaberta a reunião e o Senhor
Presidente procede à leitura do telex enviado pelo
Embaixador do Chile esclarecendo as causas da
pena de morte a que são condenados três estu
dantes chilenos. O Constituinte Antônio de Jesus
repudia as medidas afirmando que violência gera
violência. São convidados a participar da Mesa
os representantes das seguintes Entidades: Se
nhor Ronaldo Monte Rosa, representante da Asso
ciação Brasileira de Agências de Viagens - Abrav;
Professor Paulo Roberto Guimarães Moreira, re
presentante da Organização Nacional das Entida
des de Deficientes Físicos-Onedef e Doutor Ricar
do de Godoy Jaguaribe, do Conselho Nacional
de Turísmo. O Senhor Ronaldo Monte Rosa, da
ABAV, defende o turismo como atividade econô
mica por ser grande gerador de divisas e empre
gos. Destaca a importância do turismo como in
centivador dos aspectos educacionais, históricos
e folclóricos do Pais e reividica a diminuição de
tributos que oneram e dificultam o turismo. O
Professor Paulo Roberto Guimarães Moreira suge
re que os portadores de deficiência não perma
neçam à margem da cultura. Defende a adoção
da Educação Especial objetivando uma .Forma
ção Geral Integradora, não segregadora. Que o
Esporte e a Imprensa não vejam o deficiente co
mo figura mitológica. O Doutor Ricardo JaQ!laribe
cita o turismo como uma atividade econômico
social afirmando que todos devem ter acesso a
ele, cabendo ao Estado criar condições de orde
namento e incentivo ao setor turístico. Paiticipam
do debate os seguintes Senhores Constituintes:
Antônio de Jesus, Dionísio Hage, Florestan Fer
nandes e Aécio de Borba. O Senhor Presidente
encerra os trabalhos às dezenove horas e cínquen
ta mnutos e convoca os Senhores Constituintes
para a reunião de amanhã, dia oito de maio, às
nove horas, quando serão ouvidas as últimas Enti
dades que constam do calendário, cujo teor será
publicado na íntegra, no Diàrio da Assembléia
Nacional Constituinte e, para constar, eu, Sérgio
Augusto Gouvêa Zaramella, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Hennes Za·
neti.

ANEXOÀATA DA 21"REUNIÃODA SUB
COMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES,REALIZADAEM 7DEMAIO DE
1987, ÀS 9 HORAS,INTEGRA00APANHA
MENTO TAQ(JJGRÁFlCO, COM PUBLICA
ÇÃO DEVIDAMENTE AaTORfZADA PELO
SR. PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO,
CONSrrrUINTE HERMES ZANETI.

t"Parte

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós
temos o prazer de declarar abertos os nossos
trabalhos, registrando a presença das entidades
convidadas. Gostaríamos de convidar, para tomar
os respectivos assentos no plenário: Associação
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Brasileirade Clubes de Futebol, aqui representada
por Roberto Pásqua; Conselho Administrativo do
Fundo de Assistência ao Atleta Profissional, aqui
representado por Manoel Espiridião Pereira; Asso
ciação Brasileira de Cronistas Esportivos. Em rela
ção a esta entidade, recebemos o seguinte tele
grama, que veio endereçado ao Presidente desta
Subcomissão: "Levamos conhecimento V. Ex,
Associação Brasileira Cronistas Esportivos, para
todos os fins será representada nessa Subcomis
são, dia sete corrente pelo seu Diretor, Jomalista
Alberto Jesus Afonso. Assinado Mário Henrique,
Presidente da ASBRAC". Damos as boas-vindas
Alberto Jesus Afonso, que aqui representará essa
entidade. Comissão Brasileira de Arbitragem de
Futebol, COBRAF, que confirma a presença, mas
ainda não tem representante aqui no plenário;
SuperiorTribunal de Justiça Desportiva, que esta
rá aqui conosco com o seu Presidente, Dr. Carlos
Henrique de Carvalho Saraiva, que ainda não
chegou; Secretaria de Educação Física e Des
portos do Ministérioda Educação, que será repre
sentada pelo Secretário Júlio César. Para efeito
dos nossos trabalhos aqui, como forma de tomar
os nossos trabalhos mais leves, vamos índentífí
car-nos com um dos esportes mais destacados
do Brasil, que é o futebol. No futebol, costuma-se
usar o cartão como alerta ou como decisão defini
tiva. Eu havia sugerido ao Vice-Presidente Aécio
de Borba que nos substituiu ontem aqui, ao qual
agradecemos pelo extraordinário trabalho desen
volvido, que adotasse o cartão. Então, o cartão
amarelo vaisignificarque o Constituinte tem ainda
um minuto de tempo, e o cartão vermelho signifi
cará que o seu tempo acabou.

Esta Subcomissão se dedica à educação, cultu
ra e esportes. Adotando esta fórmula, busca tam
bém uma identificação maior na prática com o
próprio assunto que lhe incumbe cuidar.

Além disto, eu gostaria de registrar a maneira
como os trabalhos serão desenvolvidos, e que
nos é imposta pelo Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte. Cada uma das entidades con
vidadas terá dez minutos para a sua exposição.
A seguir, cada Constituinte terá três minutos para
seu questionamento, para suas indagações. Nes
ses três minutos, o Constituinte poderá pedir o
pronuciamento de um dos convidados, de vários
ou de todos os convidados. Cada um dos convi
dados terá três minutos para as respostas. Nos
dez minutos iniciaisda exposição e nos três minu
tos destinados à resposta, a entidade poderá indi
car um ou mais representantes, cada um poderá
usar cinco minutos, ou três minutos. Enfim, o
tempo de dez minutos e o tempo para discussões
posteriores, poderá ser repartido entre represen
tantes da entidade que desejarem usar da palavra,
se houver mais de um, naturalmente.

Ao iniciarmos os trabalhos, registrando a pre
sença do nosso brilhante Relator, Senador João
Calmon, também gostaríamos de fazer o registro
de que S. Ex" tem necessidade de retirar-se para
uma reunião da Comissão de Sistematização.
Nestas condições, nós designamos para efeito
dos trabalhos na ausência do Relator titular, como
Relator substituto, o eminente Constituinte Aécio
de Borba. Antes de retirar-se, o eminente Relator,
Constituinte João Calmon tem a palavra.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Lamento
profundamente não poder participar da reunião

de hoje, que congrega figuras tão expressivas do
mundo do futebol do Brasil, tenho, como o nosso
eminente Presidente acaba de informar, um com
promisso, às 9 horas, na Comissão de Sistema
tização. Mas deixo aqui a minha palavra de con
fiança e de estímulo aos representantes do espor
te brasileiro, que merecem, sem dúvida, um trata
mento melhor na nossa Constituição. Para isto,
esta Subcomissão tem, na área especifica dedi
cada ao esporte, um Relator substituto, que é uma
personalidade profundamente dedicada à causa
do esporte, há muitas décadas, em seu Estado
natal, o Ceará. Peço perdão, por causa desse im
previsto e, com muito prazer, transfiro a missão
de relatar esta reunião ao meu nobre colega Aécio
de Borba.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência recebe a informação de que chegou
ao plenário o Dr. Carlos Henrique Carvalho de
Saraiva. Damos-lhe as boas-vindas e registramos
a sua presença, com muito prazer. Ele é Presi
dente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Mesmo com a ausência de um dos nossos con
vidados, nós iniciaremos os trabalhos. E, se che
gar a sua vez e ele ainda não estiver aqui, poderá
ficar para o final da relação. Repetindo, cada enti
dade terá dez minutos para sua exposição inicial.
Após o conjunto das exposições, será realizado
o questionamento por parte dos Constituintes.

Pela ordem, concedemos a palavra, para sua
exposição inicial de dez minutos, à Associação
Brasileira de Clubes de Futebol, através de seu
representante, Dr. Roberto Pásqua.

O SR. ROBERTO PÃSQQA- Sr. Presidente
Hermes Zaneti, Sr. Relator Aécio de Borba, Srs.
Constituintes:

A Associação Brasileira de Clubes de Futebol
sente-se orgulhosa de estar aqui para discutir o
assunto de sua incumbência. Nós estivemos reu
nidos no nosso simpósio, na cidade de Belo Hori
zonte, e tivemos a felicidade de ouvir a CBF, na
presença de seu Presidente, Dr. Otávio Pinto Gui
marães e o CND, representado pelo seu Diretor
que aqui se encontra também sobre o esporte.

Achamos que compete à União prover o des
porto, assegurando às entidades esportivas auto
nomia sobre sua organização e seu funcionamen
to, quer no âmbito estadual, quer no municipal.

Tivemos a felicidade de termos uma proposta
do Deputado, hoje nosso Relator, Dr. Aécio de
Borba, na Comissão de Esporte transformada em
projeto e aprovado por unanimidade, tanto pela
Câmara dos Deputados como pelo Senado Fede
ral. Todavia, este projeto foi vetado pelo Senhor
Presidente da República, sob a alegação de que
os recursos ali solicitados iriam fazer falta aos
projetos daquela Presidência.

Depois, mantendo contato com um dos mem
bros da nossa associação, o Constituinte Márcio
Braga, nós tivemos, então, a palavra do Presi
dente, que iria discutir o assunto novamente, para
que fosse, então, com algumas emendas, apro
vado.

Fazemos parte do esporte mais popular, que
é o futebol. Infelizmente, não temos mais possibi
lidade de sobrevivência. Os jogadores exigem ci
fras verdadeiramente astronômicas e os custos
operacionais de um clube de futebol de categoria
A, como é o caso do maior, seleção do Brasil,
não tem possibilidade de pagar. Pleiteamos que

nos Estados da União de tamanho territorial mé
dio ou pequeno os campeonatos regionais deve
riam ter no máximo doze clubes. E, nos grandes
Estados, esse número poderia chegar à casa dos
16.

Como nós também temos o campeonato na
cional, que é uma das causas da necessidade
de nossas grandes verbas, não podemos mais
continuar com esse número de clubes que existe.
Tivemos as Portarias 16, 17 e 18 do CNP, do
ano de 1986, dando conhecimento que o cam
peonato de 1987, que vai se iniciar no mês de
setembro, terá 28 associações; e o campeonato
de 1988 terá 20, que nós da Associação, reunidos
com os órgãos que acabei de citar, como a CBF
e o CNP, achamos um número bem acessfvel,
Os campeonatos não podem ser jogados como
este último, onde nós competimos às quartas
feiras e domingo, jogando um domingo em Porto
Alegre e uma Quarta-feira em Manaus. E, como
V.Ex's sabem, nós estamos com deficiência de
hotéis no norte e com dificuldade para adquirir
passagens aéreas. Inclusive alguns jogos foram
alterados, porque não tivemos possibilidade de
chegar em tempo para disputar essas partidas.
Estamos pensando num campeonato que nos
possa dar alguma coisa para poder enfrentar as
cargas que temos na nossa vida cotidiana.

Quanto à Loteria Esportiva, V.Ex's sabem que
os clubes formam a Loteria Esportiva. Temos so
mente uma verba de 4,8% da Loteria Esportiva.
Estamos pleiteando que essa verba seja elevada
para 10%, que seriam os recursos necessários
à nossa sobrevivência. Caso contrário, o Brasil
não vai ter mais equipe competitiva, não vamos
poder disputar nem o Pan-Americano, nem o SuI
Americano, nem os mundiais, porque o nosso
elemento humano, desvalorizado, vai nos abando
nar. V.Ex's sabem, através da história, deste ano
principalmente, que vários jogadores vão embora.
O Corínthías mesmo vendeu um jogador para
Portugal; hoje vai embora o Careca; amanhã vai
o Müller. Infelizmente, nós vamos iniciar a prepa
ração para um campeonato que tanto almejamos,
que é o Campeonato Mundial, a ser realizado na
Itáliaem 1990, sem elemento humano adequado.
Precisamos que esses jogadores que vão transfe
ridos para o exterior sejam liberados por seus
clubes de origem, para que eles possam chegar
a tempo, se prepararem, a fim de dar a este Brasil,
a estes 140 milhões de brasileiros, esse título que
tanto almejamos. Isso é muito difIcil, porque em
geral, os clubes não cedem esses jogadores com
antecedência mínima de dois anos. Nós vamos
ficar sem o elemento humano adequado. Assim,
a sobrevivência dos nossos clubes, que deve ser
a melhor delas todas, defende a Loteria Esportiva.

Também nos solídarízamos com a Confede
ração Brasileira de Futebol de Salão, pela realiza
ção dos trabalhos sobre princípios e normas da
legislação desportiva. Já falei da autonomia das
entidades esportivas quanto à sua organização
do regulamento intemo.

Outros pontos importantes para o esporte: re
cursos públicos para amparar e promover o es
porte educacional e o esporte de alto rendimento,
a criação de beneficios fiscais específicos para
fomentar as práticas desportivas formais e não
formais como direito de todos, admissão - isto
é muito importante para que nós não possamos
pararcom todos os campeonatos regionais e na-
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cionais - de ações relativas à disciplina e às com
petições desportivas no Poder Judiciário somente
dar-se-à após esgotadas as instâncias da Justiça
Desportiva, que terão o prazo máximo de 60 dias,
contados da instauração do processo para proferir
a decisão final. Esse item é muito importante,
porque se nós continuarmos utilizando a Justiça
Desportiva e órgãos do Poder Judiciário, nós va
mos ter os campeonatos completamente para
dos. Para os dirigentes, então seria muito mais
interessante não contratar jogador de futebol, e,
sim, contratar advogados hábeis, para poderem
defender suas ações na Justiça e ganharem os
pontos até fora do campo, o que seria uma incoe
rência.

Estas são as reivindicações da Associação Bra
sileira dos Clubes de Futebol. Fico à disposição
dos Srs. Constituintes para as perguntas que se
fizerem necessárias. Deixo com a Subcomissão
cópia do trabalho referido.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado ao Dr, Roberto Pásqua, que é Presidente
Associação Brasileira de Clubes de Futebol, por
sua contnbuição expressiva a esta Subcomissão,
trazendo inclusive alguns alertas que vão ser ade
quadamente sopesados e medidos, no sentido
de que possam ser levados avante durante o pro
cesso e elaboração da Constituição. Que nesta
Casa encontre eco, essas observações tão sérias
e tão importantes.

Pedindo escusas aos nossos convidados, esta
Presidência gostaria de abrir um pequeno espaço
para um fato da maior gravidade que ocorreu
ontem, no Estado de Minas Gerais, onde foi preso
um Constituinte, que é educador, professor e Vice
Presidente da União dos Trabalhadores de Ensino
de Minas Gerais, e está aqui conosco nesta ma
nhã. Queria dizer ao Constituinte Paulo Delgado
que nós, quando soubemos desse fato, ontem
à noite, nesta Subcomissão, já que estive na Presi
dência durante todo o dia de ontem, por especial
gentileza do Constituinte Aécio de Borba, debate
mos essa questão. Foram feitos os registros ade
quados do fato e esta Subcomissão recomendou
à Presidência que desenvolva gestões junto à Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte pa
ra coibir esses abusos, essas manifestações trucu
lenta se, ademais, para condenar, para exigir as
providências adequadas do Governador do Esta
do de Minas Gerais. Ficamos felizes em ver que
nosso colega Constituinte está aqui nesta manhã,
está bem, mesmo face à truculência de que foi
vítima ontem. Oferecemos a palavra, dando as
nossas boas-vindas, manifestando mais uma vez
o nosso apoio e a nossa solidariedade, ao Consti
tuinte Paulo Delgado.

O SR. COSNTITCIlNTE PAULO DELGADO
Sr. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de
agradecer, em nosso próprio nome e no de todos
os constituintes, o convite desta Subcomissão,
da qual sou Membro Suplente, que cuida da edu
cação, para vir aqui manifestar o repúdio àqueles
que praticaram violência contra um Constituinte
em Minas, ontem. Estranho que o Governo do
meu Estado tenha passado para a Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte informações
incorretas, inverdades, e não tenha assumido pu
blicamente a responsabilidade pela detenção de
um Deputado Federal do meu Estado, o Depu-

tado Chico Ferramenta, Líder do PT na Assem
bléia Legislativa de Minas Gerais.

Nós chegamos a ser detidos várias vezes. Mas
chegando ao DOPS, fomos liberados por inter
venção do Presidente da Constituinte. Voltamos
para a manifestação dos servidores públicos de
Minas Gerais, da minha categoria, que é o magis
tério, da categoria também do colega Presidente
da Subcomissão, e várias vezes fomos detidos
pelo órgão policial do Estado, que tentava nos
retirar da manifestação. Nós tentávamos, na con
dição de Constituinte e de dirigentes sindical no
meu Estado, negociar com o organismo policial,
para que a manifestação ocorresse pacificamente.
No entanto, houve em Minas - e hoje à tarde
farei esta denúncia, seguida de um requerimento
à Assembléia Nacional Constituinte - uma deci
são da Secretaria de Segurança do meu Estado,
presidida pelo ex-Presidente da Ordem dos Advo
gados do Brasil, que igualou na praça pública,
diante de 10 mil professores e servidores públicos,
as patentes de todos policiais encarregados da
repressão, de tal maneira que era impossível saber
quem dirigia o organismo policial naquele mo
mento. Nós estávamos detidos no caminhão de
som que orientaria a manifestação e que daria
aos líderes do movimento condição de organizar
a manifestação; vários líderes foram detidos por
algum tempo. Na medida em que o organismo
policial não identificava claramente que coman
dava a operação, todos os policiais se diziam cum
pridores de ordens. Nós não sabemos que praça
recebia ordens da Secretaria de Segurança, que
ficava a vários quilômetros do local onde ocorria
a manifestação. Não havia nenhum representante
da Secretaria de Segurança, pelo menos que fos
se do nosso conhecimento, para negociar com
os professores. Os policiais não podiam ser identi
ficados. As tarjas que identificam os policiais tradi
cionalmente no serviço público e na sua atividade
cotidiana, ou em manifestações desse tipo, foi
retirada de seus uniformes, foi retirada a possibi
lidade de identificar a patente dos policiais, e não
pudemos identificar quem estava naquele caso
comandando a operação. Havia uma clara inten
ção de confundir o movimento, e iSfOprovocou
a detenção de oito porofessores, espancamento
de professores.

Eu gostaria de registrar na Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes que a minha cate
goria em Minas Gerais não é diferente da categoria
dos professores primários, secundários. Eu sou
professor há 15 anos. É uma categoria predomi
nantemente feminina. A violência dos policiais
contra as mulheres foi uma coisa impressionante
no meu Estado, ontem. Gostaria, lamentavelmen
te, de fazer este relato, hoje, no plenário do Con
gresso Constituinte. faremos um requerimento ao
Presidnete da Constituinte, para que se esclare
çam as responsabilidades no meu Estado, e, prin
cipalmente, para que se esclareça a inverdade
da comunicação feita a esta Constituinte. O obje
tivo não é defender pessoalmente o meu man
dato, é defender o mandato daqueles que preci
sam da imunidade parlamentar, talvez nem todos
nós precisemos, muitos já chegam aqui com imu
nidade. Mas aqueles que não chegam aqui com
iunidade, precisam dela para exercerem seu man
dato.

Muito obrigado, Sr. Presidente, aos colegas da
Subcomissão e aos companheiros e cldadãosda

área de esporte que estão aqui hoje prestando
seu depoimento a esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex" Ficam os registros, inclusive
para os Anais da Assembléia Nacional constituin
te. Reafirmamos a solidariedade desta Subcomis
são e desta Presidência a V.Ex"Daremos seqüên
cia às providência ontem determinadas por esta
Subcomissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pedro
Canedo.

O SR. CONSmUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, pedindo desculpas aos represen
tantes das entidades esportivas aqui presentes,
quero manifestar a minha solidariedade ao nobre
Constituinte Paulo Delgado, - e dizer que em
Minas Gerais nestes últimos quinze dias, três seto
res fundamentais da vida do povo brasileiro são
agredidos. Há dez dias, o Governo de Minas Ge
rais, quando, numa cadeia nacional de televisão,
questionado qual o Ministério que deveria ser da
do a um partido político, porque V.Ex" disse que
um Ministérioteria que ser compensado com ou
tro Ministério, ironicamente, sorrindo diante das
câmeras, próprio dos grandes bufões das comé
dias italianas, dizia"Vamos dar a saúde para eles".
Num descanso total que a maioria da classe poli
tica faz com relação à saúde.

Outro Senador, este porém inteligente, Senador
Fernando Henrique Cardoso, também manifestou
essa mesma opinião, só que de uma forma pró
pria dele, como um Senador inteligente. Mas a
classe política. tem um descanso muito grande
pela saúdé.
Anteontem, ocupava eu a tribuna da Assembléia
Nacional Constituinte, e, antes que fizesse a minha
intervenção, o ilustre Constituinte Paulo Delgado
já denunciava a prisão de três professores do Esta
do de Minas Gerais pela Secretaria de Segurança
Pública, num verdadeiro acinte contra a educa
ção. Ontem, não satisfeito, ainda a Secretaria de
Segurança Pública, evidentemente por ordem do
Sr. Governador, comete esta agressão a um outro
setor, que é a Assembléia Nacional Constituinte.

Nós, constituinte, estamos aqui realmente per
plexos, da mesma forma que o povo brasileiro,
tenho certeza, também está perplexo e indignado
com esses atos truculentos do Governador. Não
poderia deixar de fazer esta denúncia aqui na Sub
comissão, Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex" Fica feito o registro de V.Ex"

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sólon
Borges dos Reis.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- (Fala fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Faço
um apelo a V. Ex" para que fale mais próximo
do microfone, porque há problemas na gravação.

O SR. CONSmUÍNTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Chegou-me um telegrama do Governa
dor, dizendo que era um equivoco. Mas nós já
temos a palavra do nobre Constituinte, e é a esta
que nós devemos nos ater, e não no telegrama
do Sr. Governador de Minas Gerais. Acredito que
esse seja o fato mais grave até hoje ocorrido com
a Assembléia Nacional Constituinte, nesta Nova
República.
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o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a v. Ex-

Esta Presidência, por solicitação, concede a pa
lavra ao Constituinte Florestan Fernandes.

o SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES~ Colega e companheiro Paulo Delga
do, tenho por V. Ex' a maior admiração. Conheço
o seu comedimento, a sua coragem, e lamento
que estejamos envolvidos numa situação que afe
ta profundamente a dignidade da Assembléia Na
cional Constituinte. O fato de um Governador do
Estado usar da mentira para proteger seus atos
de violência, e o fato ainda mais inusitado da
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte
aceitar tão facilmente a mentira, são duas coisas
chocantes, que nos levam a ter de refletir sobre
o sentido da possibilidade de implantação de um
regime democrático no Brasil. Um governador
eleito não tem, pelo fato de ser eleito, o direito
de ser um déspota. Ele foi eleito exatamente para,
dentro dos limites de um mandato conferido elei
toralmente, em bases democráticas, cumprir suas
obrigações como Governador de um Estado. en
tre as obríqações de um governador de Estado,
não está essa de ser um agente repressivo do
movimento sindical e da luta dos professores por
melhores condições de trabalho e remuneração.
Os professores têm sido pisoteados; talvez seja
a categoria que mais tenha sido aviltada nestes
últimos anos. Mesmo aqui em Brasllia nós assisti
mos, estupefatos, o que está sendo feito pelo Go
verno do Distrito Federal. Basta ler o jornal de
hoje, para ver até onde vai a iniqüidade desse
Govemo e a violência das entidades privadas de
ensino. Portanto, o que está em jogo não é só
a defesa da democracia, a defesa da soberania
desta instituição; o que está em jogo, também,
é a recuperação da dignidade do professor, que
não pode ser tratado dessa forma, aviltado, sub
metido a violências. Uma greve é-um fato normal.
Não me consta que os professores tenham recor
rido a atos de insurgências. Nós já tivemos aqui
um episódio que precisa ser relembrado; o Presi
dente Ulysses Guimarães, naquela manifestação
em que os professores lotaram as galerias, e V.
EJ\.'te'lepartemuito amp\anaque\a ocasião, assim
como o Deputado Octávio Elísio, autorizou que
nós abríssemos as portas do plenário. Eu, o Pro
fessor Paulo Delgado, e todos nós lutamos tenaz
mente para que os professores entrassem. Primei
ro ficou fixado em 200 o número de professores;
depois o número passou para 300; depois para
400, e, finalmente, se abriram as galerias, que
foram lotadas por professores. Não houve ne
nhum ato de violência por parte dos professores.
Eles não são criaturas brutais, eles estavam aqui
para se manifestar, apoiando suas reivindicações,
tentando incentivar os Constituintes a tomarem
posições criticas e responsáveis diante da situa
ção do ensino. Nós recebemos uma lição. Os
professores lutam com as armas da organização,
da autodefesa coletiva, não recorrem à violência.
O Estado usa abusivamente da violência, e isso
tem de marcar bem claramente a situação que
nos obriga a levar este assunto até suas últimas
conseqüências.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex"

Registramos a presença, neste plenário,de Ma·
noel Tubino, Presidente do CND, de Alvaro Mello,
Presidente da CBFS, Januário D'A1éssio, Presí
dente da F1CUSA

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zoaruili} - Com
a palavra o nobre Constituinte Octávio Elísio, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Gostaria, dentro do que foi dito aqui pelo Constí
tuinte Florestan Fernandes, de fazer duas coloca
ções. Em primeiro lugar, uma questão de ordem
geral e outra especifica. A especifica é o caso
de Minas Gerais, onde realmente a greve dos fun
cionários públicos e de professores não tem tido
por parte do Governo do estado um tratamento
a nível de negociações, para que possam encarní
nhar sugestões objetivas, e que levou no dia de
ontem aos acontecimentos que já foram aqui des
critos. Quero, neste episódio especifico, me soli
darizar com o Constituinte Paulo Delgado, com
aqueles Parlamentares e com aquelas lideranças
do magistério que têm constantemente lutado pe
la melhoria das condições de trabalho e salariais
do professor mineiro. Coloco isso aqui, no parti
cular, por duas razões: primeiro porque pertenço
ao Partido que elegeu o Governo de Minas, e
acho que esse Partido tem compromissos e res
ponsabilidades. Em segundo lugar, porque fuiSe
cretário de Educação. Durante minha gestão hou
ve duas greves, e nestas greves procurei., &:i.ma
de tudo, respeitar às entidades que representam
os professores e funcionários e, com seriedade,
conduzir as negociações. Acho lamentáveis os
acontecimentos ocorridos em Minas Gerais. Eles
não são isolados. É muito importante que a As
sembléia Nacional Constituinte se posicione com
relação à generalização, neste País, da repressão
contra os movimentos grevistas, assumindo em
geral posturas de repressão que se justificam, na
ótica do repressor, primeiro, como movimentos
não legais, e segundo, realízados em lugares não
autorizados. Acho que essa postura e essas justifi
cafulas são as mesmas do período autoritário. É
importante que a Assembléia Nacional Consti
tuinte, que repensa o arcabouço jurídico deste
Pais, inclusive o direito de greve, inclusive as ga
rantias e liberdades individuais, manifeste as suas
preocupações, acima de tudo, diante daqueles
governos que são do PMDB, que receberam a
confiança do povo brasileiro, por ter identidade
com um partido que teve um papel importante
na transição política, que não pode, em nenhum
momento, trair os trabalhadores, trair a sociedade
brasileira com uma postura que reproduza aquilo
que tivemos durante o período autoritário.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex-

Concedo a palavra ao representante do Conse
lho Administrativo do Fundo de Assistência ao
Atleta Proflssíonel, Manoel Esperídíão Pereira, pe
Jo prazo de dez minutos.

O SR. MANOEL ESPERlDIÃO PEREIRA- Sr.
Presidente, queria passar a palavra ao Professor
Cleber, para falar sobre a f MP, em virtude da
ausência de Wilson Piazza. Já tomei parte de tan-

tas reuniões que estou perdendo a voz: Pediria
ao Professor Cleber que representasse a FMP.

O SR. CLEBER SOARES DO AMARAL - Sr.
Presidente, Hermes Zanetí, atendendo à solicita
ção do nobre Constituinte Aécio de Borva, tenta
mos entrar em contato com o Sr. Wilson Piazza,
que é O atual Presidente do Fundo de Assistência
ao Atleta Profissional, que, por questões de saúde
está impedido de comparecer à audiência desta
Subcomissão. Mas ele se encarregou de encami
nhar, por escrito e em tempo hábil, as reivindi
cações daquele Conselho, no sentido de tentar
equacionar os problemas pertinentes à categoria.

Para não deixar de fazer um registro neste mo
mento, ontem esta Subcomissão ouviu, da parte
das entidades dirigentes do desporto, uma persis
tente reivindicação no sentido de a atual Consti
tuição conferir a elas a autonomia na sua estrutu
ração e liberdade no seu funcionamento. É bom
esclarecer que toda estrutura desportiva, existente
no Pais e no mundo, está calcada num binômio
indissolúvel, que é clube-atleta. Não existe razão
para a existência de uma liga, de uma federação,
de urna confederação, ou de qualquer entidade
nacional para dirigir qualquer modalidade, se não
tiver a sua base no binômio clube-atleta, no qual
o atleta ganha um papel de destaque, por ser
a estrela maior, que faz o espetáculo.

A nível de Constituição, e não em termos de
legislação ordinária que irá disciplinar outros as
pectos pertinentes às diversas questões, seria im
portante que esta Subcomissão, ao redigir este
capítulo da Constituição, prescrevesse, a exemplo
do que está sendo solicitado pelas entidades, au
tonomia na sua estruturação e funcionamento e
consagrasse ao atleta a liberdade de exercer as
suas habilidades, sem nenhum dispositivo que
restrinja ou impeça esta atividade, a não ser as
regras que disciplinam e regulam essas modali
dades, que seriam os aspectos norteadores des
sas atividades.

Por outro lado, e a titulo de esclarecer esta
Subcomissão, ontem as entidades nacionais diri
gentes do desporto reivindicaram essa autono
mia, esSfl; liberdade de estruturação e de funciona
memo, E bom que se diga que são entidades
civis de direito privado. Ao longo das reivindica
ções, foram colocadas aqui questões pertinentes,
a titulo de reivindicação, com relação à manu
tenção das entidades como uma missão do Go
verno. Outras entidades civis e de direito privado
existem pelo Brasil e prestam relevantes serviços
à sociedade, e com nenhuma delas o Governo
tem responsabilidade na sua manutenção, na sua
instalação e no seu desenvolvimento. É impor
tante este registro, porque ontem quando onobre
DeputadoJosé Moura, questionando o Presidente
da Confederação Brasileira de Atletismo, sobre
quais verbas o Governo havia destinado a sua
entidade, S. S' se limitou a informar que a entidade
vinha sendo mantida com seus próprios recursos
despesas com luz, água, telefone e pessoal 
e, por um lapso de memória, esqueceu de infor
mar que neste ano o GOVerno Federal, através
da Secretaria de Educação Física e Desportos
do Ministério da Educação, alocou uma dotação
de 3 milhões 130 para o desenvolvimento do seu
calendário. Esta informação está sendo prestada
para resgatar a verdade, porque podem os Srs.
Constituintes achar que o atletismo e as demais
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confederações estão entreques ao abandono. É
bem verdade que o apoio do Governo é de natu
reza suplementar, ele não tem a responsabilidade
de bancar, custear e patemizar o desenvolvimento
do desporto nacional. Por isso, um dos capítulos
que deverá entrar na Constituição é que o des
porto é um direito do indivíduo e uma obrigação
do Estado.

Eram estas as colocações que eu gostaria de
fazer, aproveitando esta oportunidade, enfatizan
do que o consagrado tricampeão mundial, Wilson
Piazza, Presidente do Fundo de Assistência ao
Atleta Profissional, oportunamente encaminhará
as reivindicações daquele Conselho a esta nobre
Subcomissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Con
cedo a palavra ao Sr. Manoel Esperidião Pereira.

O SR. MANOEL ESPERIDIÃOPEREIRA - Sr.
Presidente, quero comunicar a V. Ex" e aos Srs.
Constituintes, que qualquer pergunta sobre o atle
ta profissional, o futebol, jogador profissional, es
tarei aqui para respondê-Ias.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Sr. Alberto Jesus Afonso, da
Associação Brasileira de Cronistas Esportivos.

O SR.ALBERTOJESUS AFONSO -ÀSubco
missão da Educação, Cultura e Esportes.

Depois de ver que um projeto de incentivos
fiscais para ajudar os desportos proposto pelo
CND foi arquivado pelo Governo federal;

depois de ver que um projeto de criação de
uma Secretaria de Esportes, proposto pelo MEC,
que visava ajudar o esporte, está numa gaveta
de estudos;

depois de ver que o projeto de loteria esportiva,
cujo Relator foi o Deputado Aécio de Borba, que
daria melhores condições ao esporte, depois de
aprovado pela Câmara e Senado, foivetado pelos
tecnocratas do governo que assessoram o Presí-

. dente José Sarney; resolvi parar para repensar
o que é que estava acontecendo com o Governo
e sua falta total de apoio ao desporto.

Venho agora a esta subcomissão com renova
das esperanças de que aqui o desporto seja ou
vido.

O desporto, através de seus legítimos segmen
tos da sociedade, está apresentando suas teses
à Constituinte.

Aimprensa esportiva brasileira, através da Abra
ce, agradece a oportunidade que lhe foi dada para
depor nesta subcomissão, e vem pedir o fim das
discriminações no desporto.

A atual Constituição não dispensa mais do que
quatro secas palavras ao desporto, num vago item
do seu art. 8°, escondido entre as inúmeras com
petências da União... "Legislar normas gerais so
bre desporto". E só.

E é preciso mais, muito mais, para que a ativi
dade desportiva seja, antes de tudo, um direito
de cada cidadão brasileiro.

Pobre esporte brasileiro que sofreu, há pouco
tempo, um novo e duro golpe na sua estrutura:
o "esquecimento" propositado de que foi vitima
na proposta da Comissão Arinos. Discriminações
dessa espécie são intoleráveis. Se não houver
união dos desportistas, ficaremos alijados da
Constituinte, vão-nos retirar o pouco que ainda
resta da Loteria Esportiva e não conseguiremos
aprovar um projeto de benefícios fiscais para o

desporto, reclamado por toda a comunidade que
faz esporte no País.

O desporto representa uma das projeções dos
direitos naturais inalienáveis e sagrados do cida
dão. Dai por que sua omissão, neste momento
de Constituinte plena, é descumprimento de cida
dania. Do poder de sensibilização popular e do
vigor social do esporte resulta seu interesse públi
co, que é antes de tudo democrático. É imperativa,
essencial, a presença do desporto na nova Consti
tuição brasileira, para que ele seja, como quere
mos, a expressão autêntica da alma nacional.

No Brasil, em muitos setores, o desporto ainda
é concebido como atividade "pouco séria", de
sempenhada por "desocupados", diversamente
de todos os países capitalistas (onde é um grande
negócio comercial) e socialista (onde é instru
mento de propaganda política). E mais: no Brasil,
esporte ainda é sinônimo de futebol, mesmo as
sim restrito ao Rio, São Paulo e às participações
da Seleção Brasileira em copas do mundo.

No entanto, esta é uma visão reducionista, des
focada, míope e estreita, que há de ser corrigida.
Além deste campo do desporto competição ou
desporto espetáculo, há muitas outras formas e
dimensões desportivas socialmente relevantes e
significativas, tais como: o desporto pedagógico
da criança e do menor carente; o desporto tera
pêutico do velho e do portador de deficiência;
o desporto lazer, descompromissado de resulta
dos; enfim, o desporto enquanto fenômeno social
que educa, estimula participação e desenvolve
valores de convivência, de civismo e de cidadania,
contribuindo significativamente para reduzir o nú
mero de leitos nos hospitais e de cárceres nos
presídios. É urgente, então, que o desporto, às
vezes equivocadamente encarado como de valori
zação social menos expressiva, passe à condição
de fator essencial à promoção dos valores perma
nentes do homem e da sociedade.

O desporto fascina o público pelo que veicula
de igualdade e possibilidade de exercer escolhas,
de exercitar a liberdade. Mais ainda, enquanto ati
vidade da sociedade, o desporto é a própria socie
dade exprimindo-se por meio de uma certa pers
pectiva, regras, relações, objetos, gestos, ideolo
gias, etc. E como uma das forças vivas da socie
dade brasileira, o desporto não pode permanecer
menosprezado pela normatividade constitucional,
até porque a Constituição deve ser o espelho do
público e da realidade.

Dentro desta moldura, seria lamentável e até
criminoso se os desportistas não materiaIizassem
sugestão para que os princípios básicos da legisla
ção desportiva qualifiquem-se como matéria in
corporada à ordem constitucional. Sua disciplina
foi esquecida, injustificadamente, pelos consti
tuintes do passado, apesar de o desporto ser uma
das evidentes manifestações de sentido demo
crático.

Ninguém tem o direito de esquecer que despor
to, com o reconhecimento e prestigio de que des
fruta, é um componente arraigado e identificado
à vida nacional. Por isso, quando o Pais abre as
portas à prática da liberdade, ao exercício da cida
dania e à vivência democrática, a Assembléia Na
cional Constituinte precisa e deve incluir no novo
texto constitucional os princípios e normas sobre
desporto, compatíveis com as singularidades na
cionais, não apenas pelo que ele representa, em
si mesmo, mas também para o povo brasileiro.

O que todos nós jornalistas, inclusive, espera
mos é que as sugestões que vão surgir de parte
dos deputados e senadores e dos segmentos es
portivos da Nação, sensibilizem e sejam concre
tizados pelos governantes, legisladores e consti
tuintes da Nova República.

Constituição sem esporte não será constituição.

O desporto, esse fenômeno que aí está corren
te, tem que ser incluído na Constituição a partir
de sua realidade. A posição dos Estados, dos rnu
nícíplos, dos atletas, será decorrente do que se
pensa do esporte dentro de uma política maior.
Se nós quisermos um país estatizado, socialista,
o desporto será de uma forma. Se fizermos uma
Constituição liberal, a parte do desporto compa
recerá de modo diferente. O importante é não
sermos dogmáticos. Se vamos estatizar o País,
o esporte será estatizado. É importante sabermos
que dependeremos de uma decisão anterior, que
é o tipo do regime e tipo do mercado que teremos
no Brasil".

Este, Srs. Constituintes, é o recado da imprensa
esportiva brasileira. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) -Agra
decemos ao Jornalista Alberto Jesus Afonso da
Associação Brasileira de Cronistas Esportivos a
brilhante exposição.

Registramos, com muito prazer, a presença do
Dr. Alberto Gerson, Presidente da Confederação
Brasileira de Atletismo. Com muito prazer, comu
nicamos a presença do Relator da nossa Comis
são da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
Ciência e Tecnologia e da Comunicação, que é
o ilustre Arthur da Távola.

Concedo a palavra para o Dr. Carlos Saraiva,
Presidente do Superior Tribunal de Justiça Des
portiva.

O SR. CARLOSSARANA - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Subcomissão, Srs. Constituintes:

Antes de mais nada, o nosso agradecimento
à Subcomissão pelo convite que nos trouxe a
esta Casa. Devemos atribuir este convite, nada
mais do que à abertura democrática que hoje,
graças a Deus, invade o nosso País. Sabemos
que a Constituição não será a panacéia para a
resolução de todos os problemas nacionais, e a
nossa participação, particularmente, no sentido
de tentar trazer alguns dados a esta Subcomissão,
que levará à Comissão os dados, os estudos, os
ensinamentos e as matérias que serão alvo de
discussão, não poderá conter a amplitude nem
mesmo uma parte razoável da matéria que nós,
convidados, trazemos a esta Casa.

Mas, para que os Srs, Constituintes tenham
uma leve idéia ou consigam adquirir alguns subsí
dios que, por acaso, não conheçam a respeito
da sistemática de como funcionam os Tribunais
de Justiça Desportiva deste País, quero fazer um
pequeno relato de como essa Justiça funciona
e como são compostos os seus órgãos.

A Justiça Desportiva compõem-se dos seguin
tes órgãos:

I - Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STDJ);

11 - Tribunal Especial (TE);
III - Tribunais de Justiça Desportiva (TJD);
IV - Juntas de Justiça Desportiva (JJD).
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e

o Tribunal Especial têm jurisdição em todo o terrí-
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tório nacional, com sede na Confederação do res
pectivo esporte.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva é
integrado de 11 (onze) Auditores Efetivos, dos
quais 7 (sete) obrigatoriamente bacharéis em Di
reito, e 1 (um) representante dos atletas, e 4 (qua
tro) substitutos, sendo 1 (um) representante dos
atletas.

O Tribunal Especial é integrado por 5 (cinco)
Auditores efetivos, dos quais 3 (três) obrigato
riamente bacharéis em Direito, sendo 1 (um) re
presentante dos atletas, e 3 (três) substitutos, sen
do 1 (um) representante dos atletas.

Os Tribunais de Justiça Desportiva com sede
nas Federações do respectivo esporte, e jurisdição
no território das respectivas Federações, integra
dos por 9 (nove) Auditores efetivos, dos quais
5 (cinco) obrigatoriamente bacharéis em Direito,
um representante dos atletas, e 4 (quatro) substi
tutos, sendo 1 (hum) do representante dos atletas.

Estas as considerações de ordem técnica a res
peito do funcionamento prático desses tribunais.

A nossa sugestão a respeito da participação
da Justiça Desportiva noutro desporto nacional,
seria - e é fastidioso prosseguirmos em conside
rações outras, porque está presente à Mesa o De
putado Aécio de Borba, um profundo conhecedor
dosdesportos nacionais em todas as suas modali
dades - o funcionamento do Judiciário Despor
tivo. A proposta do ilustre Constituinte realmente
aborda com precisão o tema, e apenas em peque
nos detalhes, iremos abordar a parte que afeta
exatamente os tribunais desportivos. O que pre
cisa ficar bem claro é que nós, que somos even
tualmente Presidente e Membro do Tribunal Su
perior de Justiça Desportiva, somos funcional
mente Membros do Ministério Público da União.
Portanto, evidentemente, não poderia partir de
nós nenhuma proposição ou propositura que ten
tasse de qualquer maneira alijar,evitar,coibir, cer
cear a participação da Justiça Comum em qual
quer evento que envolva a vida nacional. Mas que
remos, isso sim, preservar a prática do desporto
da avalanche e da contumácia com que se dirige
à Justiça Comum, ao invés de se dirigirà Justiça
Desportiva, para resolver problemas eventuais,
problemas peculiares, problemas que poderiam
ser resolvidos na Justiça Desportiva num espaço
muito curto. Essa prevenção, essa fase de jurisdi
ção presente, estabelecendo um prazo de 60 dias
para que se dirijam, as entidades, as associações,
ou dirigentes que se vejam indiciados na Justiça
Desportiva, à Justiça Comum, evitaria essa práti
ca, que se vem tomando usual no nosso País.
Num exame fácil e estatístico da matéria, no que
tange ao problema do jogador profissional de fu
tebol, vê-se que essa medida resolveu a matéria.
Por acaso somos membros, como já dissemos
anteriormente, do Ministério Público da União e
funcionando junto à Justiça do Trabalho. Temos,
estatisticamente, catalogados na nossa procura
doria: em cada 500 ações, porque não chegamos
a 1000, no ano de 86, não houve incursões na
Justiça do Trabalho em maior número do que
esse-pelo menos na l'Região,498 reclamantes
na Justiça Desportiva não necessitaram recorrer
à Justiça do Trabalho para verem salvaguardados
os seus direitos, porque tiveram lá os seus proble
mas resolvidos e não precisaram socorrer-se da
Justiça do Trabalho. O que ocorre, com a incur
são na Justiça Comum, ao invés de tentar resolver

as pendências na Justiça Desportiva, são as parali
sações dos campeonatos. São as medidas profílá
ticas que a Justiça Desportiva poderia tomar em
tempo rápido e que através de medidas caute
lares, de liminares, etc, são prejudicadas e poster
gadas na Justiça Comum. Temos aqui presente
um exemplo vivo e prático da ocorrência desse
fato. O Professor José Tubino, Presidente do CND,
editou norma de serviço, por sugestão sua, que
resolveria, no âmbito desportivo e moral, vários
problemas no âmbito do desporto nacional. No
entanto, foram imediatamente, alguns interessa
dos, à Justiça Comum, e conseguiram uma me
dida liminar, e essas deliberações perderam a sua
eficácia, e estão, enquanto não for julgado o mé
rito do pedido, suspensas para todos os efeitos.
~cabamos de ouvir aqui, também, anterior

mente, a palavra do Dr, Roberto Pásqua, ex-Presi
dente do Corinthias de São Paulo que, na sua
gestão, não corria aparentes riscos, mas no mo
mento corre riscos seriissimos. E S. S' dizia, na
sua exposição, acatando essa opinião que expo
mos, que é a opinião do Constituinte Aécio de
Borba, e sei que S. Ex", pessoalmente, é favorável
a isso - que acha que os clubes não devem
se socorrer da Justiça Comum e, sim, da Justiça
Desportiva. Mas,S. S' hoje não é mais o Presidente
do Corinthias, e o Corinthias encontra-se em últi
mo lugar no Campeonato Paulista de Futebol.
E, portanto, no momento, o maior candidato ao
descesso para a 2- Divisão Paulista. Volto dizer
a V. Ex", sem pretender ser pitoniza, que não
tenho a menor dúvida de que, se não for aprovada
uma lei,se não for inserida no texto constitucional
uma jurisdição preventa, para que só se socorra
à Justiça Comum depois de ir à Justiça Despor
tiva, temos a certeza que o Dr. Roberto Pásqua
terá a desilusão de ver o Clube do seu coração
bater às portas da Justiça Comum, para não ser
rebaixado à 2' Divisão,tão logo aconteça ou haja
a possibilidade de acontecer isso. Hoje, a Justiça
Desportiva é uma calamidade; há incursões das
chamadas medidas cautelares inominadas, que
são, evidentemente, um saco de gato, que abran
ge qualquer tipo de postulação, a qualquer preço
moral, imoral, amoral, exdrúxulo ou não. Então,
é evidente que nós temos que pensar em estabe
lecer premissas que sejam de ordem geral. E aí
é que eu particularmente me insurjo contra uma
participação elitizada, daquilo que o ilustre Presi
dente do Corinthias chamou de clubes classe A
Nós não gostamos da divisão da sociedade, das
pessoas e das entidades em nomenclaturas que
sejam diferenciadas sob o aspecto financeiro, po
lítico,social, religioso, de cor ou de qualquer coisa.
Acho que o mérito esportivo e o valor da entidade
são conseguidos através da pugna, é conseguido
no campo. Um grande clube, hoje, poderá ser
o clube médio de amanhã. Entendo que a minha
posição é muito mais democrática do que poderia
ser chamada de reacionária. Eu estou pretenden
do que grandes clubes participem, todos os clu
bes, no sentido de que se faça ali o amálgama
e dali se retire o que possa ser chamado de melho
res, e sou chamado de reacionário. Querem for
mar uma elite em que existam uns chamados
eleitos por uma divindade, que não sabemos qual
seja, que ad etemum participem de um chamado
ranking, em que eles são os donos da verdade,
donos do futebol, os donos da prática, tomam
posse e não desçam do p6dium para o segundo

ou terceiro lugar, ou no caso, da 2' ou da 3' Divi
são. É evidente que sabemos que os clubes, pelo
seu investimento, pela sua torcida, pelo seu núme
ro de associados, devem ser tratados diferencia
damente daqueles que têm pequena torcida, pe
queno investimento e pequeno número de asso
ciados. Mas isso não é verdade definitiva. Nós,
por acaso, temos aqui o Presidente de uma asso
ciação de São Paulo, o Clube n° 1 de São Paulo,

• que não é o Corinthias, não é o Palmeiras, não
é o Santos, não é o São Paulo, pelo número de
associados, mas é o Juventus.

Então, o que eu entendo é que essa partici
pação, no caso da Justiça Desportiva, deve ser
estabelecida, e dar foros administrativos e norma
tivos ao CND, e administrativos à Justiça Despor
tiva, para que resolva, no seu âmbito, toda essa
problemática, sem que os interessados, num pra
zo determinado, pela proposta do Constituinte Aé
cio de Borba, de 60 dias, se socorram daJustiça
Desportiva e alivejam resolvidos seus problemas.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Nós
é que agradecemos a V. S' Por idéia de nosso
Presidente, em homenagem ao esporte, ele que
vive no esporte, ele trouxe hoje para cá, os dois
cartões, o amarelo e o vermelho. O amarelo signi
fica que falta um minuto para o orador, e o verme
lho significa que o tempo está esgotado. De modo
que desta forma é que nós apresentamos o cartão
vermelho ao eminente Presidente do Superior Tri
bunal de Justiça Desportiva.

O SR. CARLOS SARmA - Por isso que eu
me assustei, porque não tinha recebido o amarelo
antes. Muito obrigado Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - É com
muito prazer que eu passo a palavra ao Secretário
Titular da Secretaria de Educação Física e Des
portos do Ministérioda Educação, não sem antes
apresentar os cumprimentos desta Subcomissão
pela sua recente posse nessa Secretaria.

O SR.JÚUO CÉSAR-Inicio, procurando colo
car a grande problemática hoje inserida dentro
da Secretaria de Educação Física e desportos.

Há uma consciência generalizada sobre a ne
cessidade de mudanças radicais na política do
País, neste momento em que o Brasil começa
a aprender o exercício da democracia.

Neste contexto, a educação começa a ganhar
espaços políticos importantes, e é encarada como
um meio eficaz de transformações sociais, ainda
que de forma muito incipiente.

Aeducação física e esportos têm, neste proces
so, um papel a desempenhar, se observados sob
um prisma amplo, em apoio às grandes questões
sociais: Educação, Cultura, Assistência Social,
Saúde e Direito ao Lazer.

Entender este sentido universal significa que
a educação física e esportos devam ser colocados
a serviço de uma política maior de desenvolvi
mento global do País.

Entender que educação física e esportos não
são um fim, mas um meio de desenvolvimento,
de integração social e formação da cidadania,
pode redirecionar toda a política a ser adotada
no País para esta área.

Estabelecer prioridades que reconduzam estas
questões e discemir o que pode ser oferecido
como subsídios para a Assembléia Constituinte,
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deve ser motivo de reflexão e debate por todos
os segmentos da comunidade que têm, além do
papel de agentes transmissores do conhecimen
to, um papel social a cumprir. Entendemos ser
a educação o mais eficaz caminho do desenvol
vimento do País. E isto nós não abrimos mão,
achamos que o nosso desenvolvimento só pode
rá, realmente, ser processado, a partir do mo
mento em que nós pudermos educar todo o povo
brasileiro.

Estas e outras questões específicas têm sido
objeto de discussões e debates que abrangeram
todos os segmentos envolvidos e permitiram a
formulação de algumas propostas, que em sínte
se, passo a destacar:
-a necessidade de efetivamente incorporar a

prática da Educação Física ao processo da educa
ção Geral e Integral, bem como, considerar o Es
porte com a profundidade do fenômeno social
nue é.

- orientação no sentido de romper com a tra
dição histórica de ênfase nos objetivos do esporte
seletivo de alto rendimento, concentrando os es
forços políticos e materiais em estratégias que
assegurem amplos benefícios e participação de
cada cidadão, independentemente de seu talento;

. - as atividadesfísicas nas escolas deverão ser
orientadas basicamente às ações que contribuam
com eficácia para a formação do homem e do
cidadão brasileiro, dentro da perspectiva de uma
educação integral e permanente.

Quanto às AtividadesFísicas de Formação, que
compreendem a Educação Física curricular e o
Desporto Escolar, evidencia-se a existência de
dois gmades problemas: incorporar efetivamente
a prática da Educação Física como instrumento
da Educação Geral e utilizar o Desporto escolar
como fator suplementar de formação do indivi
duo, através de atividades extraclasse dirigidas a
todos os integrantes da população escolar. Aprin
cipal estratégia proposta, pretende reconhecer
que a Educação Física é direito de todos, deven
do ser encarada como instrumento de Educação
Integral e Permanente sendo ministrada em har
monia com as necessidades de crescimento e
desenvolvimento dos individuos, em consonância
com as características e peculiaridades culturais
e regionais da população. Necessita-se, ainda, de
limitar, com precisão, o campo de atuação do
MEC,no sentido de destacar as responsabilidades
dos demais níveis da Administração Pública e da
organizações privadas, possibilitando a concen
tração do esforço federal nos setores e ações que
produzam maior impacto nos resultados da polí
tica global prevista. Quanto ao Desporto Escolar,
a principal estratégia está diretamente associada
à mudança de finalidade, pela vinculação de suas
atividades ao processo educacional. Dessa forma,
o Desporto Escolar passará a ser efetivamente
utilizado como instrumento para a formação do
irdivíduo e do cidadão, sendo proporcionado a

)odos os integrantes da população escolar. Este
e ações que possam inverter seguramente o sen
tido em que caminha o Desporto escolar, e que
deverão, sobretudo, conferir-lhe identidade pró
pria, distinguindo-o do Comunitário, redefinindo
sua organização e funcionamento, concentrando
o esforço principal sobre a escola, com prioridade
para as populações do interior e da periferia das
grandes cidades. Quanto às atividades esportivas,
parece-nos que os caminhos mais positivos para

a formulação de uma política esportiva apontam
na direção de uma adequação de suas priori
dades.

O esporte deverá ser entendido como um ins
trumento a mais na solução das questões sociais,
articulado com setores fundamentais da atividade
estatal: Educação, Saúde, Habitação e PolíticaAli
mentar. O esporte deverá ser colocado a serviço
de uma política de desenvolvimento gloDal, con
dizente com o perfilde uma sociedade cuja maior
tarefa, no momento, é diminuir as distâncias que
separam a pobreza absoluta das áreas periféricas,
urbanas e das zonas rurais, dos estratos sociais
de maior renda.

Na área do Esporte de Tempo Livre, avulta a
falta de consciência social sobre a importância
da prática de atividades físicas. A comunidade
ainda não incorporou a prática esportiva como
um dos seus direitos de ocupar o tempo de lazer.
Nesse caso, as sugestões apontam a adoção de
estratégias para desenvolver a consciência crítica
da população quanto aos seus direitos a esta práti
ca. O programa para a promoção do Esporte
de tempo livre deverá permitir maior articulação
entre o Estado e a Sociedade.

A atual política do esporte de alto rendimento
está sustentada por diretrizesque definem as res
ponsabilidades do Estado e da iniciativaprivada.
Nos países socialistas, o esporte é uma questão
de Estado, que toma a si o encargo de preparar
o atleta de alto nívelpara as competições interna
cionais, como demonstração da eficácia de sua
organização administrativa e da qualidade do seu
cidadão. Nos países capitalistas avançados, o es
porte é um grande negócio, privadamente explo
rado e capitalizado.As unidades básicas, para sua
prática e desenvolvimento, são os clubes, as em
presas ou clubes-empresas, sem interferência do
poder público. No Brasil, o esporte de alto rendi
mento não é assunto do Estado nem, tampouco,
negócio privado. A intervenção do Estado como
poder regulamentador, é ineficiente, burocrático
e paralisante. E como investidor, suas aplicações
têm Sido insuficientes e nem sempre bem dirigi
das. Este dilema é o problema fundamental que
precisa ser, de uma vez por todas, resolvido. A
opção brasileira, por se tratar de uma economia
capitalista no que se refere ao esporte de compe
tição, não deve envolvermuitos recursos públicos.
(Se não investir, o Poder Público também não
deve regulamentar.)

As principais estratégias devem reconhecer a
maturidade das organizações esportivas, delimi
tando precisamente o campo de ação do Poder
Público, promovendo a revisão de toda a legisla
ção desportiva nacional, redefinindo as funções
dos órgãos componentes do Sistema Desportivo
Nacional, adotando, na administração dos recur
sos fmanceiros, uma permanente orientação des
centralizadora.

Além destas questões gerais, muitas outras
questões específicas merecem atenção e cuida
do, como é o caso do apoio ao desenvolvimento
do Esporte para pessoas portadoras de deficiên
cias. O exame da problemática desta área leva
a uma conscientização mais clara e objetiva da
necessidade de ir ao encontro das aspirações de
uma comunidade de aproximadamente 12 mi
lhões de pessoas com o objetivo de proporcio
nar-lhes caminhos que possam assegurar sua in
corporação, da forma mais abrangente possível,

ao processo sócio-cultural, político e econômico
do País.

É preciso também definir os papéis dos outros
segmentos que interagem com esta área. Por
exemplo: Qual é o órgão de defesa de classe?
Com mais órgãos deve interagir? Quais devem
ser os órgãos executores dos programas? A quais
órgãos competem as ações com o fomento da
educação físicae esportes como fatores de saúde,
cultura, benefício social,lazer, num amplo sentido
de fenômeno social?

Numa visão de soma de esforços, com o obje
tivode beneficiar a comunidade brasileira, propo
mos que o Ministérioda Previdência e Assistência
Social ocupe-se das atividades de educação física
e esportes como fator de integração social das
crianças em estado de carência, pessoas porta-'
doras de deficiências e das pessoas na faixa da
terceira idade.

O Ministérioda Ciência e Tecnologia pode ocu
par-se da demanda e do fomento ao desenvol
vimento científicoe tecnológico na área de educa
ção física e esportes, o Ministérioda Cultura pode
assumir as manifestações culturais da educação
físicae esportes; o Ministérioda Saúde pode assu
mir a educação física e esportes como fator de
prevenção e manutenção da saúde da população.

O Ministériodo Trabalho pode, numa visão am
pla do fenômeno social, que é a educação ffsica
e o esporte, considerá-los sob vários aspectos:
como fator de integração do trabalhao, como fator
de saúde nas empresas, como fator de geração
de renda e emprego.

O Ministériode Desenvolvimento Urbano pode
assegurar o planejamento de espaços para estas
atividades serem praticadas pela população em
seu tempo de lazer, e assim por diante. Assumir
a universalidade da educação física e esportes
como questão do Estado, é responsabilidade de
todos.

Devemos subsidiar estes debates com propos
tas claras, concretas, bem fundamentadas, con
ceitual e filosoficamente recordando sempre que
as questões da educação, e consequenlemente,
da educação física e esportes, devem ser tratadas
independente de conotações político-partidárias.
São, por sua essência, de benefício social, ques
tões suprapartidárias. Esta posição da Secretaria
de Educação Física e Esporte, devo, aqui, ressal
tar, Sr. Presidente, que isto aqui foi um trabalho
feito pelo meu antecessor, Professor Bruno da
Silveira.Nós assurmmos há quinze dias e, dentro
de um trabalho efetuado em pesquisa, nós con
cordamos plenamente com a posição que, hoje,
o Ministérioda Educação, através da SEED, pro
põe a esta Subcomissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo.) - Nós
agradecemos ao Secretário Júlio César a exposi
ção. Vamos passar, agora, à fase em que cada
um dos Srs. Constituintes, pelo espaço de três
minutos, se dirigirãosuas perguntas a um ou mais
Expositores.

Inicialmente inscrito concedo a palavra ao
Constituinte Márcio Braga, Presidente do glorioso
Clube de Regatas Flamengo para, no espaço de
três minutos, fazer o seu questionamento.

O SR. CONSTITUINTE MARCIO BRAGA - Sr.
Presidente, Membros da Mesa, companheiros
Constituintes, Srs. Representantes do esporte e
da imprensa:
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Eu agradeço a preferência. Eu estava inscrito
desde ontem para falar, mas, dado o adiantado
da hora, a reunião terminou cerca de 21 horas
e 30 minutos. Então, deixamos para hoje este
pronunciamento. Portanto, pretendo ter o tempo
redobrado - os três minutos de ontem e os três
minutos de hoje.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu desejava
deixar registrado nos Anais da Casa o orgulho
que tenho de ser desportista. Vimos ontem, aqui,
tanto como hoje, lideranças efetivas do nosso es
porte, alguns do esporte tradicional, mas a expres
siva maioria do esporte não tradicional, defen
dendo as melhores tradições do esporte brasileiro,
e são todos dirigentes amadores, tanto quanto
V. Ex" o é na sua cidade ou no seu clube, tanto
quanto o Deputado Aécio de Borba o foi em seu
clube e na sua confederação. Portanto, muitos
dos que aqui estão, trabalham pelo engrande
cimento do esporte, principalmente com o olhar
voltado para a formação da nossa juventude. De
vemos, aqui, uma explicação aos Constituintes
Florestan Fernandes e José Queiroz, que foram
dois Constituintes que mais participaram, ontem,
dos debates a que eu assisti. Pudemos observar
que S. Ex"" estão interessados no setor, um, pelo
lado esportivo propriamente dito, e o outro, pelo
lado sociológico. E ambos me parecem com a
melhor das intenções. Por vezes, escorregam, der
rapam na curva em seus pensamento. Parece-me
que deste debate poderá florescer uma melhor
colocação para a situação que, hoje atravessa
mos, e que é nosso interesse e nossa obrigação
mudar, como Constituinte.

Sr. Constituinte Florestan Femandes, o Clube
de Regatas do Flamengo foi fundado em 1895.
O seu Clube, o Corinthians, foi fundado em 1902,
tem mais de 80 anos. Todos os grandes clubes
brasileiros são do final do século passado e do
primeiro decênio deste século. Por que a socie
dade brasileira escolheu a forma de se expressar
e de se associar através dos clubes? Eu lhe per
gunto. Eu não sei. Eu não sei de onde vem esta
tradição. E o esporte nos países do Extremo
Oriente corre por conta de organizações empre
sariais - é a Ishikawajima contra a Toyota, a
Sony contra não sei que empresa - e nos países
do Leste europeu, nos países dito socialistas, a
organização desportiva está imbutida nas organi
zações militares. Como V.S' aqui falou, nos países
da América do Norte, o esporte floresce nas uni
versidades. Aqui no Brasil, a nossa tradição é do
esporte comunitário. Ele floresceu nos clubes, e
todo esse patrimônio que aqui foi citado por V.
S?l, pelo Sr. Carlos Saravia, Presidente do Supe
rior Tribunal de Justiça Desportiva, pelo Presi
dente do Juventus, pelo do Presidente do Corin
thlans, aqui presente, como também do Flamen
go, o Anapolina e todos esses clubes de massa,
toda essa riqueza física, patrimonial e moral foi
criada pelo sociedade brasileira, sem sequer um
investimento do Estado. É através da capacidade
de organização, de assoclar-se em tomo de idéias
e propostas que a sociedade brasileira deu uma
grande lição de sociologia para o mundo. Esse
tipo que floresce aqui e em alguns países da Amé
rica Latina, é exemplar no Brasil, e vamos a um
pouco dessa história.

Em 1895, em 1900 e 1910, foram fundados
todos esses clubes de massa que representam
95% ou mais de 95% da expressão esportiva bra-

sileira- profissional e não-profissional. Refiro-me
ao esporte amador. No Flamengo tem quinze es
portes olímpicos sendo praticados, e 54% da sele
ção brasileira que está pelo exterior pertencem
ao Flamengo. O remo do Brasil é o remo do
Flamengo. Eu estou citando o Flamengo, por ser
o Presidente do Flamengo; V. S' citará o Corin
thians, o outro citará o Juventus, o outro citará
o Anapolina, o outro citará o Atlético Mineiro, o
Internacional, o Esporte Clube Recife, o Grêmio,
o rico interior do Estado de São Paulo, do Jalense
Futebol Clube, em Jales, a Associação Atlética
Ponte Preta, cuja fundação data de 1895, o Criciú
ma, o ltajaí, o Marcilio Dias, o Hercílio Luz. Essa
tradição, nobre Constituinte Florestan Fernandes,
que é bonita no Brasil, é criação nossa. Ela veio
até 1937. Houve uma grande ruptura em 1933
com o advento do futebol profissional, principal
mente no Riode Janeiro, onde foram criadas duas
ligas: uma liga profissional e outra amadora. Em
1937, com o advento do Estado Novo, procu
rou-se dar uma nova conotação, a título de disci
plinar o esporte. A efervescência de toda essa
criatividade vinha, realmente, tomando corpo
com o advento do Estado Novo. Com o exemplo
da Alemanha fascista, da Itáliafascista e daAlema
nha nazista, o Presidente Getúlio Vargas, a título
de disciplinar o esporte brasileiro, precisamente
a 14 de abril de 1941, baixou um Decreto, que
tomou o n° 3.199, que aqui, ontem, foi citado
largamente pelo Sr. Manoel Gomes Tubino. Esse.
decreto veio a ser revogado em 1965 por lei força
da do Congresso Nacional, que tomou o rr 6.251,
e foi regulamentado dois anos depois pelo Decre
to rr 80.828, que diz que o esporte é patriótico
e é uma lição de civismo. O Brasil, quando da
Copa do Mundo, é a Pátria de chuteira. Esse espí
rito fascista, esse espírito nazista, implantado no
esporte a partir daquele momento, que cortou
toda a tradição da estrutura do esporte brasileiro,
porque transportou toda essa fílosofía, essa estru
tura da Itália e da Alemanha para cá, permane
cemos até hoje. A lei votada neste Congresso
Nacional, diz no seu art. 8°, item 11, letra q da
Constituição que:

"Art. 8° ..
q) À União compete legislar sobre normas

gerais sobre desporto."

Atítulo de legislarsobre normas gerais e desportos,
o Presidente Geisel encaminhou mensagem
ao Congresso Nacional, e aqui foi votada uma
lei que determina que o clube "Rosita-Sofia" tem
o mesmo Conselho deliberativo que tem o flumi
nense, o Coríthians, o Flamengo, o Atlético Minei
ro, o Grêmio ou qualquer outro clube. Iguala, co
mete a injustiça - cometeu o meu querido amigo
e irmão, companheiro de treze anos, de Superior
Tribunal o Sr. Carlos Saraiva, iguala as coisas
desiguais, equipara as coisas que não são equiva
lente, que é a pior injustiça que se pode cometer
e que cometeu a Lei rr 6.251 e o Decreto n°
80.228, Sob esse prisma, que nós temos vivido,
desde aquele espírito ditatorial de 1941 ao espírito
autoritário desses vinte anos de Revolução no Bra
sil,o esporte sempre tomou pela goela, a força
e a brutalidade da autoridade. Nunca neste País
houve a expressão maior da ditadura e da força
do autoritarismo do que no esporte. A legislação
esportiva - eu sou bacharel - em Direito, fui
treze anos Juiz do Superior Tribunal, seis anos

Presidente do Flamengo, e tenho mais de vinte
anos lidando com a legislação esportiva. É a legis
lação do não pode, não pode nada. Você tem
que quebrar, porque a lei determina que você
quebre. Você tem que jogar, você tem que parti
cipar de competições visivelmente deficitárias,
técnica e financeiramente e, por isto, o esporte
brasileiro não anda para frente, Não se ganha
no futebol, que é uma criação nossa, deste 1970;
e no esporte olímpico e amador,' nunca se ganhou
nada - é dificílimo furar essa barreira, exceto
em futebol de salão, porque foi campeão mundial
no ano passado, e é criação nossa. V.S' viu, on
tem, a reação que se fazontra aquilo que é criação
nossa, que é nossa tradição. Todos tiveram opor
tunidade de assistir isto.

Então, dentro dessa tradição, nós temos dois
caminhos a tomar, no meu ponto de vista: se
nós vamos ter uma Constituição sintética, nós
vamos dizer o seguinte: "é livre a prática do des
porto em todo o Território Nacional." Ponto final,
e deixe a sociedade se organizar. Ela vai se orga
nizar infinitamente melhor do que nesses qua
renta anos de ditadura que tivemos sobre nós.
Se a Constituição for uma Constituição analítica,
ela, não sendo sintética, nós vamos ter que descer
mais fundo. Nós vamos ter que procurar aquilo
que for consenso. Muito me orgulhou ver todos
os segmentos do esportes, meus companheiros,
embora possa ter divergências eventuais por aqui
ou por ali, defendendo a autonomia, defendendo
a divisão entre o esporte profissional e o esporte
não-profissional, todos reconhecendo que ser in
dispensável, como todos os países modernos re
conhecem e como indica a ONU e a UNESCO,
a educação física, como base para a formação
da nossa juventude, e o esporte, como instru
mento da conscientização do jovem para a vida
que ele vai-se defrontar, o esporte como um ins
trumento de educação e não o esporte pelo espor
te, para ganhar medalha, para concorrer. Não é
isto.°esporte para a nossa juventude, como ins
trumento de conscientização, de formação da
nossa juventude é o esporte pelo qual nós temos
que lutar e colocar na Constituição.

Sr. Presidente, para encerrar, eu desejava dizer
que tive a deselegância de interromper o pronun
ciamento do companheiro Carlos Saraiva, quan
do entendi que a proposição era reacionária. Per
dôe-me, pois tive a deselegância de lhe ter inter
rompido, cortado o seu pronunciamento. Mas,
de qualquer maneira, eu quero reaflrmarque eu
acho essa sua posição altamente reacionária.
Aliás, no meu ponto de vista, Sr. Carlos Saraiva,
é a pior posição que se pode tomar. f:u vou expli
car por quê, com todo o carinho. E aquilo que
já disse: comete-se, com esse exemplo, a pior
das injustiças, que é igualar coisas desiguais, e
não há nada pior do que isto. A liga, que é uma
formação da estrutura, que está ali no município,
tem um objetivo: desenvolver o esporte amador
naquele lugar. A Federação deveria ser formada
pelo esporte amador e pelo esporte profissional;
ela juntou as duas finalidades, que são inteira
mente distintas. E na Confederação essa situação
de igualar reflexões iguais e desiguais é pior. Se
nós continuarmos no Brasil a administrar o profis
sionalismo de acordo com os interesses amado
rístícos, nós estaremos continuando no mesmo
erro, àquilo que nos tem levado à situação que
hoje atravessamos, em detrimento dos interesses
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daqueles que são considerados - como disse
V.S· - grandes e daqueles que são considerados
pequenos, porque perdem e deformam, perdem
o seu objetivo.Muitoobrigado a V.S' pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Canedo) - Obri
gado a V.Ex"

Com a palavra o Constituinte José Queiroz.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ- Sr.
Presidente, mais uma vez ouvimos atentamente
nesta subcomissão as grandes personalidades
envolvidas com o esporte brasileiro. Gostaria de
registrar a minha estranheza pela declaração feita
neste plenário pelo Sr. Cleber e também pelo Sr.
Roberto Pásqua com relação à alocação de recur
sos, depois daquele trabalho tão importante que
foi feito naquele simpósio para elevação do espor
te, e que ficou na estaca zero, principalmente se
levarmos em conta que nestes últimos dias temos
discutido muito aqui o tema principal, que é o
desporto, na acepção real do nosso Álvaro Men
des, e se estamos pretendendo inserir nesta Cons
tituição a posição definitiva do desporto, com a
separação do não-profissional e profissional.

Tenho a impressão que o futebol brasileiro vem
contribuindo muito para imagem negativa em to
dos os países. Em todos os aspectos as denúncias
de escândalos, de corrupções, de letras frias, de
cheques sem fundo, de protesto e aquele negócio
todo são diversas. Isso fazcom que não haja recur
sos por parte das grandes empresas, por parte
até da loteria para o esporte amador, pois os recur
sos são criminosamente desviados. Tudo isso
vem contribuindo para que haja esse descrédito
completo do futebol brasileiro. Tanto que não se
tem recursos para se aplicar nos esportes, mas
se tem para o carnaval nacional. O carnaval nacio
nal, como todos sabem, é o famoso campeonato
nacional que atrela a base, um processo pouco
recomendável de coisas semelhantes, um grupo
de privilegiados escolhidos, quando isso não é
futebol profissional; deveria atingir a todos os Es
tados com uma racionalização na aplicação dos
recursos. Às vezes um clube de Sergipe vai jogar
em Manaus e, no dia seguinte, vai para o Rio
de Janeiro; depois termina indo jogar no Piauí.
Isso só de passaagens aéreas, hospedagens, sig
nificaque nós temos muito dinheiro e falta apenas
racionalização. Isso poderia ser feito através de
uma regulamentação, e não colocado no texto
constitucional. Precisamos dar os instrumentos
necessários ao Poder competente, no caso, o
CND,ou o Ministériodos Esportes, ou a Secretaria
dos Esportes, para resolver esse problema.

Mas, de qualquer sorte, se houvesse uma regio
nalização, uma participação das grandes equipes,
e não esse camaval nacional, que é o que tem
dado ultimamente grandes recursos e que tem
originado essa polêmica com relação à partici
pação da justiça, talvez se resolvesse o problema.

Quanto à justiça desportiva ser utilizadano pra
zo de 60 dias, volto a dizer que a discordância
do Constituinte Márcio Braga de ontem diverge
do meu ponto de vista. Nós não podemos manter
todos os processos que devem assegurar o direito
líquido e certo simplesmente nesses 60 dias. En
tão, o processo de reclamação trabalhista, de in
denização, tudo bem. Mas na questão de recurso
líquido e certo, quando um clube é obrigado a
jogar às vésperas de um dia e não pode, ou coisa
semelhante, acho que, nessa parte, temos que.

criar uma legislação melhor. Como o tempo é
muito curto e as normas sobre o desporto vão
ser provavelmente preparadas, eu queria apenas
deixar bem claro o seguinte: o nosso objetivo é
de que se desse uma destinação maior da loteria
para o desporto, de um modo geral. Só que essa
destinação basicamente teria que ser a exemplo
do que ocorre para a competição, como campeo
nato nacional, para o esporte não profissional em
todas as modalidades, porque assim nós teríamos
um dinamismo maior neste assunto.

O esporte nós encontramos no povoado, na
cidade, nas capitais. Existem times amadores, li
gas e federações. Só que essas deveriam ser sub
divididas em federações amadoras e profissionais.
Tenho a impressão de que há um consenso geral,
e a proposta do nosso querido Constituinte Aécio
de Borba é exatamente aquilo que se pensa, com
exceção apenas na parte da legislação esportiva.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado.

Queremos comunicar que o Roberto Jesus
Afonso, em função de ter sido chamado com
urgência por sua família, retirou-se deste plenário.

Concedo a palavra aos convidados que deseja
rem fazer uso da mesma, em função da interven
ção do Constituinte José Queiroz.

O SR. CARLOS SARAIVA-Sr. Presidente, uso
da palavra para uma pequena manifestação, por
que tendo sido citado nominalmente, gostaria não
de retificar e, talvez, até de não ratificar, mas ape
nas colocar melhor o meu pensamento a respeito
da colocação feita pelo ilustre Constituinte Márcio
Braga. Quando disse que não vejo possibilidade
de que se estabeleça uma premissa axiomática
no sentido de eleger ad eternum os chamados
20 eleitos, depois aqueles outros 20 não tão dife
renciados e depois 500 ou 600 absolutamente
diferenciados, sem possibilidade de galgar a posi
ção daqueles chamados eleitos, se esta posição
é considerada reacionária, eu gostaria de conti
nuar sendo reacionário. Eu acho que na vida se
adquire determinadas posições através de mérito.
Não acredito que hoje haja um consenso entre
duas, 500 ou 600 ou 130 milhões de pessoas,
onde se consiga eleger com nitidezabsoluta quais
são esses 20 eleitos. Duvido que duas pessoas
concordem quais são os 20 clubes que devam
participar de uma chamada primeira divisão.Pode
ser que seja verdade hoje, mas pode não ser ver
dade amanhã. Temos o exemplo típico do que
aconteceu no último compeonato brasileiro, em
que o Guarani de Campinas disputou a final do
campeonato nacional com o São Paulo, coisa
de três meses atrás, e hoje encontra-se entre os
últimos colocados do próprio campeonato pau
lista. Temos como exemplo o Corinthias, que no
momento atual encontra-se em último lugar no
campeonato paulista e que evidentemente não
participará do ranldng decisivo.

Sou pessoalmente contra a escolha desses elei
tos. Eleitos por quem? Eleitos por quê?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado.

Concedo a palavra, por ordem de solicitação,
ao Professor Cleber.

O SR. CLEBER SOARES DO AMARAL - Sr.
Presidente, como fuicitado pelo Constituinte José
Queiróz, quanto a estranheza que tenha causado

a S. Ex"a nossa colocação, talvez não tenha sido
melhor compreendido em questão da concisão
que procuramos utilizar. Mas a forma em que
está instituída a legislação, hoje, e constituído o
sistema desportivo internacional, compete ao Go
verno, ainda, de forma suplementar, apoiar o de
senvolvimento das atividades esportivas no País,
através das entidades nacionais dirigentes dos
desportos, que são as conferações. E é bom que
se saliente essa forma suplementar e, ao salien
tá-Ia, posso afirmar aqui, com toda a segurança,
que esse acanhado apoio financeiro do Governo
ao desenvolvimento dessas atividades se constitui
num balão de oxigênio que mantém abertas mui
tas entidades nacionais dirigentes dos desportos.
Ontem foi, enfaticamente, aqui reiterado e solici
tado pelas entidades nacionais do desporto a cria
ção de incentivos fiscais e aumento da partici
pação do Governo, o que caracteriza a carência
de recursos, sejam públicos ou privados, para dar
maior consolidação ao desenvolvimento das mo
dalidades esportivas no Brasil.

A respeito da Loteria Esportiva, eu gostaria de
fazer coro com o nobre colega Jesus Afonso, que
colocou com muita propriedade a pertinência do
nobre Constituinte Aécio de Borba, no sentido
de, buscando recursos naquela fonte geradora
pelo desporto, particularmente pelo futebol, que
o sistema desportivo fosse mais contemplado.
Após 14 meses de exaustivo trabalho, debate com
todos os segmentos da sociedade junto ao Gover
no, o Governo Federal optou por vetar esse proje
to, ficando de encaminhar posteriormente, a esta
Casa um novo projeto de lei para equacionar a
questão.

Quanto à rigidez na aplicação dos recursos pú
blicos alocados ao sistema desportivo nacional,
está na ordem do dia da Secretaria de Educação
Física uma reunião com as entidades nacionais
dirigentes do desporto para, em prosseguimento
aos parâmetros estabelecidos pela Resolução n°
21/86 do CND, estabelecer critérios substantivos
de alocação desses recursos e determinação dos
parâmetros de suas aplicações. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado. Ofereço a palavra, por três minutos ao Presi
dente da Associação Brasileirade Clubes de Fute
bol, Dr. Roberto Pásqua.

O SR.ROBERTOPÁSQUA- Ouvimos as pala
vras do Dr. Carlos Henrique de Carvalho Saraiva,
que se bate pelo índice técnico e não pelo ran
Idog nacional. Se analisarmos o esporte como
a lei do acesso e do descesso, vamos ver, então,
que o que está imperando é o índice técnico.
Cito o caso do Flamengo, que aqui está pelo
seu Presidente, e o Corinthias que são. Com toda
a modéstia de São Francisco, os maiores clubes
poliesportivos do Brasil; o Corinthias tem apenas
18 modalidades desportivas, e eu fico satisfeito
quando o Flamengo alega que só tem 15. Não
podemos, então, pensar que temos um campeo
nato apenas pelo rankiog mundial. Então tenho
certeza que, e isso eu disse no próprio Simpósio,
se o Corinthias não tiver possibilidade de ficar
entre os primeiros vinte eu não quero favor ne
nhum, porque ele não está capacitado tecnica
mente de fazê-lo. Então, Dr, Saraiva, é pensa
mento nosso, é pensamento de todos os clubes
que o que deve prevalecer é o índice técnico atual,
pouco interessando o nome do clube que vai para
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a segunda divisão ou para a terceira, porque se
não jamais poderemos moralizar o futebol que,
infelizmente, continua sendo chacota da imprensa
constantemente, que se refere a cambalachos,
a coisas ofensivas aos próprios dirigentes. Para
moralizar, só tem uma saída, e nós temos certeza
de que vai imperar o bom senso: os índices para
a l' divisão, para a 2' divisão e para a 3' divisão
devem ser apenas os técnicos, desaparecendo
o nome do clube e a assim a sua função dentro
do campo.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obrí
gado. Ofereço a palavra, agora, ao Relator-Geral
da Comissão Temática o Constituinte Artur da
Távola.

O SR. CONSmUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- O problema central que se coloca para o Rela
tor de uma Comissão tão complexa como esta,
não façamos ilusões, é o problema ideológico.
Seja na área do esporte, seja na área da educação,
onde o clássico conflito do ensino público e ensí
no privado, seja na área da comunicação, onde
o conflito se estabelece, seja na área da tecno
logia, onde se estabelece um conflito nascido da
luta pela reserva de mercado, contra a abertura
do mercado nacional a firmas de todo jaez, seja
na legislação referente à família, idosos e menor,
em todos os pontos que são constantes desta
Subcomissão, como em tudo na vida, o debate
central é ideológico. E a grande dificuldade do
Relator, e por isso ele, neste momento, estende
essa dúvida aos seus companheiros e também
aos presentes, está no fato de que a Constituição
de 1987 será uma Constituição definidora de uma
postura ideológica da sociedade brasileira. Mas
não fugiremos desse debate, seja qual for a defini
ção ideológica que predominará. Faço este intrói
to motivado pela brilhante exposição do meu
companheiro e amigo pessoal, companheiro de
Partido Márcio Braga. Apenas não diria compa
nheiro de clube, porque o Márcio, com todas es
sas virtudes, ninguém é perfeito, não é tricolor.
Ele fezuma análise muito percuciente e convocou
o Professor Florestan Fernandes, nobre Consti
tuinte, para a análise sociológica desse problema
desportivo e, dentro do meu intróito e dessa colo
cação do Constituinte Márcio Braga, é que gosta·
ria de fazer a S. Ex' uma pergunta, e aos compa
nheiros, também, porque no caso do esporte essa
decisão ideol6gica se estabelece como necessária
e inevitável. Onde está o homem, está a luta pelo
poder. E, neste momento no esporte há uma luta
pelo poder que, a meu juízo, se estabelece em
três níveis de dificil elucidação. Existe o esporte
como uma das raras e remanescentes manifes
tações da sociedade, não diria organizada, mas
em organização não formal; é o 10patamar; existe
este esporte que nasceu da organização social
espontânea, e foi apropriado pelo Estado, em
duas oportunidades em que o Estado totalitário,
e não é por pouco tempo, nos últimos 50 anos
tomou conta da Nação e da sociedade, então
seria o 2° patamar; e o 3° patamar, emergente,
ideologicamente afinado com os postulados da
definição econômica do regime recém-superado,
que é o esporte como uma manifestação da em
presa privada. Para os representantes do esporte
como manifestação da sociedade organizada de
modo não formal, inorgânica, que estão aqui hoje
e até nas pequenas brincadeiras revelam a emer-

são desse sentimento, "sou Flamengo", "sou Co
rinthias", "sou Juventus", "sou Pirelli" ou "sou
Coca-Cola", como possivelmente dirão as crían
ças do futuro, soará penoso. Para países como
o Japão, baseados na empresa, mas num con
ceito de empresa não concentracionista, pelo me
nos para os seus proprietários, significaria, talvez,
outra coisa, ser Mitsubish ou ser Sony, já que
toda organização social do País estabelece-se a
partir de uma vinculação, e dentro da empresa
há um tipo de mobilidade, de integração, de parti
cipação que democratiza, de certa forma, o pro
cesso. Para os adeptos da presença maior do
Estado ou da entidade pública como a única ca
paz pelo seu laicato de realizar a universalidade
das propostas, igualmente isso seria chocante.
Porém, ao mesmo tempo, esses representantes
não têm hoje um modelo de Estado, porque vive
mos ainda a organização jurídica do estado totali
tário e não construímos ainda, pelo menos, ou
não construiremos o estado democrático sonha
do. Por isso é que gostaria de provocar o Consti·
tuinte Márcio Braga e os Constituintes Membros
desta Subcomissão e também os palestrantes pa
ra uma reflexão sobre isso, até como um apelo
ao Relator, que vai precisar discernir um modelo
ideológico que seja o comum à sociedade brasi
e que seja pessoalmente o do Relator, até porque
o seu relat6rio é a representação do pensamento
de um partido, de uma agremiação, mas que pre
cisa ter clareza. Sem dúvida, também no esporte,
este debate e esta decisão se colocam. Passo
à perplexidade para os senhores, senão para resol
vê-Ia, pelo menos para aliviarem-me um pouco.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
função da citação específica, oferecemos a pala
vra, por três minutos, ao Constituinte Márcio Bra
ga.

O SR. CONSmUINTE MARCIO BRAGA - Sr.
Presidente, nobre Relator, meu amigo Paulo Al·
berto, até muito recentemente, como já tive opor
tunidade de me expressar hoje aqui, o esporte
tinha, de acordo com aqueles que estudam, gran
des soci61ogos, muito pouco aqui no Brasil, mas
principalmente fora, 3 ou 4 grandes segmentos:
o esporte classista, aquele praticado nos países
do Extremo Oriente, como já disse; o esporte
militar, parece-me o esporte do Leste europeu;
o modelo universitário em alguns países da Euro
pa, principalmente nos Estados Unidos e no Ca
nadá, e o modelo comunitário, o esporte comu
nitário, que é aquele desenvolvido pelos clubes,
o típico do Brasil. Mas, modernamente, ontem
tivemos a oportunidade de ouvir a palestra do
professor Manoel Gomes Tubino, presidente do
CND, que conceitua o esporte, parece-me que
até a conceituação é de S. S', pelo menos está
puclicado o seu nome, com esses três grandes
segmentos. E isto toma as coisas mais claras
e mais objetivas para nós,que estamos analisando
esse processo evolutivo sociológico do esporte.
Tem o esporte educativo, o esporte de formação,
que é aquele praticado no colégio, mesmo nas
universidades. Tem, também, o esporte recreá
tivo, que é uma opção do cidadão. Eu corro todo
dia de manhã; o Constituinte Roberto Rollemberg
nada, e outros praticam um esporte qualquer; têm
alguns que fazem esporte e não faziam nada. É
uma opção do cidadão que o Estado não tem
que se meter.

E com referência ao primeiro segmento, deve
ser uma obrigação do Estado, é o único lugar
onde o Estado tem que se meter, tem que prover
de recursos, tem que promover, tem que, afinal,
arranjar sistemas que desenvolvam esse esporte,
pois estamos tratando ai da formação do caráter
da personalidade da nossa juventude. Com rela
ção ao esporte recreativo, é uma opção do cida
dão, ele vai se quiser, vai à sala de musculação,
às academias de ginástica; acho que o Estado,
ali,deve meramente dar o alvará de licenciamento
e determinar que em cada academia dessas tenha
um professor de educação física, para dar o
acompanhamento e seja exigido o exame médico
prévio. Essa seria meramente a intervenção do
Estado nesse setor. E no esporte espetáculo, no
esporte perfonnance, esporte de alto nível, que
nome tenha, é aquele que está mais ligado à pro
moção dos espetáculos e geralmente os que es
tão aí envolvem interesses profissionais enormes
e têm que ser entregues à iniciativa privada.

Aí é que entra a sua dúvida sobre o Aamengo,
Pirelli, Corínthias, Bradesco e etc. É claro que
a iniciativa privada, hoje, buscando meios do seu
desenvolvimento, acopla-se ao esporte, o que é
interessante, porque jamais vai sofrer, dentro da
nossa tradição, com uma associação classista.
Mas no momento em que ela investe no esporte
através do esporte comunitário, isso me parece
será benéfico para o desenvolvimento desse seg
mento específico.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua paciên
cia, por ter-me permitido ultrapassar o número
de minutos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a V. Ex' Seguramente, este debate ainda
posseguirá. N6s teremos desdobramentos, outras
opiniões, enfim, este é o processo. Quero mais
uma vez destacar aqui o processo extraordinário
de construção da Constituição brasileira.

Concedo a palavra ao Constituinte inscrito An
tônio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTEANTÓNIO DE JESUS
- Ouvi a exposição do depoente Roberto Pásqua,
que disse que o desporto é desempenhado atra
vés do desocupado. Quais os valores do homem
e da sociedade que são desenvolvidos no despor
to? Outra pergunta: Há interesse das instituições
a~etistas em estatizar o desporto? Queria saber
como se processam as eleições nas entidades
esportivas.

Agora, faria uma pergunta especificamente ao
professorJúlio César sobre educação física e des
portos como direito de todos: E quando a prática
da educação cívica fere os princípios da família,
princípios morais, éticos ou religiosos? Quando
essa deixa sob discriminação o corpo exposto,
principalmente o feminino? Quando a educação
gera uma encenação erótica? Quando provoca
evasão escolar? Quando o ambiente não é ade
quado à prática da educação fisica? Quando há
portadores de deficiências não aparentes e obri
gados à prática?

No meu caso, como constituinte, eu sugeriria
que esta disciplina, sem prejuízo no âmbito de
profissionais da área, no processo democrático,
fosse uma matéria facultativa, pois desejamos ter
uma Constituição que una os brasileiros nos prin
cípios de liberdade de escolha, democracia e justi
ça social.
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o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a Y. Ex". Ofereço a palavra ao Professor
Júlio César.

O SR.JÚUO CÉSAR- Sou um político forma
do na vida, mas o nobre constituinte coloca com
bastante preocupação o desenvolvimento da edu
cação física, do desporto escolar. Esta é minha
área de atuação. Até fico muito feliz, porque o
assunto até agora era só futebol.

Tenho a impressão, Excelência, que, no Brasil,
a prática da educação fisica na escola, como ma
téria curricular, foi colocada durante algum tempo
- e eu senti isso, também fui educado dessa
forma - não como uma matéria que trouxesse
interesse às crianças; ela sempre foi colocada,
em determinados momentos, até como castigo
para as crianças.

Pessoalmente, eu e a nossa equipe da Secre
taria de Educação Física, considero essa matéria
curricular das escolas tão importante e até mais
do que qualquer tipo de matéria. Acho que todas
as colocações que Y. Ex"fez eram para - como
eu hoje vou aqui tentar dizer- que a nova Consti
tuição brasileira inserisse no currículo escolar de
1°,2° e 3° grau a educação física como uma prá
tica até educativa, sabendo que aquelas crianças
que praticam educação física, além da melhoria
da sua própria saúde, do seu próprio compor
tamento dentro da comunidade, essas crianças
vão ter outro modo de vida em relação àqueles
que nunca a praticaram em momento e em área
alguma, ficando até isolados da própria comuni
dade. Acho que a nossa Constituição deve estudar
urna forma de incluir a prática da educação fisica
nas escolas. Assim, estaremos dando um futuro
melhor às crianças pobres e subalimentadas do
Brasil, que terão um outro caminho a seguir. E
mais: nós temos no Brasil mais de uma centena
de escolas de educação fisica. Hoje, dizem meus
auxiliares, este número alcança 150 mil profes
sores de educação física, mal pagos e às vezes
até ausentes do próprio colégio. Ele vai lá e não
participa das reuniões do corpo de professores
daquele colégio, é marginalizado. Essa integração
é importante, porque as escolas de educação físí
ca no Brasil, eu conheço diversas delas e posso
assegurar a Y. Ex", procuram transmitir um co
nhecimento muito profundo aos seus professo
res.

Quanto às outras perguntas colocadas por Y.
Ex" - já recebi o cartão amarelo, nunca levei
o vermelho na minha vida -, eu gostaria de con
versar com Y. Ex",qconvidá-lo para ir à Secretaria,
pois será um imenso prazer recebê-lo, para con
versarmos sobre educação fisica.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ele
apressou-se em concluir, para não levar o cartão
vermelho.

Agradecemos a contribuição do Secretário Jú
lio César.

Concedemos a palavra ao Constituinte inscrito
Florestan Fernandes.

o SR. CONSTITUINTE MARCIO BRAGA - Sr.
Presidente, creio que o questionamento do Cons
tituinteAntônio de Jesus era dirigidoao Sr. Alberto
de Jesus.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nobre
Constituinte Antônio de Jesus, o questionamento
de Y.Ex" era objetivo ao Secretário de Educação

Física e Desporto do Ministérioda Educação. Mas
conforme esta Presidência já havia informado ao
Plenário, esse convidado foi chamado por sua
família, por causa de uma situação de urgência,
e retirou-se, por esta razão. Agradecemos a Y.
Ex", e oferecemos a oportunidade a outros convi
dados, se quiserem fazer comentários sobre a
intervenção do Constituinte Antônio de Jesus.

Com a palavra o Constituinte Márcio Braga.

O SR. CONSTITUINTE MARCIO BRAGA - Sr.
Presidente, eu estou aqui não como Presidente
do Flamengo, estou aqui como Constiutinte e
como desportista.

Tenho comparecido à Subcomissão de Educa
ção, Cultura e Esportes; por determinação da mi
nha liderança. Estou na Comissão de Sistema
tização. Gostaria mURO de participar mais de perto
dos debates desta subcomissão; sempre que pos
so, aqui tenho vindo. Mas tenho notado a preocu
pação do Constituinte Antônio de Jesus com refe
rência ao esporte. Parece-me que posso trazer
alguns subsídios para formar a opinião de S. Ex"

Muitorecentemente, já que Y. Ex'invoca o teste
munho do Flamengo, vou dar um exemplo do
Aamengo. Muito recentemente, tivemos alguns
problemas. Nós temos mais de 5 mil crianças
praticando esporte no Flamengo, e, na piscina,
o Aamengo hoje é campeão de todas as modali
dades, em todos os segmentos, em todas as cate
gorias de natação no Estado e no Brasil. Temos
um atleta que acaba de bater dois recordes sul-a
mericano, a Patrícia Amorim.

Conversei com o psicólogo que acompanha
essas crianças, debatendo com ele a formação
que deve ter essa nossa gente. Repare bem, o
Aamengo é um clube de competição e não um
clube social, é um clube desportivo e social e
não social e desportivo. E nosso objetivo ali é
a prática do esporte, é ganhar medalha. Quem
quer fazer esporte-lazer, esporte-recreativo tem
inúmeros outros clubes para freqüentar. Ali nós
praticamos o esporte para formar o caráter da
criança no sentido daquilo que eu disse, como
instrumento da conscientização, da prática, da
derrota e da vitória. E, notamos que a criança,
quando pratica esporte, ela fala menos. Os pró
prios professores, os próprios técnicos induzem
a esse comportamento e, isso me preocupava
como educador, não como presidente do clube,
ou como Constituinte. Ali eu sou um parâmetro,
sou uma pessoa que está sendo julgada por esse
ângulo.

Repare bem, a expressão esportiva não se faz
através do vocal, ela se faz através do corpo. E
a expressão do corpo não pode ser tomada como
uma coisa menor; não temos porque termos ver
gonha do nosso corpo.

A expressão corporal é tão bonita quanto a ex
pressão vocal, e no esporte você usa o corpo,
não usa a voz.

Ora, essa formação jesuítica que o brasileiro
teve, de que a expressão deve ser sempre a vocal
e nunca a do corpo, porque o corpo é o receptá
culo dos pecados originais, não pode mais preva
lecer numa sociedade moderna.

Parece-me que o contraste que Y.Ex" está per
manentemente trazendo à baila, quando discute
o esporte, está dentro de uma formação religiosa,
quando o esporte é universal, e não há por que
ter vergonha dessa expressão do corpo porque

- - é eminentemente esportivo.

Parece-me que Y.Ex' compreendendo isso, vai
compreender por que a educação física trata da
educação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, em função de reclamação proceden
te de um Sr. Constituinte, quer retomar a disciplina
regimental, e comunica que, lamentavelmente, a
partir deste momento, o mesmo que convocado,
o Constituinte Márcio Braga não poderá respon
der a qualquer questionamento.

Esta Presidência foi liberal em função de solici
tação dos Constituintes, mas tem o dever regi
mental de retomar a disciplina, também por solici
tação de um Sr. Constituinte.

Concedo a palavra ao Constituinte Florestan
Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Eu fui provocado de várias maneiras
pelas intervenções magníficas que tivemos aqui
dos nossos convidados e também pelo Márcio
Braga e pela indagação do Relator Geral.

Não sei por onde começar. Na verdade, acho
que vou começar pelos convidados, porque eles
têm prioridade de respostas.

Devo esclarecer que trabalhei com Fernando
de Azevedo, no início da minha carreira, não fui
seu aluno, mas, sim seu assistente durante oito
anos, e ele foi uma das pessoas que introduziu
o verdadeiro-culto à educação física.

E, eu cultivo, então, de uma maneira muito
séria o valor que representa a educação fisica
na educação.

Não compartIlho das restrições que se fazem
à educação fisica e aos esportes. Acho que deve
mos mudar a nossa mentalidade, enquanto é tem
po.

Esse movimento de revolução da mentalidade'
começou na geração de Fernando de Azevedo.
Era uma coisa para já ter sido vitoriosa no Brasil,
e certas questões que estamos discutindo aqui
já deveriam estar superadas.

Quanto ao que disse o Dr. Carlos Saraiva a
respeito do Corínthias, do rebaixamento do meu

, clube, eu faço figa,espero que ele não tenha razão,
e que o Corinthias continue na primeira divisão.

O antigo Presidente do Corinthias, Roberto Pás
qua colocou uma questão que é a dos recursos,
e falou a respeito da Loteria Esportiva. As opiniões
que ele expendeu aqui são opiniões verdadeiras:
o Estado deve tomar transparente o que é feito,
o que se recolhe nessa área, o que se faz com
esse dinheiro. São fortunas que giram e que nin
guém sabe aonde vão parar.

Há um problema que tem sido ventilado pela
crônica desportiva e por alguns dos especialista
a respeito da racionalidade da empresa esportiva.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Y. Ex"
acaba de receber mais três minutos do Consti
tuinte Octávio Elísio. Então Y. Ex' ainda tem maisl
quatro minutos.

O SR. FLORESTAN FERNANDES - Obriga
do.

Então, eu me vejo aqui na obrigação de pergun
tar a Roberto Pásqua e a outros, que eventual
mente estejam mais familiarizados com essa ex
periência, se realmente há racionalidade na orga
nização e na mercantilização do esporte, a propa
ganda, se isso levaria realmente a resolver os pro
blemas fundamentais do esporte profissional.
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Uma questão que foi muito importante e que,
infelizmente, só foi colocada aqui de escanteio
pelo Sr. Alberto de Jesus, diz respeito a politica
do atual Governo, pela qual a gente volta a uma
frase de Marx:"O que pareceser não é", o governo
proclama muitas realizações, muitas intenções na
área do esporte e, na verdade, deixa o esporte
numa área negligenciada.

Deixo de comentar outros assuntos da interven
ção rica de Alberto de Jesus, e chego à questão
que o nosso Relator Geral levantou. De fato, ele
tem razão a respeito da questão ideológica. Esta
mos divididos numa sociedade de classes de uma
maneira irremediável por ideologias que estão em
conflito. Por isso, numa sociedade capitalista não
há como chegar a uma ideologia comum. Como
sociólogo, acho que isso aí seria algo comparado
a querer pentear a cabeça do YuI Brinner. É im
possível.

Então, temos de nos conformar com o conflito
ideológico e tentar resolver as questões, procu
rando, na pluralidade, as convergências tangen
ciais possíveis.

Eu próprio apresentei a minha contribuição,
não no pinga-fogo, mas no Grande Expediente,
um trabalho a respeito da Constituição como pro
jeto polítíco, E nesse debate eu procurei mostrar
que os partidos maiores, como o PMDB, o PFL,
não têm projetos políticos corno partidos, tanto
que não apresentaram projetos de Constituição.
Não sei como o Relator vai-se arranjar com essa
dificuldade, porque ela parte da própria estrutura
do seu partido, que reflete as dificuldades na so
ciedade brasileira de um arranjo entre os diferen
tes setores das classes dominantes. E será impos
sível na área da educação estabelecer essa conci
liação.

Agradeço ao Constituinte Márcio Braga a con
tribuição que ampliou o meu horizonte intelectual.
Como sociólogo, dediquei alguma parte da minha
curiosidade ao estudo da sociologia do esporte.
Mas, naturalmente, não tenho experiência na área
esportiva, e é provável que as sugestões que fIZ
possam ser muito criticadas pelos colegas que
têm uma formação melhor que a minha dentro
desse terreno.

Mas agradeço a sua contribuição. Acho que
de fato ele tem razão nesse ponto fundamental.
Se a nossa Constituição for sintética, isto é, se
prevalecer uma orientação conservadora, real
mente não há nada a fazer. É dizer: "é livre a
prática de esportes em todo o território nacional."
Agora, se prevalecer a concepção de uma Consti
tuição analitica, aí há campo para se trataro espor
te com maior respeito, dando a ele aquele papel
que tem na sociedade brasileira e que não foi
até hoje enfrentado corretamente no plano consti
tucional. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex'. Ofereço a palavra aos convidados
para, se quiserem, fazer algum comentário. (Pau
sa.)

Concedo a palavra ao professor Carlos Saraiva.

O SR. CARLOSSARAIVA - O Dr. Roberto Pás
qua retirou-se e, não pretendendo substituí-lo,
mas apenas para responder à indagação do Cons
tituinte Antônio de Jesus, gostaria de informar
a respeito da pergunta que colocou no que tange
à participação numa votação de uma liga, e no
caso citou o Flamengo. A participação na votação
da assembléia para a eleição do Presidente da

Federação e de uma liga, mesmo que a Uga
represente 30 ou 40 clubes, a Uga comparece
à votação com o direito de um voto, e os clubes
profissionais comparecem com direito a dois vo
tos.

Quanto à pergunta colocada pelo Constituinte
Florestan Fernandes, quero dizer a S. Ex' que
a torcida que ele faz para que o Corínthians não
seja rebaixado também é minha, porque eu tam
bém em São Paulo sou corintiano. Mas, no mo
mento, encontra-se em último lugar. E, se preva
lecer a regra do jogo, os quatro últimos colocados
serão rebaixados para a segunda divisão, o que
realmente é lamentável.

Quanto à participação que S. Ex' coloca, tam
bém, a respeito da discutida publicidade nos clu
bes, o ilustre Constituinte Márcio Braga sabe per
feitamente que determinados clubes que sabem
como comercializar essas marcas auferem pro-

, ventos de monta. O Clube de Regatas Flamengo,
por exemplo, tem um contrato com a Petrobrás,
via marca Lubrax, em que o Flamengo recebe
uma participação razoável. Talvez não a que o
Flamengo mereça, mas uma participação razoá
vel.

Como exemplo que posso dizer por conheci
mento próprio a respeito dos números inclusive,
a Confederação Brasileira de Futebol recente
mente fechou um contrato com a Topper para
fornecimento de material e com a obrigatoriedade
de uso da marca Topper nas camisas da Seleção
Brasileira. Para tanto, recebeu 16 milhões de cru
zados por um contrato de quatro anos. É uma
importância que talvez não seja maravilhosa, se
a transformarmos em dólares, mas é uma impor
tância razoável, pelo menos em termos de cru
zados.

Era esta a colocação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.S'. Com a palavra o Constituinte inscrito,
Roberto Rollemberg.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO ROLLEM
BERG - Srs. Membros da Subcomissão, eu co
mentava aos companheiros que, ouvindo as expo
sições feitas, rememoramos muito a nossa ativi
dade da Comissão de Esportes da Câmara, e por
isso estou aqui hoje a convite do Constituinte Aé
cio de Borba para dar a minha contribuição. Con
versava com os professores a respeito do proble
ma em relação à Constituinte. Eu sou da teoria
do Márcio, no sentido da prática livre do esporte
no território nacional. Mas desde que os setores
mais ligados à educação admitam o esporte co
mo forma de educação, como elemento da edu
cação. Aí nós teremos corrigido, porque hoje a
atividade esportiva no setor de educação - e
já se referiu o professor aqui a respeito - a educa
ção físicana escola é marginalizada. O professor
é desprestigiado nas instituições, na discussão
de currículo. Afinal, o esporte está marginalizado
na escola. Se a educação não admitir que o espor
te é um elemento de educação, nós caímos na
outra atividade esportiva profissional, e ficamos
só nela. Quando se fala em esporte profissional
e não profissional, eu não sei bem qual é o esporte
que não é profissional: é o profissionalismo efeti
vo, é o profissionalismo marrom, é o profissio
nalismo indireto; afinal, tudo é profissionalismo
no esporte. O esporte amador que nós teríamos
é exatamente o esporte praticado na escola, admi
tido como necessário dentro do currículo. Até pela

definição de currículo nas escolas e com as carac
terísticas regionais, a educação poderia dizer: no
Norte, no Nordeste, no Sul e no Centro-Oeste,
qual a influência da educação fisica? Qual o tipo
de esporte a ser praticado em determinadas re
giões? Isso, num estudo do País, no setor da edu
cação, nós poderíamos situar o esporte amador.
Fora daí ele não existe. Nós temos uma prática
diretiva de esporte anteriormente. Hoje fazemos
o esporte por questão de saúde. Mas a verdade
fundamental é que a educação, na sua estrutura
e organização, não prestigia e até em certo ponto
desconhece o esporte, porque enfraquece o es
porte amador.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex' Consulto se as entidades convidadas
desejam usar da palavra em cima da intervenção
do Constituinte Roberto Rollemberg. (Pausa.)

Tem a palavra o Secretário Júlio César.

O SR. JÚUO CÉSAR - Os clubes grandes,
hoje, no Brasil vão até ter dificuldade no futuro
de encontrar atleta, porque tenho a impressão
que a modalidade da educação fisica como currí
culo na escola é decisivamente importante, para
que a criança, praticando aquela educação física,
possa, num determinado momento, desenvolver
alguma preferência por um esporte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gadoaV. S'

Concedo a palavra ao Constituinte Sólon Bor
ges dos Reis

O SR. CONSlITUImE SOLóN BORGES DOS
REIS - Tendoproposto um projeto de lei,quando
Deputado Estadual em SãoPaulo, para incolporação
da Escola Superior de Educação Física
à Universidade de São Paulo, sinto-me à vontade
para aqui lembrar que a educação física não é
só uma questão de saúde do povo. A educação
física, como o esporte de um modo geral, tem
a sua participação na educação moral, na educa
ção social, na educação estética, porque na prá
tica do esporte há competição e há cooperação.

Em particular, destacou-se aqui o futebol, e
alguém estranhou, mas não há que se estranhar.
O futebol não é apenas um mensageiro do nosso
Brasil no exterior. Trouxe livrosde países da África
que tratavam do futebol e há um capítulo inteiro
dedicado ao Santos Futebol Clube, adotado nas
escolas, por exemplo, da Costa do Marfu;n. Todos
sabem que ele é a mensagem do Brasil aí fora.
E, internamente, foi o futebol que começou, atra
vés do rádio, a promover o conhecimento do Bra
sil pelo brasileiro, e é um instrumento de unidade
nacional na competição e na cooperação. É real
mente uma oportunidade de trabalho em larga
escala e é um grande espetáculo. Uma partida
de futebol é realmente, a meu ver, um verdadeiro
balé. Acho que o povo, na sua sabedoria, no mun
do inteiro, em qualquer recanto, com exceção
ainda dos Estados Unidos da América do Norte,
escolheu o futebol porque sabe o que ele é.

No meu entendimento, vai constatar a existên
cia do esporte, como disse o Constituinte Márcio
Braga, pela forma sintética. Se for analítica, tere
mos a oportunidade de ir mais além, mas, em
qualquer hipótese, deixa a prática livredo esporte.
O Estado só deve interferir para ajudar e não
para mandar. Para dar conta da Loteria Esportiva,
mas não interferir.
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Sobre aquela proposta que foideixada aqui pelo
Roberto Pásqua, que acho que deve ter sido falada
por outros - tive que deixar alguns momentos
para atuar como Vice-Uder lá na sessão da Câma
ra - em hipótese nenhuma deve-se deixar que
a Justiça comum vá resolver os problemas do
esporte. O esporte tem que resolver os seus pró
prios problemas pela sua justiça específica, a não
ser que, deixando deser matéria interna corpo
ris, passe a ser matéria de infração dos próprios
regulamentos.

Quando os clubes ou os atletas, na vida espor
tiva cometerem uma infração às normas que dis
ciplinam a vida interna, aí, sim, cabe à Justiça
comum atuar. Acho que o principal é o que vamos
pôr na Constituição, o que não vamos esgotar
com a Constituição, porque temos a legislação
ordinária, que somos nós mesmos, vamos fazer
as leis complementares, que são também impor
tantes. Acho então, um campo grande para a gen
te ajudar, na medida que a gente puder, o esporte,
mas eu defendo mais o da iniciativa privada. E,
para terminar, eu só não quero usar a palavra
"desporto". Para mim é esporte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex'

Ofereço a palavra aos nossos convidados se
desejarem fazer algum comentário. (Pausa.) Per
cebendo que ninguém solicita a palavra, passare
mos a palavra ao último Constituinte inscrito, Oc
távio Elisio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, dentro do tempo que eu cedi para
o Constituinte Florestan Fernandes sobrou-me
meio minuto. Eu pediria permissão apenas para
fazer uma observação sobre o que disse o Secre
tário de Educação e Desporto do MEC.

Tenho receio da posição que ele colocou aqui
de ver a educação física como formadora de atle
tas dentro da escola. Quero insistir que a educa
ção físlcaprecisa existirna escola, mas é indispen
sável que seja vista dentro de uma proposta peda
gógica da escola como processo educativo, como
educação física e não como formador de atleta,
o que exigiria praça de esporte, condições mate
riais que a grande parte das escolas não tem e
uma discriminação que freqüentemente ela pro
duz dentro das escolas, procurando aquelas pes
soas que, bem nutridas, podem ser bons atletas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a V. Ex' a intervenção. Ofereço a palavra
ao Constituinte Pedro Canedo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, representantes
de entidades, o Dr. Roberto Pásqua falou sobre
a Loteria Esportiva, e eu, como dirigente de-clube
não profissional, sei o tanto que os dirigentes so
frem com isso. Inclusive considero também, co
mo o Constituinte Sólon Borges dos Reis acabou
de dizer, que os atletas são verdadeiros artistas.
Os recursos da Loteria Esportiva destinados aos
clubes deveriam ser muito maiores do que o são
hoje, da ordem de 4,8%. A proposta que a Asso
ciação Brasileira de Clube de Futebol faz, no sen
tido de passar para 10%, é mais do que justa,
porque, na realidade, esse dinheiro auferido pelos
clubes é revertido para esses artistas que propor
cionem os grandes espetáculos, que não é só

de futebol, já que os clubes investem também
em outras categorias de esportes.

Outro assunto é com relação à Previdência.
A maioria dos clubes brasileiros devem somas
astronômicas à Previdência. Nós estamos tendo
o prazer, pelo menos neste setor, de termos um
Ministro da Previdência vindo, área esportiva, tri
color, como o nosso Relator da Subcomissão,
Ministro Raphael de Almeida Magalhães, que en
caminhou ao Executivo e também ao Congresso
um a proposta no sentido de que os clubes pas
sem a pagar essas dívidas astronômicas na forma
de prestação de serviços, proposta essa que foi
também aprovada e que foi repassada às prefei
turas. Então, as entidades recerativas e as entida
des fllantrópícas serão beneficiadas às custas da
prestação de serviços que já prestam. Os clubes
prestam esses serviços desde o início ao Governo,
ao Estado, à Previdência, porque têm os seus
próprios departamentos médicos e não usufruem
da Previdência. Há grandes clubes, como o Fla
mengo, por exemplo, que têm inclusive escolas,
e essa formação de mentalidade, essa formação
que é dada às crianças desde o início dentro dos
clubes já é uma forma de prestação de serviços.

Esse projeto tramita no Congresso Nacional.
Apenas foi pouco divulgado, e os clubes não tive
ram condições de tomar conhecimento dele. Ele
estabelece um prazo para o pagamento das dívi
das até 30 de setembro. Minha assessoria, que
para a minha felicidade, é a mesma assessoria
do Constituinte Márcio Braga, no passado, está
inclusive elaborando uma emenda para que possa
estender esse prazo, dilatar esse prazo para a data
da aprovação do projeto, já que estamos, inclu
sive, encaminhando aos clubes, dando conheci
mento aos clubes desse projeto. O Aamengo está
em dia com a Previdência. Parabéns!

Com relação ao que falou o Presidente do Su
periorTribunal de Justiça Desportiva aqui, eu que
ro dizer que também temos sofrido muito com
o problema da Justiça Comum. Felizes seríamos
nós se pudéssemos tratar do esporte exclusiva
mente no âmbito dos tribunais esportivos.

Contem com o meu apoio, com a minha solida
riedade com relação a isso.

Gostaria de'saber do Secretário da Secretaria
de Educação Física e Esporte do MEC se há ver
bas para que possa haver investimento dentro
da sua Secretaria, se havia, se existe, se V. S·
está tentando conseguir verbas para que possa
incentivar mais a prática não só da educação físi
ca, mas incentivar também os clubes a prestarem
serviços. Os clubes têm condições de conseguir
verbas da Secretaria de Educação Física e Espor
tes? O Governo investe na sua Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Secretário Júlio César. Nós gostaría
mos de ouvi-lo, também, sobre a questão formu
lada pelo Constituinte Octávio Elísio.

O SR. JÚUO cÉSAR - Gostaria que a educa
ção física fosse colocada como matéria curricular
em todas as escolas brasileiras de lo a 30 grau,
mas não como uma matéria apenas de recreação,
onde o professor chega com 40 alunos e joga
uma bola, escolhe os 10 ou 12 mais dotados,
deixando os menores, até aqueles mais probres
para assistir meia dúzia praticar um voleibol ou
um handeboI. Gostaria que houvesse uma inte
gração entre o professor de Educação Física e

o corpo de professores das escolas reunidas ou
básicos e colégios. Tenho impressão, nobre
Constituinte, que irei fazer um grande esforço no
sentido de conseguir isso.

Quanto aos atletas, eu me dirigi ao Presidente
Márcio Braga dizendo que aqueles que as escolas
irão formar em Educação Física até mais tarde
poderiam ser atletas de algum clube ou até de
uma seleção brasileira. Naturalmente não foi essa
a minha colocação. Eu acho que todos os alunos
devem participar dessa atividade. O professor de
Educação Física tem condições para detectar
aqueles que são portadores de deficiências, que
muitas vezes os pais em casa não obervam. O
professor de Educação Física, além da prática
da matéria que ele deve exercer, deve preocu
par-se com que cada aluno daquele seja exami
nado, e até visualmente ele pode distinguir entre
um aluno bem dotado e um menos dotado.

Falei da ímportêncla da prática da Educação
Física para aqueles portadores de deficiências,
não só crianças, mas até os de mais idade. Tenho
impressão de que essas faculdades do Brasil, ho
je, em estado adiantado sobre conhecimento físi
co brasileiro, podem servir até de hospital de car
diologia, orientar recém-operado de enfarte. Eu
vou até lá. Não sei se satisfiza pergunta do Consti
tuinte Octávio Elísio, mas estou às ordens para
conversar com S. Ex', com grande prazer. Gos
taria muito de aprender com V.Ex'.

Com referência ao Constituinte Pedro Canedo,
a Secretaria de Educação Física e Desportos este
ano detinha uma verba inicial,no seu orçamento,
de 8 milhões e 400 mil cruzados para, dentro
de um convênio anual com todos os Estados
e Territórios, conveniar dentro do que é chamado
convênio anual. Eu dizia ao Constituinte Roberto
Rollemberg que essa importância realmente me
parecia não só insignificante, mas que eu sentia
vergonha de chamar...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.S·
teria apenas mais um minuto, mas prorrogaremos
por mais dois minutos, para responder às duas
questões.

O SR. JÚUO CÉSAR - Muito obrigado; vou
procurar ser breve.

Essa importãncia foi aumentada de 8 milhões
e 400 mil para 50 milhões de cruzados por deter
minação de S. Ex·, o Ministro da Educação, que
já é uma importãncia com a qual eu posso nego
ciar alguma proposta da SEED à educação física.
Também vamos tentar municipalizar a educação
física. O Ministro disse que não há verba de 20
milhões de cruzados para nós conveniarmos com
50 municípios brasileiros onde tenham escolas
de educação física e sejam sede de microrregião,
como nós chamamos em Santa Catarina, porque
tem abrangência sobre outros municípios, e que
nós iremos, dentro da peculiaridade daquela re
gião, elaborar um projeto de educação física mu
nicipalizado, visando, especificamente, se possí
vel, a criança municipal, que sempre é diferen
ciada daquela que estuda num colégio do Estado,
novo e bonito.

E com referência ao esporte, a SEED distribui
anualmente uma verba às Confederações Brasi
leiras que apresentam uma programação para
os eventos internacionais, nacionais e estaduais
que serão realizados. De acordo com a impor
tância dos eventos, a SEED distribui os recursos.
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Quanto ao futebol, eu asseguro a V. Ex" que
não existe verba específica ou apropriada para
atender os interesses do futebol profissional.

Mas V. Ex> me daria um minuto que eu teria
uma coisinha interessante só a contar: ontem eu
recebi o Presidente da CBD, que disse que iria
enviar a Zagreb, na Iugoslávia, para os jogos uni
versitários brasileiros, apenas cinco atletas para
representar o Brasil,porque era muito cara a pas
sagem e a estada; eles pagam 25 dólares por
dia. Em compensação, a lugusl~a, através do
seu comitê organizador, Presidente MárcioBraga,
mandou uma notícia de que, Si o Brasil levar
uma seleção de futebol universitário, coloca à dis
posição da CBD 25 passagens de avião, ida e
volta,e tudo absolutamente gratuito na Iugoslávia,
para eles terem a camisa da Seleção Brasileira,
disputando os jogos universitáriosem Zagreb.Ve
jam li importância que temos lá. '

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri·
gado a V. S' Ofereço a palavra ho Constituinte
José Moura. i

O SR. tONSillUlNTE JOSÉ ~OURA - Sr.
Presidente, Srs. Constituinte, hoje se encerram
as audiêndias públicas sobre os esportes. E nós
estamos muíto satisfeitos, porque constatamos
ontem e ~oje que os assuntos Ii~ados ao setor
esportivo 'quase todos são discutidos na mesma
tônica. Exíste praticamente um cpnsenso sobre
os grande~ problemas, os grandes!temas e aquilo
que nós poderemos aproveitar, tendo em vista
a Constituinte.A libertação do es~orte das amar
ras do Estado me parece uma das coisas mais
importantes e sempre bem discutida nesta Sub
comissão, como ,oproblema da Justiça e outros
problemas ligad9s ao desporto.

Logicamente muitas colaborações estão sendo
dadas e serão ap~oveitadas por nós na outra fase,
quando da elaboração da legislação ordinária so
bre o desporto.

Então, quero parabeníear o Presidente e a Mesa
por ter sabido escolher aqueles que vieram aqui
debater o tema "Desportos", e dizer que estou
plenamente satisfeito com os debates aqui feitos.

Encerro apenas me referindo ao que o meu
amigo Márcio Braga disse que o Flamengo está
em dia com a PrevidênciaSocial.Eu tenho certeza
de que nem o Flamengo e nenhum clube do
Brasil pode ficar em dia pagando a Previdência
Social. É que o Flamengo e outros clubes do
Brasil,como o Esporte Clube do Recife,são clu
bes organizados, que conseguem negociar essa
dívida, passar para a frente, chutar para o futuro.
Mas é preciso que se dê uma solução definitiva,
para que os clubes possam realmente dizer que
estão em dia, dizer que estão quites com a Previ
dência Social.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a V.Ex', ConstituinteJosé Moura,e tributava
aqui o seguinte: eu não sou dirigente de nenhum
clube de futebol.Como torcedor, sempre imaginei
que um pouco daquela disputa fosse aparente,
notícias de imprensa, criação de uma certa ani
mosidade artificial no sentido de que aquilo ajuda
ria a criar o clima para levaro torcedor ao campo
e se interessar pelo esporte, etc. Mas hoje pela
manhã aqui eu aprendi um pouco e essa agressi
vidade parece ser bastante real.

Ofereço a palavra ao nosso Relator designado,
Constituinte Aécio de Borba.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Peço desculpas ao colega Constituinte Aécio de
Borba para uma questão de ordem.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra o Constituinte Octávio Elísio para uma
questão de ordem.

o SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIÓ
Peço à Mesa, especialmente ao preSidentjque
estude a possibilidade de que tenhamos esta
Subcomissão ainda a oportunidade de um d ba
te, de uma discussão com o Relator desta S co
missão em tomo de um relatório que ele li' • ter
que apresentar na segunda-feira.

Notei que em várias Subcomissões, das~aiS
tenho também participado, esses debates êrn
ocorrido, isto é, o Relator tem trazido aqui os
Constituintes têm levado a ele algumas dé as,
algumas preocupações, aquelas questões aio
res que surgiram aqui do debate.

Então, trago esta proposta. Sei que temos~a
agenda de audiências públicas grande ainda Eu
acho que seria extremamente positivopara o que
vai acontecer na semana que vem, em te~os
de exame de um relatório, se nós tivésse os
oportunidade de avançar um pouco em te os
de um debate, a partir das audiências públ as,
que não tivemos oportunidade de ter, ainda, qui
na Subcomissão. Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - qon
suitaremos o Relator sobre a questão de V. Ex"

Com a palavra o Constituinte Relator, desig
nado, Aécio de Borba.

O SR. RElATOR (Aécio de Borba) - Compa
nheiros Constituintes e convidados para presta
rem depoimento nesta Subcomissão, nós, que
temos uma vivência de mais de 40 anos na área
esportiva,como atleta, dirigente de entidade local,
clube, entidade nacional, tínhamos uma angústia
pelo destino que o esporte brasileiroteria na próxi
ma Constituição e se fizesse uma proposta para
que na Constituição constasse o disciplinamento
do Estado com relação ao esporte. E foi preocu
pação da Presidência convocar entidades nacio
nais das várias áreas, dirigentes de clubes, asso
ciação que congrega e que propugna pela garan
tia dos atletas, para dar o julgamento esportivo
em tomo do Presidente do Superior Tribunal, a
parte oficial do Governo, do Conselho Nacional
de Desportos, a sua Secretaria de Educação Físi
ca e Desportos, várias confederações brasileiras
para aqui emitirem a sua opinião.

Foi para nós motivo de grande honra que prati
camente não tivéssemos divergências nos objetí
vos a serem resguardados pela Constituição. Um
deles floresceu espontaneamente: o jugo que o
Estado ofereceu ao esporte durante os últimos
40 anos é voz unânime e uníssona, que deve
ser banido. O Constituinte Márcio Braga disse
muito bem: nós estamos, no esporte, na era do
não pode. A legislação esportiva é elaborada, o
Presidente não pode ser eleito mais de uma vez,
nada pode.Então, esse jugo tem que ser extirpado
de uma vez por todas.

Aprendemos aqui também a lição de que cabe
rá à União legislar sobre esporte. Se nós deixar
mos que o Estado legisle,que o município legisle,
nós teremos um antagonismo tão grande que

terminaria numa Babel, numa indefinição sobre
o que deve realmente o esporte ter como objetivo.

Durante todo esse tempo de militância,apren
demos algo que nos confortou também: em sen
do designado pelo nosso Partido para integrar
a Subcomissão de Educação Física, Cultura e
Esportes aqui, nós vimos colimar uma idéia antiga
que temos: esporte é educação. O atleta que vai
para uma quadra aprende a conviver, a ser solidá
rio, a buscar objetivos comuns em conjunto. Ele
se submete a uma autoridade, que é o juiz. Ele
se submete a uma série de regras, que é uma
maneira dele se disciplinar e se educar.

Ouvimos aqui, ontem, também, uma propo
sição brilhante do professor Tubíno, de que se
deve consígnar o esporte na Constituição como
bem cultural. E para nós foi uma alegria imensa
a solidariedade prestada por Florestan Fernandes,
o paradigma da nossa Subcomissão, uma cultura,
uma palavra que realmente deve ser respeitada
e acatada. I

Então, não houve, na verdade, maior debate,
maior antagonismo entre aquilo que deve figurar
no esporte. Estou de pleno acordo com o Vilmar.
Se os técnicos chegarem à conclusão de que
algo deve ser absolutamente sucinto, nós deve
mos dar liberdade total para que o esporte se
organize; e ~ estará citado a maior ânsia de toda
a esportividade brasileiracom relação à sua estru
turação e ao seu funcionamento. Masse for possí
velperrnear'alqum desejo da sociedade, que disci
pline a normatização definitiva dos esportes, aí
então eu tenho a impressão de que encontramos
o consenso que deverá constar do relatório final.

Um artigo dirá que:

"Compete à União legislar sobre normas
gerais sobre desportos de modo distintopara
o desporto profissional e não profissional."

/'ú nós estaremos consolidando aquela opinião
do Clóvis, editada pelo nosso colega Constituinte
José Queirqz,e estaremos dando realmente uma
definição ao assunto.

Diremos no artigo que engloba que:
I

"São princípios e normas cogentes da le
gislação desportiva: a autonomia das entida
des dirigentes quanto a sua organização e
funcionamento interno, a destinação de re
cursos públicos para amparar e promover
o desporto educacional e o desporto de alto
rendimento, a criação de beneficios fiscais
específicos para fomentar as práticas despor
tivas formais e não formais, como direito de
todos, e a admissão das ações relativas à
disciplina, e às competições desportivas no
Poder Judiciário somente dar-se-á após es
gotadas as instâncias da Justiça desportiva,
que terão o prazo máximo de 60 dias, conta
dos da instauração do processo para proferir
a decisão final."

/'ú houve uma pequena divergência. Houve
quem sugerisse uma área da Justiça, do Poder
Judiciário específico para o esporte. Mas nós ve
mos que a área agrária, a área tributária, a área
do trânsito e inúmeras outras exigem também
a especificidade da Justiça nas suas áreas e nós
não poderíamos querer colocar o esporte como
uma predominância sobre todas essas outras,
quando vemos que a instalação de uma Justiça
especializada, como a do trabalho, requer a no-
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meação de grande número de juízes para tomar
aquela própria decisão e uma estrutura não ainda
alcançada pela disponibilidade financeira da eco
nomia brasileira.

Então, nós devemos nos conformar, nos limitar
que alguém só possa ir ao Judiciário depois de
andar em todos os trâmites da Justiça desportiva,
e teremos grande beneficio disso. Que o proces
so, vá ao Judiciário e tenha um julgamento de
quem entende da matéria, capaz de direcionar
a decisão do juiz para a Justiça e nunca para
o impacto emocional da própria realidade.

Deveremos ter um parágrafo desse artigo que
diga respeito a essa liberdade de eleição, ao fato
analisado pelo Constituinte José Queiroz, de cor
rupção, e outras denúncias que formulou. Será
um parágrafo dando uma estrutura para essas
eleições.

E teremos um artigo final, que é aquele pro
posto pelo Conselho Nacional de Desportos.

"Fica assegurado o reconhecimento do
esporte como bem cultural, estendedo-Ihe
todos os beneficios institucionais e legais
próprios da cultura, especialmente quando
se tratar de proteção das manifestações cul-.
turais e esportivas, genuinamente brasileiras,
como legítimas expressões de identidade na
cional."

Penso ter condensado o relátorio de todas as
discurssões que aqui ouvi, e esta será a que passa
rei ao Relator, que é o Constituinte João Calmon,
que, tenho certeza, irá na íntegra para o Relator
Geral, Artur da Távola.

Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência agradece o Relator designado o trabalho
eficiente e destacado, que realizou.

Agradecemos também a todas as entidades
que aqui compareceram, .hoje, por seus Presi
dente, por seus representantes. Com essas pre
senças prossegue o processo de enriquecimento,
de conhecimento, de fundamentação que esta
Subcomissão está buscando, exatamente para
prestar o melhor serviço à elaboração da Carta
Constitucional brasileira.

EstaPresidência obteve a aprovação desta Sub
comissão, anteontem, no sentido de que seriam
distribuídas as atas. Elas seriam aprovadas me
diante referência, mediante simples enunciado da
reunião.

Nós estamos sendo instados a apresentar essa
atas aprovadas, para a publicação no Diário Oficial
da Assembléia Constituinte. Por isso pedimos três
minutos dos Srs. Constituintes para a apreciação
das atas.

Ata da lO' reunião. (Pausa.) Há observações.
Aprovada.

Ata da 14' reunião. (Pausa.) Não há observa
ções. Aprovada.

Ata da 15' reunião. (Pausa.) Não há observa
ções. Aprovada.

Ata da 16' reunião. (Pausa.) Não há observa
ções. Aprovada.

Ata da 17' reunião. (Pausa.) Não há observa
ções. Aprovada.

Ata da 18' reunião. (Pausa.) Não há observa
ções. Aprovada.

Ata da 19' reunião. (Pausa.) Não há observa
ções. Aprovada.

O SR. CONSTITUINTEMARCIO BRAGA - Sr.
Presidente, antes que V.Ex" encerre a reunião pedi
ria a palavra já que fui citado numa questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Marcio Bra
ga.

O SR. CONSmUINTE MÁRCIO BRAGA- So-
I bre a questão da Presidência, sei que interessa

há vários Constituintes. Eu desejo levar ao conhe
cimento de V.Ex's que tramita na Câmara dos
Deputados mensagem do Governo, que tomou
o número que não sei, mas que se encontra na
Liderança do PMDB, com o pedido de urgência
para apreciação dessa mensagem, que vai deter
minar que as entidades e associações possam
recolher as suas dfvidas com a previdência, divi
das passadas, dividas até 30 de setembro de 1986,
através de convênio com o sistema da Previdência
Social simples.

Essa mensagem já recebeu a aprovação, para
tramitação em caráter de urgência das lideranças
do PMDB, da Frente Liberal, do PDT e PTB,res
tam apenas duas lideranças darem a sua aprova
ção, quais sejam a do PT e a do PDS. Vejo que
a matéria é do interesse de vários Constituintes,
e me parece de que S.Ex's poderiam nos ajudar,
no sentido de obter a anuência desses dois gran
des Partidos, pois sem a anuência deles não será
possível a tramitação desta mensagem em caráter
de urgência.

Era isso que tinha a dizer, agradecendo a boa
vontade do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex" Não há questão de ordem a
resolver.

Hoje, às 17 horas, retomaremos esta reunião,
para ouvirmos as seguintes entidades: Associação
Brasileira de Bacharéis em Auditoria rio Distrito
Federal, Associação Brasileira de Agências de Via
gens, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis,
Organização Nacional de Entidades dos Deficien
tes Físicos e Conselho Nacional de Turismo.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 30
minutos.)

2" PARTE

Reunião em 7 de maio de 1987

Às 17h21mln

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Rece
bemos uma cópia da carta que o Embaixador
do Chile encaminhou ao Senador João Calmon.
Nós vamos proceder à leitura para efeito de regís
tro nos Anais da Assembléia Nacional Constituin
te.

Esta Subcomissão decidiu pedir ao Presidente
do Chile, General Pinochet, e ao Embaixador do
Chile no Brasil, que diligenciasse a suspensão
da pena de morte imposta a estudantes daquele
Pais. E esta Subcomissão pediu também ao Presi
dente da República do Brasil, Dr. José Samey,
que diligenciasse junto ao Governo daquele País.

Percebo que a resposta veio ao Senador João
Calmon, mas de toda sorte será sempre a resposta
ao propósito e à ação desta Subcomissão.

A carta está vazada nos seguintes termos:

EMBAlADADE CHILE

Brasília, 7 de maio de 1987

N° 39

~oSenhorSenador

João Calmon
Brasília - D.F.

Prezado Senhor Senador:
Acuso recebimento de seu recente telex,

que se refere à situação dos réus Srs. Jorge
Palma Donosco, Carlos Araneda Miranda e
Hugo Marchant Moya, os quais estão sendo
julgados pelo aleivoso assassinato em 30 de
agosto de 1983 do ex-Intendente da Região
Metropolitana de Santiago! General Carol Ur
zúa e seus dois seguranças e também como
autores do delito de formar, pertencer e fazer
funcionar o grupos de combate armados,
sancionados nos artigos 1 e 2 da Lei na
18.314 sobre condutas terroristas, e artigos
3 e 8 da Lei N° 17.798 sobre controle de
armas, normativa legal que foi incorporada
ao nosso sistema juridico no ano de 1972,
no passado regime marxista do Presidente
Salvador A1lende.

A falta de informações sobre o referido
caso, a qual certamente afeta sua comuni
cação, me obriga a esclarecer a essa hono
rável Comissão, as circunstâncias que moti
varam a prisão e posterior processo das pes
soas acima citadas de acordo à Lei chilena,
para que V. S' tenha um mais completo e
cabal conceito sobre o que efetivamente
ocorreu no caso em questão.

Desde o dia 30 de agosto de 1983, data
em que se produziu, numa emboscada, o
homicídio do ex-Intendente Metropolitano e
de dois de seus seguranças, as pessoas en
volvidas no referido crime foram submetidas
aos Tribunais de Justiça chilenos - que
constituem um poder autônomo e indepen
dente do Estado -, gozando portanto de
todas as garantias e direitos franqueados pela
Constituição e pelas leis da República para
um devido processo, como demonstro a se
guir:

1. Aplicando a norma dos tribunais em
tempo de guerra, o Fiscal Militarque pesqui
sava a causa considerou que nos antece
dentes proporcionados, da investigação dos
fatos e das próprias declarações dos inculpa
dos, havia mérito suficiente para solicitar a
formação de um Conselho de Guerra. O Juiz
Militar.acedeu à petição anteriormente men
cionada e convocou um Conselho para o
dia 24 de novembro de 1983;

2. Contra este procedimento, já no ano
de 1983, a defesa dos acusados deduziu ante
a Corte Suprema de Justiça os recursos de
inaplicabilidade por inconstitucionalidade e
aclaração, que na prática paralisaram sua
substituição por 18 meses, já que dito tribu
nal ordenou, nesse momento, que não se
inovara à respeito até pronunciar-se sobre
o assunto;

3. No veredito do mês de fevereiro de
1985 a Corte Suprema, Tribunal Civil, inte
grado por magistrados de carreira, na maior
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parte designados antes do atual govemo,
declarou, por maioria de votos, que esse pro
cedimento especial ajustava-se à Constitui
ção.

4. Posteriormente, com data 28 de mar
ço de 1985, o Juiz Militar aceitou a inibição
de competência do tribunal em tempo de
guerra planteada pela defesa dos inculpados.
As razões para conceder este recurso se ba
searam no disposto no artigo 10 da Lei N°
18.314 de 1984, que modificou a norma an
terior no sentido de que os processos a que
derem lugar as condutas terroristas seriam
conduzidas "de aco~do às normas gerais".

Assim, o Tribunal Militar aplicou o critério
amplamente recolhido na doutrina, em or
dem a considerar que as leis processuais re
gem in aetum, beneficiando-se assim aos
acusados ao permitir,neste caso, a aplicação
de um procedimento mais minuncioso que
o contemplado para o Conselho de Guerra.

Outras conseqüências que seguiram dita
determinação foram as seguintes:

a) O procedimento - segundo as nor
mas gerais - se inicioupela 2' FiscaliaMilitar
em primeira instância.

b) As resoluções adotadas no procedi
mento anterior ficaram sem efeito.

c) O procedimento normal em tempo de
paz contempla uma fase sumária a cargo
do Fiscal, auto acusatório ou absoMção se
gundo o caso e sentença de primeira instân
cia pelo Juiz Militar. Nesta instância se con
templam recursos de apelação, queixa e acla
ração ante a Corte Marcial.

d) A segunda instância está a cargo da
Corte Marcial, tribunal integrado por dois Mi
nistros da Corte de Apelações de Santiago,
pelos Auditores Gerais da Força Aérea e de
Carabineiros e por um Coronel de Justiça
do Exército em serviço ativo. A Presidência
da Corte Marcial recai no mais antigo dos
Ministrosda Corte de Apelações de Santiago.
Em definitivo, trata-se de um tribunal com
posto por letrados e está sujeito à Superinten
dência Diretiva, Correcional e Econômica da
CorteSuprema, de acordo ao assinalado pelo
artigo 69 da Constituição Política do Estado.

e) Finalmente, as resoluções da Corte
Marcial podem ser recorridas ante a Corte
Suprema, pelas vias de cassação na forma
e no fundo, de revisão e queixa,agregando-se
também a de aclaração.

5. Numa recente sentença (1-12-86), o
Juiz da Primeira Instância condenou à pena
única de morte aos réus Srs. Jorge Palma
Donosco, Hugo Marchant Moya e Carlos Ara
neda Miranda, membros do Movimento de
Esquerda Revolucionário(MIR), na sua quali
dade de autores dos delitos de atentado terro
rista causando a morte do Major-GeneralCa
rol Urzúa e de seus seguranças, e de formar,
pertencer e fazer funcionar um grupo de
combate armado e infringirla Leide Controle
de Armas.

6. A Corte Marcial,com data 11 de dezem
bro, acolheu um recurso de fato interposto
pela defesa, o qual tinha por flnalídade aco
lher recursos de apelações apresentados pe
los advogados dos implicados sobre a não-

competência da Justiça Militar no caso. Esta
Corte Marcial recentemente devolveu expe
diente à Fiscalia (Segunda) para novas dili
gências, (ainda pendentes), sem se pronun
ciar sobre o assunto. Posteriormente, a reso
lução da Corte Marcialainda pode ser passí
velde diversos recursos ante laSuprema Cor
te. Somente depois que a sentença for consi
derada passada em julgado é que se pediria
aplicar a pena de morte ficando ainda a possi
bilidade da comutação presidencial.

Pelo anteriormente exposto, fica claro que
aos inculpados lhes foi admitido todos os
pronunciamentos de defesa que possui nos
so sistema legal.

Também deve reconhecer-se a vigência
de um pleno Estado de Direito e, especial
mente dentro deste, de tribunais anteriores
ao atual govemo, que ao aplicar a Leigozam
da mais absoluta independência em suas de
cisões.

Muito agradecerei a V. S', se as circuns
tâncias o permitirem, faça chegar estes ante
cedentes aos Constituintesque se interessam
no caso em questão.

Saúda atenciosamente, - Raul Schmidt,
Embaixador do Chile.

A Presidência quer esclarecer que as pessoas
de que trata esta carta são estudantes, e, na condi
ção de estudantes e militantes, segundo diz aqui
a carta, de movimentos revolucionários, teriam
praticado atos, nos termos da legislação chilena,
se tem esse evoluir aqui esclarecido. Queremos
deixaraqui o registro, para os Anaisda Assembléia
Nacional Constituinte do Brasilque, no momento
em que aqui estamos discutindo uma nova Cons
tituição para o nosso País, e que algumas pessoas
levantam a questão da pena de morte, apresen
tamos para deixar, aqui, mais uma vez, o registro
da nossa posição contrária à adoção da pena
de morte até por que, num caso como este aqui,
estudantes jovens que estão lutando num país
onde está instalado um dos mais duros sistemas
de repressão, uma das mais férreas ditaduras mili
tares, este mesmo Governo, em nome do seu
Embaixador, vem dizer a esta Assembléia Nacio
nal Constituinte que o Chile vivenum regime de
mocrático, querendo dizer que, por isso, podem
tirar o direito que nós reconhecemos à juventude
daquele País de rebelar-se contra uma ordem in
justa e contra um sistema político imposto, para
que esta juventude tenha o direito de criar a sua
perspectiva de autonomia, enquanto país, e a sua
perspectiva de futuro enquanto pessoas pelo direi
to que têm à liberdade, à democracia.

Fazemos este registro e pensamos que esta
subcomissão, pelo fato de esses jovens conde
nados serem estudantes, pelo dever de manter-se
informada e acompanhar a evolução dos aconte
cimentos e insistir na tese de que o govemo da
quele País cesse essa repressão e, especialmente,
esse procedimento que nutre em relação a esses
jovens estudantes.

Percebo que o Constituinte Antônio de Jesus
solicita a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Somos daqueles que pensamos que a pena
de morte não é a solução para os grandes dese
quilíbrios que pode haver dentro de uma socíe-

dade, mesmo quando alguns constituintes estão
propondo que haja pena de morte especificada
para determinados crimes; porém, antes de ela
ser adotada, nós já vimos barbaridade, como te
mos contemplado, recentemente, em uma das
cidades do nosso Estado, onde a própria cadeia

.e os hospitais são desrespeitados, tirando-se a
pessoa e linchando-a em público. E quantos ino
centes poderão pagar pelas culpas de outros se
tal medida for adotada dentro do nosso País.

Então, Sr. Presidente, quero declarar que sou
completamente contrário à pena de morte, por
que esta nunca resolveu problemas e por acreditar
que violência simplesmente gera violência. Não
é com fogo que se apaga o fogo. Então, devere
mos ter outras modalidades de se reeducar o
homem quando este, dentro da sociedade, come
te determinadas infrações, e que ele não venha
a ter a sua vida exposta à morte, como o caso
desse estudante.

Somos contrários, e registramos aqui a nossa
postura, à pena de morte que não é a solução.

O SR. PRESIDENTE( Hermes Zaneti)- Agre
deço a V.Eo pela sua participação.

Gostaríamos, agora, de convidar a que compa
recesse à Mesa os nossos convidados de hoje:
a Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo
do DistritoFederal, Presidente Pinheiro de Araújo;
Associação Brasileira de Agência de Viagens 
ABAV, Presidente Ronaldo Monte Rosas; Associa
ção Brasileira de Indústrias de Hotéis, Presidente
João Elias; Confederação Nacional de Entidades
de Deficientes Fisicos - Professor Paulo Roberto
Guimarães Moreira; e Conselho Nacional de Tu
rismo, por seu proprietário executivo,Dr. Ricardo
de Godoy Jaguaribe.

Quero dar as boas-vindas aos nossos convida
dos. Penso que já conhecem as normas de traba
lho. O depoente fará uma exposição inicial de
até 10 minutos e, depois, abriremos os debates
que terão, cada um, três minutos para a resposta
ou para comentários.

Gostariamos de ouvir aqui, primeiro, o Sr. Ro
naldo Monte Rosas, que falaráem nome da ABAV.

Concedo a palavra ao Sr. Ronaldo Monte Rosa,
por 10 minutos.

O SR. RONALDO MONTE ROSAS - Sr. Presi
dente, Srs. Constituinte, a Associação Brasileira
das Agências de Viagens e a Coordenadoria Na
cional dos Sindicatos das Empresas de Turismo
do Riode Janeiro, São Paulo, Paraná, RioGrande
do Sul, Bahia e Distrito Federal, não poderiam
ficar ausentes quando a Constituinte convoca os
respondáveis pelos diversos segmentos do setor
turístico.

Antes de tudo, parece-nos indispensável que
o turismo seja encarado como uma atividade emi
nentemente econômica e das mais relevantes pa
ra o País. Não se pode esquecer que o Turismo
propicia ao Brasila realização de volumoso supe
ravit de divisas,sobre representar um significativo
potencial de geração de empregos.

Alem dos seus aspectos econômicos e sociais,
não pode ser esquecido que o turismo constitui
um enorme incentivador dos aspectos educacio
nais, histéricos e folclóricos do Pais. É de ser
lembrado que o Brasil possui três monumentos
considerados pela Unesco como pertencentes ao
Patrimônio Universal: Olinda, Oura Preto e o Ter
reiro de Jesus em Salvador, Bahia.
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Na hora em que se cuida de dar ao Brasil uma
nova Constituição, devemos ter em mente que,
no nosso entender, a função primordial do Estado
deve ser a de incentivar a atividade econômica;
o Governo não deve perder de vista que um dos
fatores mais sérios de incentivos ou de desestí
mulo é a tributação. Mantenha-se ou não o siste
ma tributário atual, deve-se ter em mente que
a atividade econômica "turismo" é importantís
sima para o País e não deve ser sobrecarregada
com tributação excessiva ou onerada da mesma
forma que uma atividade supérflua.

Outra preocupação que o Governo deve ter
é com a preservação do Patrimônio Ecológico
do País, pelo que este representa como potencial
turístico.

Estamos certos de que a Constituinte não trairá
os ideais dos que lutam no setor turístico.

Sr. Presidente, eu teceria ainda éllguns comen
tários, aproveitando o tempo que V.pc me conce
de. O turismo, como uma atividade econômica
- isso é o ponto pelo qual mais nos debatemos
hoje em dia - sofre da falta de uma conscien
tização política e de uma conscientização das nos
sas autoridades para com a importância do seg
mento e da atividade "turismo" dentro do campo
econômico.

O turismo é, hoje, um grande gerador de divi
das, importante captador de divisas, alcançando
as cifras de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de
dólares para a nossa balança comercial. Esse forte
gerador do empregos é responsável por mais de
1 milhão e meio de empregos diretos e indiretos
dentro da indústria.

Além disso, é de grande importância no fomen
to do comércio, da indústria, do artesanato, em
suma, em toda a movimentação de nossa econo
mia. Orna de suas principais virtudes como ativi
dade econômica é, também, a de ser um forte
distribuidor de riquezas.

Algumas pessoas, eventualmente, perguntam:
Não seria o turismo uma atividade predatória?
E nós temos fortes argumentos para rebater qual
quer tipo de colocação nesse sentido. Muito pelo
contrário, é graças ao turismo que temos conse
guido preservar o nosso patrimônio histórico, cul
tural e natural, pois reside aí, exatamente, o nosso
maior produto.

Os bons agentes de viagem têm essa preocu
pação como prioridade, mas o Estado tem de
cumprir o seu papel, através da educação do nos
so povo e da fiscalização para combater as ativida
des predatórias.

O turismo é, também, responsável pela divulga
ção de nossa história e de nosso folclore. É através
dele que exportamos não só a nossa história e
nossa cultura como também as nossas belezas
naturais, recebendo em troca as divisas de que
tanto precisamos.

Os senhores podem me perguntar por que sen
do a atividade do turismo tão importante, a nível
de relação de divisas, a Cacex não a reconhece
como tal? E a resposta é um a só. Não existem
mecanismos oficiais que permitam o ingresso
dessas divisas para os cofres da União, sendo
canalizadas para o câmbio negro, em detrimento
ela economia do nosso País.

AABAVe os sindicatos já propuseram, por inú
meras vezes, a adoção de mecanismos que viabili
zação a contabilidade oficial dessas divisas, e la
mentamos que o Governo, até então, não nos

tenha dado ouvidos, não tenha levado em consi
deração essa nossa contribuição, colocando o tu
rismo como atividade marginal, apesar de sabe
rem, conhecerem e consentirem.

É inconcebível a falta de sensibilidade de nos
sas autoridades econômicas para com a atividade
do turismo. Temos investido a soma irrisória, se
comparada com os investimentos de outros paí
ses bem menores do que o nosso, de cerca de
2 milhões de dólares na promoção do turismo
no exterior. Para que tenham uma idéia da relação
custo!benefício que isso representa para o nosso
País, esses 2 milhões de dólares são responsáveis
por um retomo em divisas de cerca de 800 vezes
mais, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões de dólares.

Por fim, gostaria de fazer uma colocação quan
to à importância que vemos no turismo para a
educação. Emvários países do mundo, o turismo
é uma das formas eficazes do ensino. No Japão,
por exemplo, aqueles que tiveram oportunidade
de lá estar, puderam verificar que turmas de jo
vens estudantes são vistas a todo instante, viajan
do, conhecendo o seu país, conhecendo a sua
história e recebendo, in loco, de forma indelével,
urna vasta gama de informações fundamentais
na formação de sua cidadania.

Acreditamos que o fomento das viagens de tu
rismo de cunho educativo deva ser um tema prio-
ritário. .

Sr. Presidente, estas são nossas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
ol:>rigado ao nosso convidado, Ronaldo Monte Ro
Sfs, que falou pela Associação Brasileira de Agên
eras de Viagens-ABAV. Agradecemos a sua contri
buição e pediríamos a gentileza de fazer chegar
esse material escrito, porque, além da gravação
e da publicação no Diário Oficial da Assembléia
Nacional Constituinte, nós gostaríamos de ter es
se material para os nossos arquivos.

O SR. RONALDO MONTE ROSAS - Já foi
encemínhado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
décernos, Concedo a palavra à Organização Na
cíbnal de Entidades de Deficientes Físicos, por
l:II.,1a secretaria para assuntos da Constituinte, o
f'IJofessor Paulo Roberto Guimarães Moreira.

O SR. PAULOROBERTO MORElRA- Eu gos
teria de saber - e esses dias eu tivesse falando
aqui sobre educação - se eu poderia dar um
texto nesta questão de educação e depois conti
nuar com cultura e esporte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V. S'
tem 10 minutos. Hoje, está destinado à questão
do turismo, mas teremos máximo prazer em ouvir
suas considerações dentro dos temas da Subco
missão como um todo.

O SR. PAULOROBERTO MOREIRA- Eu gos
taria de fazer nesses três temas uma abordagem
geral e uma particular no que diz respeito a nós,
portadores de dificiência. Quando eu falar porta
dores de deficiência, estou falando não só de pro
blemas de deficiência física como problemas de
deficiência em geral, como os hansenianos, os
tomizados, diabéticos.

A educação na nossa sociedade, como nós sa
bemos, é extremamente ideológica e repressora;
ideológica no sentido de que como diz o econo
mista John Kenneth Galbraith em relação à eco-

nomia - ela não tem como finalidade, tanto uma
como a outra, tanto a ciência educação quanto
a ciência da economia esclarecer questões eco
nômicas em questões de educação. Ela tem co
mo finalidade reproduzir os valores do sistema
para manter a relação de produção e manter o
status quo.

Agora, se a educação é extremamente repres
sora e copiadora dos valores que não permite
a evolução do ser humano para que ele desen
volva toda a sua potencialidade, imaginem a edu
cação especial, que tem a finalidade de segregar
o indivíduo. E obvio que a educação especial pode
privilegiar aspectos que conduzam informações
e basta que se tire de dentro do indivíduo as suas
pontencialidades e tome isso realidade. Mas ela
também tem uma função segregadora que é uma
coisa extremamente perniciosa. Isso pode entrar
em contradição com o pedido que estamos fazen
do aí, de educação especial e gratuita.

Acontece que eu interpreto isso como um mal
necessário. Nosso panorama brasileiro, hoje, é
de que a educação especial é um mal necessário.
Eu gataria muito de que os Srs. registrassem que
não estamos vendo grandes coisas na educação
especial. Ela é um mal necessário, enquanto esti
vermos segregado à sociedadé.

Grande parte da sociedade brasíleira morreria
de rir de mim, se eu propusesse que conversas
sem com surdos, com os seus sinais, que conver
sassem a linguagem dos surdos. Seria um absur
do total do ponto de vista da maioria das pessoas,
mas do nosso ponto de vista é isto que nós quere
mos: que se saiba tratar um cego, que se encare
com naturalidade as dificuldades de locomoção,
as dificuldades de portadores de deficiência. En
tão, o que nós objetivamos, a longo prazo, é uma
educação integradora que compatibilize a identi
dade com a diferença.

Estamos sugerindo também que aquele consa
grado artigo da Constituição, "todos são iguais
perante a lei" seja feito com o enfoque dialético
e não formal. Todos são abstratamente iguais pe
rante a lei, particular e singularmente; todos são
abstratamente iguais, e particular e singularmente
diferentes perante a lei. E não o respeito à igual
dade abstrata. A diferença particular e singular
é um desrespeito aos direitos humanos e deve
ser punido por lei. Isso é absolutamente neces
sário, porque senão, se nos chamam de iguais,
na hora que tentamos entrar no banheiro, não
conseguimos entrar nele. Então, o banheiro que
é igual para todos não é igual para nós. Então,
ficam uns sendo mais iguais que os outros. Isso
no que diz respeito à educação.

No que d~ respeito à cultura, a dificuldade é
um pouco maior ainda. Eu estou agora falando
também como uma pessoa que trabalha no Minis
tério da Cultura no programa de cultura e porta
dores de dificiência. Há dois anos que estou no
Ministério, tentando mostrar para meus colegas
de trabalho o que têm a ver cultura com porta
dores de deficiência.

Muita gente chega para mim e diz: "Olha, tem
um amigo que diz que seu trabalho fica muito
bom na Previdência Social". O outro diz: "O que
é que deficiência tem a ver com saúde, com cultu
ra?" Bem, não só saúde tem muito a ver com
cultura como não ser o nosso probelma só de
saúde. Mas gande parte das autoridades brasi
leiras, do povo brasileiro, acha que o nosso proble-
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ma é este: primeiro, saúde; segundo, educação;
terceiro, previdência,e, quando muito, transporte.
E acabou. Então, todos os nossos aspectos, ou
seja, como vive um deficiente na agricultura, co
mo viajaum deficientepara o exterior,como deve
ser a alimentação do deficiente, parecendo que
somos figuras mitológicas, que, na verdade, não
temos as necessidades básicas do ser humano,
e por isso a nossa imagem é meio mística Assim
como é a imagem do índio, parecendo muito
distante de nós.

A nossa relação com a cultura é vísceral, é
fortíssima, porque ela se dá exclusão; estamos
excluídos da cultura, entendemos cultura no seu
sentido antropológico, ou seja, cultura como fruto
do trabalho e da atividade humana, tanto a ativi
dade produtiva como a que chamam não produ
tiva, tanto trabalho como lazer.

Assim, ver-nos, do ponto de vista da cultura,
significa inserir-nos dentro dessa cultura, mudar
os valores dessa cultura, para que não fiquemos
à margem dessa cultura, e para que não haja
um massacre em cima de determinados segmen
tos sociais. A nossa questão está muito ligada
com a cultura; não com essa cultura da elite,
porque, aí, estaríamos perdidos, pois não partici
pamos das artes que vieram de fora; estamos
à margem disso. Masestamos fundamentalmente
ligados a esta concepção de cultura, de que so
mos produzidos pela sociedade; de que a socie
dade tem um compromisso conosco e que temos
um compromisso com a sociedade. Estamos pro
duzindo cultura também, e não só somos produ
tores de cultura, como somos consumidores des
sa cultura.

No Ministério da Cultura, temos, por exemplo:
imagem, formação, arquitetura, arte e cidadania.
Este é um projeto a que estamos levando esta
questão.

Observem o quanto a questão cultural tem a
ver com a saúde. Por exemplo, o machismo faz
com que os homens causem doenças profissio
nais incríveis. Assim,no nosso aspecto de preven
ção, o sujeito, para não se intoxicar, etc., ele acha
que é muito forte, e pinta com massa, solda sem
óculos, etc. São valores culturais que estão adoe
cendo o indivíduo, estão produzindo deficiência
no indivíduo; a mulher fuma para ter charme;
o homem fuma para ser macho, bebe cachaça
porque é forte,não se protege no trabalho porque
é forte. São valores culturais influenciando em
nossa vida.Imaginem na nossa vida de deficiente,
vinte e quatro horas do dia a cultura interfere
em nossa vida;a porta do banheiro não é estreita
por uma razão econômica; se fosse, todas seriam
estreitas. E nem o é por uma razão arquitetônica,
porque não há nada arquitetonicamente após o
ser macho. É por uma razão cultural; porque os
homens têm vergonha de irem ao banheiro; têm
vergonha dessa atividade que é absolutamente
natural. Nós perdemos toda a nossa naturalidade,
e quem paga por isso somos nós, que não pode
mos ir ao banheiro. E por aí afora.

Finalmente, a questão do esporte. O esporte
passa a ter uma importância maior do que o nor
mal, porque descobriram que nós, jogando bas
quete, praticando esporte, incomodamos menos.

Então, esse dia entrei aqui no Senado Federal,
para fazer um lobby, e o sujeito pôs a mão em
meu ombro e disse: vocês precisam de uma qua
dra de basquete. E eu disse: muito obrigado, nós

já temos uma quadra de basquete; precisamos
de outras coisas.

O esporte passou a ser um veículo de absorção
de quase totalidade da nossa energia, e passou
a ser também uma forma de nos envolvermos
com a política esportiva internacional, que estã
ligada à política tecnológica esportiva internacio
nal, que está construindo os novos dislgners de
cadeiras, a partir disso aí, e estamo-nos envol
vendo com esse custo caríssimo de cadeiras de
rodas e coisas iguais. O esporte é tão importante
que está, inclusive, influenciando no nosso desen
volvimento.

Então, estou aqui para dizero seguinte: a socie
dade deve ver que o esporte deve ocupar, em
nossa vida, aquilo que deveria ocupar na vida
de todos nós: primeiro - temos que pedir uma
coisa de ordem geral, ou seja, que o esporte seja
visto como atividade que propicia às vidas influir
na liberdade e na beleza humana, e não como
atividade castradora, repressora, de cunho militar
e que enchem os couraças musculares; que' o
esporte, no nosso caso específico, ocupe o seu
verdadeiro espaço, mas que não seja usado para
nos colocar num canto, praticando e gastando
as nossas energias, para que ,agente não se orga
nize, para que a gente não Idiscuta o poder na
sociedade, para que a gente não discuta essa
sociedade. E o esporte está sendo uma atividade
plenamente alienante, e muitos de nós não perce
bemos isto ainda. Eu gostaria que a sociedade,
como um todo, atentasse para esse tipo de coisas.
Era, basicamente, isto o que eu desejava dizer.
Muitoobrigado.

O SR.PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Passa
mos a palavra, agora, ao Conselho Nacional de
Turismo, pelo seu Secretário,Executivo,Dr.Ricar
do de Godoy Jaguaribe, por 'dez minutos.

O SR. RICARDO DE GOOOYJAGUARIBE 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tomarei menos
do que os dez minutos indicados para as suges
tões e novas justificativasque estou apresentando.

Turismo está ligado ao Miriistério da Indústria
e do Comércio, no Brasil, através do Conselho
Nacional de Turismo, que é o órgão normativo
de turismo, e o seu braço de execução é a Empre
sa Brasileirade Turismo - EMBRATOR. No Con
selho têm assento vários representantes de enti
dades privadas,como o Dr.RonaldoMonteRosas,
que representa os agentes de viagens, os trans
portadores turísticos, os hoteleiros e transporta
dores aéreos, além do Governo, através de seus
vários ministérios,porque são hoje treze represen
tantes, ao todo, no Conselho. Esse conselho esta
belece as normas de turismo, que são executadas
pela Embratur. Dentro deste contexto, as empre
sas de turismo, os hotéis, que são o lado privado,
o empresário do turismo, que merece de parte
da Embratur regulamentação decidida por essas
empresas.

Feita esta introdução, eu leriaapenas uma nor
ma externa estabelecendo sugestão, que é a se
guinte: Inclua-se onde couber: é de competência
da União ordenar acerca do setor turístico, propi
ciando o seu desenvolvimento e o acesso a todo
cidadão.

Como justificativa, diríamos que o desenvol
vimento econômico-social dos países mais de
senvolvidos- e aí podemos incluir,por exemplo,

a Alemanha de após-guerra - gerou, entre mui
tas outras conseqüências, a diminuição da carga
horária de aumento do poder aquisitivodas horas
de lazer.

A partir disso o turismo experimentou grande
incremento, passando a servir de paradigma para
os outros países, numa conseqüente explosão de
grandes movimentos de correntes turísticas em
todo o mundo.

Acresce-se a esses fatos a peculiaridade de ser
a moeda desses países ricos bem mais valorizada
do que as das nações para onde se dirigem os
referidos fluxos, o que não impedia a constatação
de que o turísmo se insira, atualmente, como ele
mento de formação da cultura, onde, evidente
mente, o fator social está sempre presente.

É preciso salientar que, no Brasil de hoje e
da Constituinte, embora não se possa transferir,
por suas próprias peculiaridades, as experiências
vividasem outros países, a comparação é impor
tante para colhermos os seus aspectos positivos,
dentre os quais se sobressae a comprovação de
que o turismo é uma conquista social consoli
dada, devendo merecer do Governo toda a aten
ção devida. Com efeito, suas diretrizesdevem ser
traçadas pelo Estado, que, por seu turno, sem
se transformar em empresário de turismo, ou de
promotor a fundo perdido de quaisquer atividades
turísticas, deve promover o seu desenvolvimento,
tonando-o instrumento capaz de atender às ne
cessidades sociais e de lazer a todo cidadão.

Quanto ao aspecto social, é conhecida a atua
ção continuada e gloriosa, empreendida por seto
res ligados à indústria e ao comércio, como o
Senai e Senac, e através de programas bem elabo
rados, que permitem aos seus associados o aces
so aos equipamentos de lazer e turismo.

A motivação dessa entidade deve ser seguida
por outros segmentos da sociedade, ainda não
organizados para tal, e como pretente a política
setorial do Presidente José Samey, por meio da
EMBRATOR, desenvolvendo e operacionalizando
diversos programas que já estão favorecendo os

• idosos, os jovens e os deficientes.

A par das considerações de cunho social, que
apenas anunciamos, que certamente merecerão
estudos mais apurados dos Senhores constituin
tes, inporta considerar os aspectos econômicos
do setor político, segmento de nossa economia
capaz de gerar divisas consideráveis, como de
monstra o primeiro trimestre do ano em curso,
quando foi esperada a massa de 2 milhões de
turistas, com receita superior a 2.1 bilhões de
dólares. Esses números dão conta da importância
do setor e, ao mesmo tempo, domonstram o bom
desempenho da Empresa Brasileirade Turismo,
EMBRATOR, como executora da PolíticaNacional
de Turismo e do Ministério da Indústria e do Co
mércio, que, através do Conselho Nacional de
Turismo, estabelece as diretrizes a serem segui
das.

Desse modo, enfatizamos,o setor turístico,pela
sua importância no cenário econômico e social
do Pais, deve merecer atenção dos Senhores
constituintes quando da elaboração da nova Carta
Magna.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.S', agradecemos a sua contribuição.



Julho de 1987 mARIo DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Domingo 19 183

Consultamos se está no plenário a Associação
Brasileira de Bacharéis de Turismo do Distrito
Federal? Ausente.

Consultamos se está no plenário a Associação
Brasileira de Hotéis? Ausente.

Temos o prazer de anunciar que está designado
o Relator desta reunião, o eminente Constituinte
Aécio de Borba.

Esta Presidência recebeu hoje, durante o dia,
por várias e insistentes manifestações, e quero
deixar registrado nos Anais desta Subcomissão,
profundos elogios à atitude e ao conteúdo do
trabalho desenvolvido pelo RelatorAécio de Borba
na questão de esportes.

Quero, também, aproveitar, para endossar to
das essas referências que foram feitas, especial
mente dizer que o nobre Constituinte, Vice-Pre
sidente desta Comissão, promoveu as diligências
necessárias e assegurou que aqui estivessem pre
sentes todas as entidades que foram convidadas
no campo esportivo, cuja atividade encerramos
hoje ao meio-dia. De modo que registramos os
agradecimentos ao eminente Constituinte Aécio
de Borba.

Iniciando os debates, passo a palavra ao nobre
Constituinte, primeiro inscrito, Antônio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Estávamos aqui acompanhando atentamente
a exposição de cada depoente, iniciando aqui pelo
Dr. Ronaldo Monte Rosas, o qual usou da oportu
nidade para falar sobre o turismo, assunto que
deve ser despertado para o interesse individual
ou social ou de lazer do indivíduo. Porém, preocu
pa-me um aspecto. Parece-me que atualmente
o turismo não está acesso a todos. Faz-me crer
que ele seja priorizado à determinada categoria
social que tenha condições de desfrutar de deter
minado tipo de turismo.

Outra preocupação, também, é o que fazer para
que haja o turismo dentro de determinadas áreas
onde ainda haja a beleza natural ou naquilo que
o nobre expositor disse sobre a preservação do
patrimônio ecológico, como proceder, incentivan
do o turismo e, ao mesmo tempo, preservando
esse patrimônio que deve ser a beleza natural,
que propicia aquilo que for necessário dentro da
nossa Nação.

Agora, passo a falar com o Dr. Roberto. S.S·
teceu considerações a a partir da educação, e
que esta é um mal necessário. Gostaria, se possí
vel, de obter mais informações desse posiciona
mento de mal necessário. O nobre expositor falou
também sobre sabermos tratar até um cego. Fez
me crer que precisamos estar educados até para
conviver com o cego e outros tipos de pessoas
que sejam menos favorecidas pela sorte física,
econômica ou social e que muitas vezes, dentro
dessa sociedade, aparece com determinados ti
pos de vícios para se apresentar como charme
e que, às vezes, indiretamente, suprime ou agride
os direitos de outrem. Gostaria de ter algum escla
recimento a respeito e parabenizo a todos aqui
pela boa exposição.

Sobre a Embratur, gostaria de saber se ela está
interiorizada no Brasil e o que ela está produzindo
diretamente, ou qual o aspecto mais produtivo
que a Embratur está operacionalizando.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado, eminente Constituinte Antônio de Jesus.
Pela ordem citada aqui, vamos ouvir primeiro,
então, o nosso convidado Ronaldo Monte Rosas.

O SR. RONALDOMONTE ROSAS - Sr. Cons
tituinte Antônio de Jesus, a preocupação de V.Ex"
quanto ao turismo social é também uma preocu
pação nossa. Naturalmente que, como empre
sários, precismos, na nossa atividade, visar algu
ma lucratividade, mesmo que ela venha a ser bas
tante reduzida na atividade do turismo social. É
obvio que a efetiva implantação do turismo social,
no nosso País, exige do Governo toda uma prepa
ração de equipamentos, viabilização de transpor
te, a custos mais reduzidos, equipamentos estes
que incluem, também, o de hospedagem, como
é hoje política da Embratur desenvolver albergues
e, isto, talvez amanhã, com a presença do Sr.
Presidente da Embratur, V. Ex" tenha a oportu
nidade de saber melhor a quantas anda essa polí
tica de desenvolvimento neste sentido, mas, com
certeza, nós, lado empresarial, temos nossas vis
tas voltadas também para este segmento, porque,
independente de suas margens de lucro serem
mais reduzidas, não deixa de ser segmento bas
tante grande e um universo bastante grande no
nosso País de consumidores que se utilizariam
do turismo social, do turismo de massa.

Quanto aos aspectos que V.Ex' colocou das
questões de defesa ecológica, de locais hoje de
natureza privilegiada e, graças a Deus, o nosso
País foi generosamente premiado. Temos, por
exemplo, a Ilha de Fernando de Noronha onde
existe muita polêmica quanto a sua útilização ou
não com relação ao turismo. Entendemos que
turismo precisa e depende - ecolocamos aqui
em nossas palavras iniciais - da defesa da ecolo
gia. Esta é uma de nossas premissas e uma de
nossas prioridades, porque a natureza é um dos
nossos' principais produtos de venda. Estaremos
sempre, de nossa parte, alertas neste sentido, na
defesa da ecologia.

Cabe, como disse nas minhas palavras iniciais,
ao Governo cumprir a sua parte nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado. Com a palavra o Professor Paulo Roberto
Moreira. I

O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA- Nobre
Constituinte Antônio de .Jesus, inicialmente, fui
convidado para falar sobre educação especial e
aí realmente estamos formulartldo uma proposta
nossa, que encaminhei a todos; pedindo que exis
ta educação especial e gratui4'. Inclusive se fala,
em algumas propostas, em serta porcentagem
da receita para a educação ser destinada à educa-
ção especial. :

Fiz questão de dizer que a educação especial
seria um mal necessário. Porque o ideal para nós
seria que não houvesse educação especial. O
ideal PFU'a nós seria que a educação fosse uma
educação para todos. Falei aqui em compatibilizar
a identidade com a diferença, que é uma frase
do Celso Furtado.

Imagine uma 'coisa - aí já abrangerei a segun
da dúvida - esta sociedade, que às vezes se con
sidera educada, corre de um deficiente como o
diabo corre da cruz, e de alguns então corre mais
ainda porque nós representamos a imagem da
deficiência de cada um. Então, as pessoas têm
um medo danado das suas deficiências, todo

mundo gosta de mostrar muito a sua virtude, co
mo se esta fosse possivel se desenvolver sem
encararmos a nossa deficiência. Dizem que a úni
ca maneira de vencer a tragédia é olhando nos
seus olhos. Existem 4 tipos de hansenismo, por

exemplo, só dois que são transmissíveis, e em
círcunstênclas especiais que não são conhecidas
ainda. Noventa por cento da população é imune
à hanseniase mas o pânico que se tem da doença
é algo serííssímo. Um portados de hansenismo
é um indivíduo que praticamente não pode fazer
nada. Então, é serissímo este estigma. E essa
sociedade, se considera educada. Já imaginou
que loucura?

O outro: aspecto é o seguinte. V. Ex" fala em
pessoas q~e têm um ar superior e que podem
discriminar o outro. Isso é seríssimo, esta é a
nossa grm'lde luta. Dizem que o fascista olha de
cima para baixo porque ele se julga superior a
todo mundo. Quem tem complexo de inferiori
dade olha de baixo para cima. O desconfiado,
eu que sou mineiro, por exemplo olho de lado.
São expressões corporais. A nossa é a luta contra
o fascismo. Na França, o deficiente pede para
a pessoa em pé sentar para conversar com ele.
No dia em que olharmos o outro de igual para
igual, acabará o estigma. Quando os homens des
cobrirem que não são superiores aos outros, aca
bou o nosso problema. O nosso problema é basi
camente ~ultural, de preconceito. O que impede
toda a nossa existência, que são verdadeiras tragé
dias, é que as pessoas acham que são superiores
a nós. Nãb existe nada disso. A deficiência emo
cional é uma coisa seríssima, a deficiência psico
lógica é seríssíma, a deficiência financeira é,serís
sima, a deficiência em geral, tem tanta forma de
deficiência, então, todo mundo é deficiente. Não
é bom se t1izerque todo mundo é deficiente, mas
a verdade é esta. Que muita gente usa óculos,
outros têm medo demais, medo de menos. Tudo
isso é deficiência. Somos pessoas deficientes e
eâclenteseo mesmo tempo.

O SR. I?RESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado.

Com a: palavra o Conselho Nacional de Turis
mo, Dr. ~icardo Godoy Jaguaríbe.

O SR. RICARDO GODOY JAGUARIBE - Sr.
Constituinte Antônio de Jesus, a Embratur, co
mo órgã<:> executivo da política do turismo, é um
órgão pequeno, e mesmo assim, consegue se
estender por todo o Brasil. E como ela faz isto?
Através de convênios assinados com as secre
tarias e órgãos de todos os Estados para a execu
ção de fi~calização e recebimento de documentos
endereçados a guias de turismo e hotéis. Ela faz,
através dos órgãos de desenvolvimento regionais,
Sudam, Sudene, para exame de projetos de
nnancíamentos de noters, o desenvoívimento do
turismo, e também, através de bancos de desen
volvimento dos Estados, e repasse de recursos
financeirbs para atender diversas áreas de turis
mo.

Dessa forma, sem ter uma estrutura grande,
ela consegue alcançar todo o território nacional
numa atividade bastante abrangente. É evidente
que dentro dessa política, ela procura, também,
treinar recursos humanos, tomá-los adequados
á fiscalização e formação, de um modo geral,
das agências de turismo.

Interessante, também, é que ela envolve mais
do que o Estado, o município, porque quando
há um projeto ou guia turístico, na área de hote
laria, por exemplo, em qualquer tipo de investi
mento turístico, em qualquer município, é neces
sário que os municípios, antes de receberem qual-
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quer beneficio da política federal, facilitem 05 em
presários de forma a envolver, também, o muni
cípio neste processo de aumento do número de
hotéis, no desenvoMmento turístico, enfim, da
oferta, inclusive turística, geral do País.A EMBRA
TUR é um órgão muito pequeno, mas conseguiu
alcançar o Brasil todo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado.

Concedo a palavra ao Constituinte Dionísio Ha
ge.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO HAGE 
Não vou fazer nenhuma indagação aos senhores.
Pelo contrário, vou me solidarizar com tudo que
foi dito.

Conheço de perto o problema do deficiente.
Quando Secretário de Educação do meu Estado,
o Pará, fui responsável pela interiorização da edu
cação especial que começou comigo.

Embora V. S' tenha feito aquelas colocações
a respeito do esporte dos deficientes, vi a questão
por outro ângulo. Na realidade, assisti muito defi
ciente realizado com o esporte, principalmente
lá do Norte do Brasil. Quando a primeira delega
ção do Pará participou desses jogos e retomou
com troféus, constatei que o esporte é muito bom
para qualquer cidadão. Vejoaí, então, o deficiente.
Assisti às partidas, aquelas partidas de futebol de
salão para o deficiente visual em que a bola é
aquele chocelhozínho, que se joga pelo barulho,
aquelas coisas todas em que vemos um esforço
muito grande.

Tenho um trabalho a respeito do deficiente,
uma das propostas minha é sobre o deficiente.
O que passa, realmente, para o Estado, aquela
incumbência de assumir a educação especial, que
é uma educação realmente muito cara, e, ainda
há pouco, falava-se sobre o problema do surdo,
do que precisamos para montar nas escolas de
surdos, 05 profissionais que ela requer. Então,
realmente a colocação de V. S' foi muito feliz,
estou parabenizando-o por isto e quero dizer que,
por mim, 05 deficientes terão toda a solidariedade
e apoio no trabalho constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado ao Constituinte Dionísio Hage.

Iremos agora aos comentários do Professor
Paulo Roberto Guimarães Moreira.

O SR. PAULO ROBERTOMOREIRA - Primei
ro gostaria de agradecer a intervenção que nos
foi dada, porque temos muito pouco espaço no
cenário nacional, muito pouco. Quase não fala
mos, a imprensa não diz nada de que falamos
e quando diz, fala barbaridades. Então, sempre
agradeço muito a todos aqueles que nos dirigem,
que se interessaram por aquela questão.

V. Ex' observa que sou um atleta da Seleção
Brasileira,Jogo há dez anos na Seleção Brasileira,
ganhei todos 05 campeonatos brasileiros de tênis
de mesa. Então, vivenciei esta questão e estou
muito preocupado com 05 descaminhos do es
porte.

Em 1983, a Seleção Brasileira desembarcou
no Galeão com uma tonelada de excesso de car
ga.lsso não é viagem esportiva, isso é importação.
Uma cadeira de rodas, de basquete, na Inglaterra,
custa cerca de 45, 50 ou até cem mil cruzados.
Essa cadeira nós a fazemos igual aqui por 12
mil cruzados. Então, estamos ficando dependen
tes do capital internacional, da tecnologia. Então,

precisamos fazer a nossa tecnologia.
, O esporte, enquanto gerador de tecnologia, é
otimo. Compramos borracha de raquete, todo o
esporte dos países centrais está determinado a
nossa existência, inclusive. As cadeiras de rodas
que usamos derivam do esporte e temos que
produzir isto aqui. Sou apaixonado pelo esporte,
mas quero colocá-lo no seu devido lugar.

Agradeço e acho muito importante que Y. Ex"
cuide dessa questão. Sóquero discordar da ques
tão da educação cara. A educação especial, pri
meiro, não deveria existirse fôssemos uma socie
dade realmente desenvolvida, mas como não o
somos, ela ainda existe. Fomos segregados e.
de qualquer maneira, para não perturbarmos mui
to a sociedade, vamos para o nosso canto fazer
a nossa educação especial, mas, do nosso ponto
de vista, ela não é cara porque caro para nós
são as Transamazônicas da vida.

Em 1979,05 Estados Unidos gastaram 10%
do seu Produto Interno Bruto na guerra; de cada
oito horas de trabalho de um russo, quantro horas
de produção são destinadas para a compra de
armas. A nossa educação especial, absolutamen
te, não é cara.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dioní
sio Hage.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO HAGE 
Queria, solicitando a tolerância do Sr. Presidente,
para fazer uma só colocação.

Reconheço que nenhuma educação é cara,
precisamos é de recursos.

Uma outra proposta minha altera aquela do
Senador João Calomon que propõs 13% do Or
çamento da União para a educação. Estou pro
pondo 20% do Orçamento da União e 30% dos
Estados e Municípios para a educação. Então,
aí teremos este dinheiro. Quando falo de educa
ção, falo do meu Estado, Estado pobre, rico em
riquezas naturais, muitas inexploradas, outras ex
ploradas por quem não deveria explorar, mas,
infelizmente, educação temos um pouco baixa,
por isto que disse cara. Mas não é cara, nada
em educação é caro.

Sr. Presidente, peço desculpas, mas gostaria
agora de dirigirao pessoal de turismo a segunda
pergunta.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) -A Pre
sidência gostaria de fazer o registro de que V.
Ex" teve os três minutos regimentais, na sua pri
meira intervenção.

O Regimento impede uma segunda interven
ção. Vamos tolerar V.Ex", faça a pergunta, então,
para poder enriquecer aqui os debates.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO HEGE 
Queria que me informassem como a EMBRATUR
e o Sindicato de Turismo vêem o problema-da
não-oficialização do jogo, porque o jogo existe
no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Devo
alertar V. Ex' Esta Presidência cumpiu sempre
o Regimento e pretende prosseguir cumprindo,
para que possamos agir democraticamente.

Então, na Presidência, devemos esclarecer a
V.Ex" duas questões, Primeiro, V.Ex" teve o tempo
regimental disponível;segundo, além disso, quero
ponderar aos demais Constituintes aqui presentes

que conheço o eminente Constituinte Dionísio
Hage, sei de sua qualificação, de seu trabalho,
das qualidades. Registro e conheço isso, inclusive
para efeito de registro nos Anais da nossa Assem
bléia Nacional Constituinte. Mas, em decorrência,
das exigências de trabalho que o Deputado Dioní
sio Hage tem, S. Ex' prestou seu trabalho noutra
Subcomissão e, em conseqüência disso, não pô
de acompanhar o trabalho habitual da nossa
Subcomissão, isto impediu-o de tomar conheci
mento de que esta Subcomissão decidiu que não
discutiria a questão do jogo. Por isso, faço este
esclarecimento ao eminente Constituinte Dionísio
Hage.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO HAGE-En
tão, retiro a pergunta, foi um lapso do meu Partido.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
deço a compreensão do eminente Constituinte
Dionísio Hage, meu amigo fraterno.

Concedo a palavra ao eminente Constituinte
Florestan Femandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER·
NANDES- Aminha inscrição se deve à iniciativa
do próprio Presidente Zaneti.

Com relação aos dois depoimentos sobre turis
mo, fica evidente que a nossa indústria de turismo
está altamente prejudicada e até deformada pelo
desenvolvimento desigual da sociedade brasielira.
Há constrangimentos sobre o turismo que proce
dem do subdesenvoMmento de várias regiões e
da nossa capacidade de manter o sistema do
turismo competitivo em grande escala interna
cional ou, por outro lado, de nossa incapacidade,
ainda maior, embora para mim seja contraditório,
de montar um sistema de turismo eficiente para
os próprios brasileiros. Já me vi várias vezes em
sérias dificuldades comprando programas de tu
rismo e recebendo serviços que não correspon
diam àqui/o que eu tinha comprado, tanto em
qualidade de serviço, quanto em organização de
viagens, entre os outros aspectos.

O problema central, para mim, reside neste fato,
quando se pensa, não no estrangeiro que vem
para cá, quando se pensa na expansão do mer
cado interno. Interessa muito ao Brasil o turismo
europeu, por exemplo, é um turismo de viagens
de países próximos e há muito turismo interno
em todos os países da Europa, Canadá, nos Esta
dos Unidos. Fiquei assombrado com o fato de
que isto faz parte de uma consciência da neces
sidade da viagem, das necessidades de descobrir
o outro e isto cria uma tradição que nos falta.
Quer dizer, uma tradição cultural na esfera do
turismo. Somos ainda um pouco rústicos a quase
sempre encaramos o turismo como um negócio
primário, daí o fato de virem várias reflexões que
foram apresentadas aqui que são realmente obje
tivas e, infelizmente, a Constituição do País não
pode sanar. Então, diziaaqui que não tem compe
tência para ir além, no caso do turismo, e gostaria
de tratar das reflexões do meu amigo Paulo Ro
berto, uma inteligência lúcida e um homem admí
rável na sua luta para se pôr acima da igualdade.

Acho que o ponto de partida da nossa reflexão
deveria ser o oferecido pela Antropologia. Real
mente, a estigmatização do chamado deficiente
- dei aulas de sociologia Aplicada na Faculdade
de Curitiba durante 8 anos, mas nunca gostei
da palavra deficiente -, não sei por que, não
considero que uma pessoa seja deficiente por
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ser portadora de uma limitação orgânica ou ad
quirida, mas de qualquer maneira essa palavra
circula. Há culturas e civilizações nas quais as
deficiências são superestimadas, não precisamos
ir nos casos dos corcundos que fazem parte do
folclore italiano ou então das tribos tupis, que
estudei, nas quais certos tipos de defeitos físicos
qualificavama pessoa para ser mais considerada
do que outras. Agora, em nossa cultura a estigma
tização existe,é forte e é limitativa. Ela, realmente,
cria no chamado portador de deficiência física
reações que são negativas para si próprio,porque
ele se comporta em termos do que o outro espera
deles e sempre pensa que o que o outro espera
dele é o pior possível.É essa armadilha, é o ardil
da estigmatização que cria o problema educa
cional e o problema social dos chamados defí
cientes físicos.

É muito comum em nossa sociedade se prati
car isso. Um determinado elemento é selecio
nado, um negro que tem alma branca. Então,
ele é tirado do seu meio, isso chama-se na socio
logiaacofalização,quer dizer,ele passa a ser parte
do estigma racial dominante para certos efeitos.

Por fim,refletimuito sobre o problema da esco
la e o deficiente. A necessidade de uma escola
especial.Acho que a escola especial deve ser uma
necessidade estritamente técnica. Acho cornpa
tívela idéia que o chamado portador de deficiên
cia física deva ter a educação em situações co
muns, na escola comum. É a escola que tem
que se adaptar a ele, não ele a uma escola segre
gadora, mas, de qualquer maneira, existea neces
sidade de um adestramento intensivo, a sociali
zação para a experiênciaespecífica nas condições
psicossociais, físicas, intelectuais que a pessoa
tem de enfrentá-Ias. Por fim, há o problema de
como responder às expectativas de comporta
mento e às frustrações pessoais, daí a importância
da escola especial, que deve ser, pedagogicamen
te, uma escola de complementação, e não se
poderia ser substituída, por programas especiais
dentro da escola comum. E um problema que
se poderia resolver em uma escola rica de recur
sos educacionais.

Aescola brasileiraignorou o problema nas duas
dimensões. Em conseqüência tomou a situação
de deficiente altamente desvantajosa para eles e
que nos cobre de vergonha porque, realmente,
esses companheiros deviam receber mais do que
aqueles que são tidos como estudantes normais
ou superdotados.

Essa era a intervenção que queria fazer, não
falei tudo que desejava, mas com três minutos
não dava para mais.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex- por mais esta expressiva contri
buição.

O nosso convidado Professor Paulo Roberto
Guimarães Moreira.

O SR. PAULO ROBERTO MOREIRA - Primei
ro, gostaria de dizer que receber esses elogios
do Professor Florestan Fernandes, que é um dos
maiores intelectuais brasileiros, da História do
Brasil, talvez seja mais importante que ser apro
vado emuma banca de doutorado em Antropo
logia ou Filosofiada Deficiência.

Concordo plenamente com a questão da defi
ciência e, talvez, V. Ex" não tenha verificado,talvez

já tenha, que é a tomada, a generalização de um
aspecto particular.Se um indivíduotem uma defí
ciência físicaé chamado de deficientee, portanto,
ele passa a ser não eficiente. Não eficiente em
todos os sentidos, o que é uma injustiça e uma
estupidez da filosofia elementar que todos nós
cometemos, lamentavelmente.

O Professor Florestan Fernandes também per
cebe claramente o nosso ponto de vistade educa
ção especial e remete a questão da complementa
rização, exatamente isto, ou seja, temos que ser
educados num ambiente social onde todos este
jam presentes. Agora, óbvio que tem de existir
uma complementação de todos, aliás, todo muno
do deveria merecer uma educação especial por
que todo mundo tem as suas especificidades. É
óbvio que nós, portadores de deficiência, numa
sociedade como esta, extremamente discrimi
natória, precisamos ou talveztenhamos uma po
tencialidade fantástica para lidar com a informá
tica, para lidar com uma série de coisas, um grau
de abstração muito grande pela nossa pouca lo
comoção. Então, temos uma potencialidade íncrí
vel, temos uma paciência que as outras pessoas
não têm. Esperamos horas, às vezes, para ultra
passar um degrau. Por outro lado, temos uma
carência enorme de uma série de coisas que a
sociedade tem que concentrar os seus esforços.

Agradeço muítissimo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obrí
gado Professor Paulo Roberto Guimarães.

Oferecemos, por fim, a palavra ao nosso Re
lator.

o SR. RELATOR (Aéciode Borba) - Tivemos,
esta noite, pronunciamentos de duas pessoas es
pecificamente ligadas à área do turismo. Em am
bas, evidenciou-se a importância do turismo den
tro do setor da atividade eminentemente econô
mica e que precisa um tratamento mais objetivo
por parte do Governo.

O nosso representante do Conselho Nacional
de Turismo, Ricardo de Gado Jaquaribe, apre
sentou uma inserção específica para constar da
nossa Carta Maior, dizendo ser de competência
da Uniãoordenar acerca do setor turísticos propi
ciando seu desenvolvimento e acesso a todos os
cidadãos.

O representante da ABAV, Ronaldo Monte Ro
sas, evidenciou quanto o turismo é incentivador
dos aspectos educacionais, históricos e folclori
cos do País.Então, como relatório das duas apre
sentações não temos outra sugestão senão aque
la de enviar a proposição específica feita pelo re
presentante do CNT para que o próprio Relator
aprecie e veja a inclusão na forma proposta ou
como uma forma legislativa mais apropriada.

Tivemos um outro pronunciamento na noite
de hoje e este nos trouxe reflexões muito profun
das sobre a divergência, sobre a falta cultural do
Brasil para uma convivência mais comuns, mais
normal, entre aqueles que não são portadores
e os que são portadores de alguma deficiência
física.Defendeu-se educação especializada,espe
cífica para cada tipo de deficiência e uma parte
que é eminentemente necessária que seja desta
cada, que seja gratuita.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER·
NANDES - O ProjetoAfonsoArinosicluia neces-

sidade de uma educação especial nesta área.
Quer dizer que nós, aí, não estaríamos inovando.

O SR. RELATOR (Aécio de Borba) - E fez-se
referência à parte da cultura presente em todo
relacionamento da pessoa portadora de deficiên
cia e da pessoa que se julga normal. Acredito
que só com uma evolução maior, com o desen
volvimento cultural mais aprimorado, possa real
mente o brasileiro chegar a este nível que, os
outros países, talvezpor maior nívelcultural,deva
insistir, e isso o professor não fez referência, mas
nos deixe depreender de que é bem mais fácil
o relacionamento em outras partes do que no
nosso País.

Por último, o esporte. Usar o esporte como
absorção do deficiente para marginalizá-loou pa
ra entretê-lo, acho que não é justo e nem seria
o objetivo de nenhum desportista, mas fazer es
porte para proporcionar àquele que não é tipica
mente normal o mesmo entretenimento, a mes
ma participação que tem aquele normal, acho,
sem dúvida alguma, deva ser uma preocupação
maior, embora não veja como isto vá figurar tipi
camente numa elaboração de uma Constituição.

De modo que, daquilo que ouvimos na noite
de hoje, é o relatório que podemos fazer para
o encaminhamento e o estudo finaldesta Subco
missão que, sem dúvida alguma, junto às outras
da área de educação, de cultura e esporte, verificar
o que é justo se inserir na Carta Maior sobre o
turismo

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado. Quero, antes de encerrar a reunião, comu
nicar a esta Subcomissão que temos em mãos
o ofício formalizando o convite para reunião na
UniversidadeFederal de Uberlândia,situação que
está em suspenso, pendente. Podemos marcar
um dia que os Srs. Constituintes possam ir?Havia
previsão de irmos, agora, sábado, dia 9. Parece
que não se concretizará, na medida em que não
se encontra número suficiente de adesões.

Queremos, ainda, comunicar que recebemos
convite do Presidente da Assembléia Legislativa
do Espírito Santo, para uma reunião também na
quele Estado. Pedimos que a nossa Secretaria
possa nos devolver estes dois ofícios no início
da próximasemana, quando, penso, teremos me
Ihores condições para apreciar o assunto.

Amanhã, retomaremos os nossos trabalhos às
9 horas. Faço um apelo especialíssimo aos meus
colegas, membros desta Subcomissão, para que
todos estejamos aqui amanhã, pela manhã e à
tarde, pois amanhã é o último dia de nossas reu
niões para ouvirmos as entidades representativas
de segmentos da sociedade.

Com estas colocações, pretendemos encerrar
esta reunião, não sem antes, para que fique regis
trado em que clima estamos fazendo esta Consti
tuinte, dizer que há exatamente cerca de duas
horas, estava no plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, antes de dirigir-me para a Subco
missão, e havia a informação de que havia dificul
dades de ordem do Poder Executivo,com amea
ças de rompimento, com problemas institucio
nais, com pacotes econômicos, com congela
mento, enfim, um pouco deste clima de tumulto
a que estamos submetidos paralelamente no mo
mento em que estamos elaborando esta Carta
Constitucional. Fui interrompido na Presidência
dos trabalhos, nesse instante, pelo Prefeitoda mí-



186 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

nha terra natal, Veranópolis, no Rio Grande do
Sul, onde as rádios estão comunicando que o
Presidente José Samey renunciou ao seu man
dato. Não temos nenhuma confirmação para isto,
pensamos até que faça parte daquela boataria
que temos vivido aqui, mas coloco nos registros,
na gravação e nos Anais desta Constituinte, para
que se tenha uma idéia na História, depois, de
que os nossos povos latino-americanos e o nosso
País, o Brasil, vivemos dificuldades de ingerência
de ordem internacional e que agora e aqui, neste
País que faz esse trabalho tão bonito, tão partící
pativo de toda a sociedade brasíleíra, onde se
procura construir uma Constituição com todas
as limitações do processo, mas ainda assim cons
truir uma Constituição com melhor participação
popular, para que construamos, enquanto País,
e escolhamos o nosso caminho e a nossa autono
mia política, tenta-se tumultuar este processo,
cria-se evidentemente uma apreensão. Mas, acre
ditamos que vamos ter tranqüilidade suficiente,
determinação suficiente para construirmos esse
processo de transição e abrirmos as perspectivas
para a construção de um país que precisamos
para a maioria, para os interesses do nosso povo,
para a construção aqui de uma sociedade iguali
tária, de justiça social onde esse processo consti
tuinte faz parte importante.

Com estes comentários, como disse, para o
registro da História, encerramos esta reunião.

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 46
minutos.)

DOCUMENTOSRECEBIDOSPELAsas
COMISSÃO ll'\ EOOCAÇÃo, CULTURA E
ESPORTES A SEREM PUBLICADOS EM
ANEXO À ATA DA 21' REUNIÃO ORDINÁ
RIA, REAL!ZAIYt EM 7 DE M410 DE 1987,
COM A DEVIDA AaTORIZAÇÃO DO SE
NHOR PRESIDENTEDA SUBCOMISSÃO,
CONSrrrUINTE HERMES ZANE71.

ABCF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES
DEFUl'EBOL

PROPOSTA À ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE

SUGESTÃO N° /1987

1-Compete à União prover ao Desporto.
Assegurar às Entidades Desportivas a autono

mia quanto a sua organização e funcionamento.
Não sendo permitido a existência de mais de uma
entidade nacional como dirigente de cada des
porto e da mesma forma de mais de uma entidade
estadual e municipal com a mesma fmalidade.

As entidades desportivas, pelo que representam
e por não terem finalidade lucrativa, deverão no
que for possível, ficaram isentos de impostos e
contribuições previdenciárias.

Por proposta do Sr. Deputado Aécio de Borba
a Comissão de Esportes da Câmara elaborou um
projeto que foi aprovado por unanimidade tanto
pela Câmara como pelo Senado. O presente de
creto foi vetado pelo Sr. Presidente da República
sob a alegação de que os recursos ali solicitados
iriam fazer falta aos projetos daquela Presidência.

Solicitar a cota de 10% (dez por cento) dos
recursos provenientes da Loteria Esportiva para
os clubes de futebol proãsstonal, a titulo de partici
pação e pagamento pelo uso de suas marcas.

Admissão das ações relativas à disciplina e às
competições desportivas no Poder Judiciário, so
mente dar-se-á após esgotadas as instâncias da
Justiça Desportiva que terão o prazo máximo de
60 (sessenta) dias contados da instauração do
processo para proferir decisão final.

Sala das Sessões, 6 de maio de 1987. - Ro
berto Pasqua, Presidente da Associação Brasi
leira de Clubes de Futebol.

"ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

CRONISTAS ESPORTIVOS -ABRACE

À SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO,

CULTURA E ESPORTES

Depois de ver que um projeto de incentivos
fiscais para ajudar os Desportos proposto pelo
CND foi arquivado pelo Governo Federal.

Depois de ver que um projeto de criação de
uma Secretaria de Esportes, proposto pelo MEC,
que visava ajudar o esporte, está numa gaveta
de estudos.

Depois de ver que o projeto de loteria esportiva,
cujo relator foi o Deputado Aécio de Borba, que
daria melhores condições ao esporte, depois de
aprovado pela Câmara e Senado foi vetado pelos
tecnocratas do governo que assessoram o Presi
dente José Sarney,

Eu resolvi parar para repensar o que é que
estava acontecendo com o governo e sua falta
total de apoio ao Desporto.

Venho agora a esta Subcomissão, com renova
das esperanças de que aqui o Desporto seja ou
vido.

O Desporto, através de seus legítimos segmen
tos da sociedade, está apresentando suas teses
à Constituinte.

A imprensa esportiva brasileira, através da
ABRACE, agradece a oportunidade que lhe foi
dada para depor nesta Comissão e vem pedir
o fim das discriminações no Desporto.

A atual Constituição não dispensa mais do que
quatro secas palavras ao Desporto, num vago
item do seu artigo 8"escondido entre as inúmeras
competências da União... Legislar normas gerais
sobre Desporto. E só.

E é preciso mais. Muito mais, para que a ativi
dade desportiva seja, antes de tudo, um direito
de cada cidadão brasileiro.

Pobre esporte brasileiro que sofreu, há pouco
tempo, um novo e duro golpe na sua estrutura:
o "esquecimento" propositado de que foi vítima
na proposta da Comissão Arinos. Discriminações
dessa espécie são intoleráveis. Se não houver
união dos desportistas, ficaremos alijados da
Constituinte, vão nos retirar o pouco que ainda
resta da loteria esportiva e não conseguiremos
aprovar um projeto de benefícos fiscais para o
Desporto, reclamado por toda a comunidade que
faz esporte no País.

O Desporto representa uma das projeções dos
direitos naturais inalienáveis e sagrados do cida
dão, dai por que sua omissão, neste momento
de Constituinte plena, é descumprimento de cida
dania. Do poder de sensibilização popular e do
vigor social do esporte resulta seu interesse públí
co, que é antes de tudo democrático. É imperativa,
essencial, a presença do Desporto na nova Consti
tuição brasileira, para que ele seja como quere
mos, a expressão autêntica da alma nacional.

No Brasil, em muitos setores, o Desporto ainda
é concebido como atividade "pouco séria", de
sempenhada por "desocupados", diversamente
de todos os países capitalistas (onde é um grande
negócio comercial) e socialistas (onde é instru
mento de propaganda política). E mais: no Brasil,
esporte ainda é sinônimo de futebol, mesmo as
sim restrito ao Rio, São Paulo e às participações
da Seleção Brasileira em copas do mundo.

No entanto, esta é uma visão reducionista, des
focada, míope e estreita, que há de ser corrigida.
Além deste campo do Desporto competição ou
Desporto espetáculo, há muitas outras formas e
dimensões desportivas socialmente relevantes e
significativas, tais como: o Desporto pedagógico
da criança e do menor carente; o Desporto tera
pêutico do velho e do portador de defíciêncía:
o Desporto lazer, descompromissado de resulta
dos; enfim. o Desporto enquanto fenômeno social
que educa, estimula participação e desenvolve
valores de convivência, de civismo e de cidadania,
contribuindo, significativamente, para reduzir o
número de leitos nos hospitais e de cárceres nos
presídios. É urgente, então, que o Desporto, às
vezes equívocadamente encarado como de valori
zação social menos expressiva, passe à condição
de fator essencial à promoção dos valores perma
nentes do homem e da sociedade.

O Desporto fascina o público pelo que veicula
de igualdade e possibilidade de exercer escolhas
- de exercitar a liberdade. Mais ainda, enquanto
atividade da sociedade, o Desporto é a própria
sociedade exprimindo-se por meio de uma certa
perspectiva, regras, relações, objetos, gestos,
ideologias, etc. E como uma das forças vivas da
sociedade brasileira o Desporto não pode perma
necer menosprezado pela normatividade consti
tucional, até porque a Constituição deve ser o
espelho do público e da realidade.

Dentro desta moldura, seria lamentável e até
criminoso se os desportistas não materializassem
sugestão para que os princípios básicos da legisla
ção desportiva qualifiquem-se como matéria in
corporada à ordem constitucional. Sua disciplina
foi esquecida, injustificadamente, pelos consti
tuintes do passado, apesar de o Desporto ser uma
das mais evidentes manifestações de sentido de
mocrático.

Ninguém tem o direito de esquecerique o Des
porto, com o reconhecimento e prestigio de que
desfruta, é um componente arraigado e identifi
cado à vida nacional. Por isto, quando o País abre
as portas à prática da liberdade, ao exercício da
cidadania e à vivência democrática, a Assembléia
Nacional Constituinte, precisa e deve incluir no
novo texto constitucional os princípios e normas
sobre Desporto, compatíveis com as singulari
dades nacionais - não apenas pelo que ele repre
senta, em si mesmo, mas também para o povo
brasileiro.

o que todos nós esperamos é que as sugestões
que vão surgir de parte dos deputados e sena
dores e dos segmentos esportivos da Nação, sen
sibilizem e sejam concretizadas pelos governan
tes, legisladores e constituintes da Nova Repú
blica.

Porque Constituição sem esporte será Consti
tuição falha.

O Desporto, esse fenômeno que aíestá corren
te, tem que ser incluído na Constituição a partir
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de sua realidade. A posição dos Estados, dos Mu
nícípíos, dos atletas, será decorrente do que se
pensa do esporte dentro de uma política maior.
Se nós quisermos um país estatizado, socialista,
o Desporto será de uma forma. Se fízerrnos uma
Constituição liberal, a parte do Desporto compa
recerá de modo diferente. O importante é náo
sermos dogmáticos. Se vamos estatizar o País,
o esporte será estatizado. É importante sabermos
que dependeremos de uma decisão anterior que
é o tipo de regime e tipo do mercado que teremos
no Brasil."

Brasília -DF, 6 de maio de 1987. -Alberto
Jesus Afonso, Diretor da Associação Brasileira
de Cronistas Esportivos - ABRACE.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA

DEFUl'EBOL

SUPERIOR 1RIBONAL DE

JUSTIÇA DESPORTIVA

A Justiça Desportiva compõem-se dos seguin
tes órgãos:

l-Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD);

fi- Tribunal Especial (TE);
m- Tribunais de Justiça Desportiva (TJD);
ri -Juntas de Justiça Desportiva (JJD).
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e

o Tribunal Especial têm jurisdição em todo o terri
tório nacional, com sede na Confederação do res
pectivo esporte.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva é
integrado de 11 (onze) Auditores Efetivos, dos
quais 7 (sete) obrigatoriamente bacharéis em Di
reito, e 1 (hum) representante dos atletas, e 4
(quatro) substitutos, sendo 1 (um) representante
dos atletas.

O Tribunal Especial é integrado por 5 (cinco)
Auditores Efetivos, dos quais 3 (três) obrigato
riamente bacharéis em direito, sendo 1 (um) re
presentante dos atletas, e 3 (três) substitutos, sen
do (um) do representante dos atletas.

Os Tribunais de Justiça Desportiva com sede
nas Federações do respectivo esporte, ejurisdição
no território das respectivas Federações, integra
dos por 9 (nove) Auditores Efetivos, dos quais
5 (cinco) obrigatoriamente bacharéis em direito,
um representante dos atletas, e 4 (quatro) substi
tutos, sendo 1 (um) do representante dos atletas.

As Juntas de Justiça Desportiva com sede nas
Ugas dos respectivos esportes, jurisdição nos ter
ritórios das respectivas Ugas, integradas de 5 (cin
co) Auditores Efetivos, e 2 (dois) substitutos.

Os Tribunais serão dirigidos por um Presidente
e um Vice-Presidente, eleitos anualmente dentre
os seus Auditores Efetivos. Ao Vice-Presidente
além de substituir o Presidente nos impedimentos
ocasionais, exercerá a função de Corregedor.

No STJD funcionarão até 3 (três) Procuradores
e 1 (um) Secretário, remunerados ou não, nomea
dos pelo Presidente do órgão, com exercício en
quanto bem servirem.

Nos demais Tribunais e Juntas funcionarão até
2 (dois) Procuradores e 1 (um) Secretário, remu
nerados ou não, nomeados pelo Presidente do
respectivo órgão, com exercício enquanto bem
servirem.

Os Auditores, Procuradores e Secretários na
Justiça Desportiva, terão de ser brasUeiros, terem

reconhecida idoneidade, maiores de 21 anos; ba
charéis em direito ou desportistas com conheci
mento de legislação desportiva, estarem no gozo
de seus direitos civis e políticos.

As entidades de cada esporte disporão em seus
orçamentos de 20% (vinte por cento) de suas
receitas brutas para os Tribunais Desportivos, os
quais deliberarão quanto a sua organização, admi
nistração, remuneração, podendo seus Auditores
perceber jetons por sessões de julgamento.

Justificação

Com o decorrer de alguns anos na prática des
portiva, conclui-se que a Justiça Desportiva deve
rá ser reconhecida oficialmente pelos bons servi
ços que prestou e presta ao desporto brasileiro.
Pois com celeridade aprecia e julga os feitos disci
plinares, e não só os disciplinares, mas os de
caráter penal desportivo, oriundos de normas e
leis desportivas, além de solucionar inúmeras
questões entre assocíçôes, e mesmo entre atletas
e associações. Assim principalmente nos despor
tos profissionais há necessidade do órgão judi
cante fortalecido e independente, razão por que,
inserido em dispositivos constitucionais seu reco
nhecimento, ainda que de caráter administrativo,
participando como coadjuvante das Entidades di
rigentes, ou sejam Confederações, Federações e
Ugas, estas últimas puramente amadoristas, mas
com organização e administração própria, sem
qualquer ingerência, muito mais contribuirá para
o engrandecimento, liberdade, equidade, moral
e disciplina dos desportos.

As últimas leis atinentes ao desporto, principal
mente ao profissional, têm dedicado papeis de
relevo a Justiça Desportiva haja vista a Lei n°
6.354n6, dando-Ihe, inclusive, poderes para deci
dir em matéria trabalhista, deferindo-lhe 60 (ses
senta) dias para julgar em todos os seus graus
jurisdicionais, somente após, admitindo reclama
ções na esfera do trabalho. Assim, agora, com
o alvorecer de uma nova Carta Magna, nada mais
justo do que dar ao desportivo, ainda que adminis
trativo, poderes para decidir em seu âmbito ques
tões relativas ao desporto, o que virá, inclusive,
desafogar o judiciário comum no que se refere
as causas relacionadas com competições despor
tivas. - Carlos Henrique de CarvalhoSaraiva,
Superior Tribunal de Justiça Desportiva Confede
ração Brasileira de Futebol.

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO
DE EDUCAÇÃOFÍSICA

E DESPORTOS

Há uma consciência generalizada sobre a ne
cessidade de mudanças radicais na política social
do País, neste momento em que o Brasil começa
a aprender o exercício da democracia.

Neste contexto, a educação começa a ganhar
espaços políticos importantes, e é encarada como
um meio eficaz de transformações sociais, ainda
que de forma muito incipiente.

A educação física e esportes têm, neste proces
so, um papel a desempenhar, se observados sob
um prisma amplo, em apoio às grandes questões
sociais: educação, cultura, assistência social, saú
de e direito ao lazer.

Entender este sentido universal significa que
a educação ffsica e esportes devam ser colocados
a serviço de uma política maior de desenvolvi
mento global do País.

Entender que educação física e esportes não
são um fim, mas um meio de desenvolvimento,
de integração soçíal e formação da cidadania,
pode redirecionar toda a política a ser adotada
no País para esta área.

Estabelecer prioridades que reconduzem estas
questões e discernir o que pode ser oferecido
como subsídios para a assembléia constituinte,
deve ser motivo de reflexão e debate, por todos
os segmentos da comunidade que têm, além do
papel de agentes transmissores do conhecimen
to, um papel social a cumprir. Entendemos ser
a educação o mais eficaz caminho do desenvol
vimento do País.

Estas e outras questões específicas têm sido
objeto de discussões e debates que abrangeram
todos os segmentos envolvidos e permitiram a
formulação de algumas propostas, que em sínte-
se, passo a destacar: '

-A necessidade de efetivamente incorporar
a prática da Educação Física ao Processo da Edu
cação Geral e Integral, bem como considerar o
Esporte com a profundidade do fenômeno social
que é.

-Orientação no sentido de romper com a tra
dição histórica de ênfase nos objetivos do esporte
seletivo de alto rendimento, concentrando os es
forços políticos e materiaís em estratégias que
assegurem amplos benefícios 'e participação de
'cada cidadão, independentemente de seu talento.

- As atividades físicas nas Escolas deverão ser
orientadas basicamente às ações que contribuam
com eficácia para a formação do homem e do
cidadão brasileiro, dentro da perspectiva de uma
educação integral e permanente.

Quanto às Atividades Físicas de Formação, que
compreendem a Educação Física curricular e o
Desporto Escolar, evidencia-se a existência de
dois grandes problemas: incorporar efetivamente
a prática de Educação Física como instrumento
da Educação Geral e utilizar o Desporto Escolar
como fator suplementar de formação do indiví
duo, através de atividades extra-classe dirigidas
a todos os integrantes da população escolar. A
principal estratégia proposta, pretende reconhe
cer que a Educação Física é direito de todos,
devendo ser encarada como instrumento de Edu
cação Integral e Permanente sendo ministrada
em harmonia com as necessidades de cresci
mento e desenvolvimento dos Indivíduos, em con
sonância com as características e peculiaridades
culturais e regionais da população. Necessita-se,
ainda, delimitar, com precisão, o campo de atua·
ção do MEC, no sentido de destacar as responsa
bilidades dos demais níveis da administração pú
blica e das organizações privadas, possibilitando
a concentração do esforço federal nos setores
e ações que produzam maior impacto nos resulta
dos da porltíca global prevista. Quanto ao Des
porto Escolar, a principal estratégia está díreta
mente associada à mudança de finalidade, pela
vinculação de suas atividades ao processo educa
cional. Dessa forma, o Desporto Escolar passará
a ser efetivamente utilizado como instrumento pa
ra a formação do indMduo e do cidadão, sendo
proporcionado a todos os integrantes da popu
lação escolar. Este novo enfoque exigirá a adoção
de ações que possam inverter seguramente o sen
tido em que caminha o Desporto Escolar, e que
deverão, sobretudo, conferir-lhe identidade pró
efinindo sua organização e funcionamento, con-
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centrando o esforçoprincipal sobre a Escola, com
prioridade para as populações do interior e da
periferia das grandes cidades. Quanto às Ativida
des Esportivas, parece-nos que os caminhos mais
positivos para a formulação de uma Politica Es
portiva apontam na direção de uma adequação
de suas prioridades.

O Esporte deverá ser entendido como um ins
trumento a mais na solução das questões sociais,
articulado com setores fundamentais da atividade
estatal: Educação, Saúde, Habitação e Politica Ali
mentar. O Esporte deverá ser colocado a serviço
de uma política de desenvolvimento global, condi
zente com o perfil de uma sociedade cuja maior
tarefa, no momento. É diminuir as distâncias que
separam a pobreza absoluta das áreas periféricas,
urbanas e das zonas rurais, dos estratos sociais
de maior renda.

Na área do Esporte de Tempo Livre, avulta a
falta de consciência social sobre a importância
da prática regular de atividades físicas. A comu
nidade ainda não incorporou a prática esportiva
como um dos seus direitos de ocupar o tempo
de lazer. Nesse caso, as sugestões apontam a
adoção de estratégias, para desenvolver a cons
ciência critica da população quanto aos seus direi
tos a essa prática. O programa para a promoção
do Esporte de Tempo Uvre deverá permitir maior
articulação entre o Estado e a Sociedade.

A atual política do Esporte de Alto Rendimento
está sustentada por diretrizes que definem as res
ponsabilidades do Estado e da iniciativa privada.
Nos países socialistas, o esporte é uma questão
de Estado, que toma a si o encargo de preparar
o atleta de alto nível para as competições interna
cionais, como demonstração da eficácia de sua
organização administrativa e da qualidade do seu
cidadão. Nos paises capitalistas avançados, o es
porte é um grande negócio, privadamente explo
rado e capitalizado. As unidades básicas, para sua
prática e desenvolvimento, são os clubes, as em
presas ou clubes - empresas, sem interferência
do poder público. No Brasil, o esporte de Alto
Rendimento não é assunto do Estado nem, tam
pouco, negócio privado. A intervenção do Estado,
como poder regulamentador, ~ ineficiente, buro
crática e paralisante. E, como investidor, suas apli
cações têm sido insuficientes e nem sempre bem
dirigidas. Este dilema é o problema fundamental
que precisa ser, de uma vez por todas, resolvido.
A opção brasileira, por se tratar de uma economia
capitalista no que se refere ao Esporte de compe
tição, não deve envolver muitos recursos públicos.
(Se não investir, o poder público também não
deve regulamentar.)

As principais estratégias devem reconhecer a
maturidade das organizações esportivas, delimi
tando precisamente o campo de ação do poder
público, promovendo a revisão de toda a legisla
ção desportiva nacional, redefinindo as funções
dos órgãos componentes do Sistema Desportivo
Nacional, adotando, na administração dos recur
sos financeíros, uma permanente orientação des
centralizadora.

Além destas questões gerais muitas outras
questões específicas merecem atenção e cuida
do, como é o caso do apoio ao desenvolvimento
do esporte para pessoas portadoras de deficiên
cias. O exame da problemática desta área leva
a uma conscientização mais clara e objetiva da
necessidade de ir ao encontro das aspirações de

uma comunidade de, aproximadamente, 12 mi
lhões de pessoas, com o objetivo de proporcio
nar-lhes caminhos que possam assegurar sua in
corporação, da forma mais abrangente possível,
ao processo sócio-cultural, político e econômico
do País.

É preciso também definir os papéis dos outros
segmentos que interagem com esta área. Por
exemplo: qual é o órgão de defesa de classe?
Com quais órgãos deve interagir? Quais devem
ser os órgãos executores dos programas, a quais
órgãos competem as ações com o fomento da
educação física e esportes como fatores de saúde,
cultura, benefício social, lazer, num amplo sentido
de fenômeno social?

Numa visão de soma de esforços, com o obje
tivo de beneficiar a comunidade brasileira, propo
mos que o Ministério da Previdência e Assistência
Social ocupe-se das atividades de Educação Físi
ca e Esportes como fator de integração social
das crianças em estado de carência, pessoas por
tadoras de deficiências e das pessoas na faixa
da terceira idade.

O Ministério da Ciência e Tecnologia pode ocu
par-se da demanda e do fomento ao desenvol
vimento cientifico e tecnológico na área de Edu
cação Física e Esportes; o Ministério da Cultura
pode assumir as manifestaões culturais da Educa
ção Física e Esportes; o Ministério da Saúde pode
assumir a Educação Física e Esportes como fator
de prevenção e manutenção da saúde da popu
lação.

O Ministério do Trabalho pode, numa visão am
pla do fenômeno social que é a Educação Física,
considerá-los sob vários aspectos: como fator de
integração do trabalho; como fator de saúde nas
empresas, como fator de geração de renda e em
prego.

O Ministério de Desenvolvimento Urbano pode
assegurar o planejamento de espaços para estas
atividades serem praticadas 'pela população em
seu tempo de lazer; e assim por diante. Assumir
a uníversalidade da Educação Física e Esportes
como questão do Estado, E responsabilidade de
todos.

Devemos subsidiar estes debates com propos
tas claras, concretas, bem fundamentadas, con
ceituai e filosoficamente, recordando sempre que
as questões da educação, e conseqüentemente
da Educação Física e Esportes, devem ser trata
das independente de posições político partidárias.
São por sua essência de benefícios .

A Associação Brasileira das Agências de Via
gens e a Coordenadoria Nacional dos Sindicatos
das empresas de Turismo do Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito
Federal, não poderiam ficar ausentes quando a
Constituinte convoca os responsáveis pelos diver
sos segmentos do setor turístico,

Antes de tudo, parece-nos indispensável que
o Turismo seja encarado como uma atividade
eminentemente econômica e das mais relevantes
para o País. Não se pode esquecer que o Turismo
propicia ao Brasil a reaIização de volumoso "supe
ravit" de divisas, sobre representar um significa
tivo potencial de geração de empregos.

Além dos seus aspectos econômicos e sociais,
não pode ser esquecido que o Turismo contitui
um enorme incentivador dos aspectos educacio
nais, históricos e folclóricos do País. É de ser
lembrado que o Brasil possui três monumentos

considerados pela Unesco como pertencentes ao
Patrimônio Universal: Olinda, Ouro Preto e o Ter
reiro de Jesus em Salvador, Bahia.

Na hora em que se cuida de dar ao Brasil uma
nova Constituição, devemos ter em mente, que,
no nosso entender, a função primordial do Estado
deve ser O de incentiver a atividade econômica:
o Governo não deve perder de vista que um dos
fatores mais sérios de incentivo ou de desestimulo
é a tributação. Mantenha-se ou não o sistema
tributário atual, deve-se ter em mente que a ativi
dade econômica "Turismo" é importantíssima
para o Pais e não deve ser sobrecarregada com
tributação excessiva ou onerada da mesma forma
que uma atividade supérflua.

Outra preocupação que o Governo deve ter
é com a preservação do Patrimônio Ecológico
do País, pelo que este representa como potencial
turístico.

PROPOSTA AASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITWNTE

SUGESTÃO DE NORMA

Inclua-se onde couber:
"Art. É de competência da União ordenar

acerca do setor turístico propiciando o seu
desenvolvimento e o acesso a todos os cida
dãos."

Justificação

O desenvolvimento econômico-social dos paí
ses mais desenvolvidos e aí podemos incluir co
mo exemplo a Alemanha de após guerra gerou,
dentre muitas outras conseqüências, a diminui
ção da carga horária, o aumento do poder aquisi
tivo e das horas de lazer.

A partir desta conjugação, o turismo experi
mentou grande incremento, passando a servir de
paraclígma para os demais países, com a conse
qüente explosão de grandes movimentos de cor
rentes turísticas em todo o mundo.

Acresce a estes fatos, a peculiaridade de ser
a moeda dos países ricos bem mais valorizadas
que a das nações para onde se dirigiram os aludi
dos fluxos, o que não impediu a constatação de
que o turismo se insere atualmente como elemen
to de formação de cultura onde, evidentemente,
o fator social está sempre presente.

De se salientar, que no Brasil de hoje e da
Constituinte, embora não se possa transferir, por
suas próprias peculiaridades, a experiência vivida
em outros países, a comparação é importante
para colhermos os seus aspectos positivos, dentre
os quais se sobressai a comprovação de que o
turismo é uma conquista social consolidada, de
vendo merecer do governo toda a atenção devida.

Com efeito, suas diretrizes devem ser traçadas
pelo Estado que, por seu turno, sem se transfor
mar em empresário de turismo ou de promotor
a "fundo perdido" de quaisquer atividades turísti
cas, deve promover o seu desenvolvimento, tor
nando-o instrumento capaz de atender as necessi
dades sociais e de lazer de todos os cidadãos.

Quanto ao aspecto social, é conhecida a atua
ção continuada e vitoriosa empreendida por seto
res ligados à indústria e o comércio, como Senai
e Senac, que através de programas bem elabora
dos, permitem aos seus associados o acesso aos
equipamentos de lazer e turismo.

A motivação destas entidades deveser seguida
por outros segmentos da sociedade - ainda não



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Domingo 19 189

organizadas para tal - como pretende a política
setorial do Presidente Sarney, por meio da Embra
tur, desenvolvendo e operacionalizando diversos
programas que já estão favorecendo os idosos
aos jovens e deficientes.

A par das considerações de cunho social que
apenas enunciamos e que certamente merecerão
estudo mais acurado dos Senhores Constituintes,
importa considerar os aspectos econômicos do
setor turístico, segmento da nossa economia ca
paz de gerar divisas consideráveis, como demons
tra o primeiro trimestre do ano em curso, quando
foi superada a marca de dois milhões de turistas,
com uma receita superior a US$ 2,1 bilhões.

Estes números dão conta da importância do
setor e ao mesmo tempo demostram o bom de
sempenho da Empresa Brasileira de Turismo 
Embratur, como executora da Polícia Nacional
de Turismo, e do Ministerio da Indústria e do Co
mércio que, através do Conselho Nacional de Tu
rismo - CNTur, estabelece as diretrizes a serem
seguidas.

Desse modo, enfatizamos que o setor turístico,
pela sua importância no cenário econômico e
social do Pais, deve merecer a atenção dos Senho
res Constituintes quando da elaboração da nova
Carta Magna. - Ricardo de Godoy Jaguarlbe,
Secretário-Executivo do CNTur.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
BACHARÉIS EM TURISMO

-ABBTOR
ABBTUR NA CONSTITUINTE

APós um longo tempo de reivindicações os pro
fissionais do setor turístico finalmente começam
a ter uma abertura política. Este fato decorre do
reconhecimento, já comprovado, da sua impor
tância econômica como um segmento de elevada
expressão no contexto sócio-econômico nacio
nal.

A ABBTUR, consciente dos novos tempos que
vivemos, apresenta a seguir suas propostas como
contribuição para o debate que se iniciará com
o novo Congresso Constituinte:

1. Uma nova política de turismo voltada para
os municípios, visando a participação das Prefei
turas nas decisões que afetam suas jurisdições.
A partir desta postura democrática as autoridades
locais estariam conscientizadas quanto aos proce
dimentos legais a serem adotados na ordenação
do uso do solo, evitando assim, a depredação
do patrimônio turístico. Desta forma os governos
estaduais teriam maior facilidade na implemen
tação das suas políticas estaduais de turismo.

2. Programas de apoio na elaboração de pro
jetos para a execução de planos de desenvol
vimento turístico, principalmente nas localidades
do interior com potencial pouco ou nada explo
rado. Para tanto aproveitar-se-ia o pessoal técnico
qualificado egresso dos cursos superiores de tu
rismo, como forma de interiorização de mão-de
obra especializada.

3. Investimentos concretos na formação de
mão-de-obra de nível médio nos municípios de
interesse turístico, como garantia de participação
das comunidades nos benefícios gerados com
as atividades turísticas e, na melhoria da qualidade
dos serviços prestados aos turistas.

4. Apoio à pesquisa turística visando à elabo
ração e publicação de trabalhos científicos como
subsídios para um maior aprimoramento técnico

das atividades do setor.Como consequência ime
diata haveria um incremento de bibliografia técni
ca voltada para nossa realidade.

5. Quanto á relação Ensino e Mercado de Tra
balho, aABBTURpropõe que, quando o Ministério
da Educação, através do Conselho Federal de
Educação, autorizar o funcionamento de um cur
so de nível superior, que o mesmo tenha automa
ticamente a sua regulamentação profissional,
após a graduação da primeira turma através de
Lei do Poder Legislativo. Isto se justifica, para evi
tar os inúmeros casos ocorridos até agora onde
os profissionais egressos desses novos cursos su
periores não se vejam obrigados a dispensar suas
energias e seu tempo, lutando pela regulamen
tação de suas profissões à margem do mercado
de trabalho, como exemplos notórios: sociólogos,
psicólogos e bacharéis em turismo (ou turismó
logos).

EMBAJADA DE CHILE

N°39 Brasília, 7 de maio de 1987.

Exm°SenhorSenador
João Calmon
Brasília-DF

Prezado Senhor Senador:
, Acuso recebimento de seu recente telex, que

se refere à situação dos réus Srs. Jorge Palma
Donoso, Carlos Araneda Miranda e Hugo Mar
chant Moya, os quais estão sendo julgados pelo
aleivoso assassinato em 30 de agosto de 1983
do ex-Intendente da Região Metropolitana de San
tiago, General Carol Urzúa e seus dois seguranças
e também como autores do delito de formar, per
tencer e fazer funcionar grupos de combate arma
dos, sancionados nos artigos 1 e 2 da Lei N°
18.314 sobre condutas terroristas, e artigs 3 e
8 da Lei N° 17.798 sobre controle de armas, nor
mativa legal que foi incorporada ao nosso sistema
jurídico no ano de 1972, no passado regime mar
xista do Presidente Salvador AIIende.

A falta de informações sobre o referido caso,
a qual certamente afeta sua comunicação, me
obriga a esclarecer a essa honorável Comissão,
as circunstâncias que motivaram a prísão e poste
rior processo das pessoas acima citadas de acor
do à Lei chilena, para que V. S' tenha um mais
completo e cabal conceito sobre o que efetiva
mente ocorreu no caso em questão.

Desde o dia 30 de agosto de 1983, data em
que se produziu, numa emboscada, o homicídio
do ex-Intendente Metropolitano e de dois de seus
seguranças, as pessoas envolvidas no referido cri
me foram submetidas aos Tribunais de Justiça
chilenos que constituem um poder autônomo
e independente do Estado, gozando portanto de
todas as garantias e direitos franqueados pela
Constituição e pelas leis da República para um
devido processo, como demonstro a seguir:

1. aplicando a norma dos tribunais em tempo
de guerra, o Fiscal Militarque pesquisava a causa
considerou que nos antecedentes proporciona
dos, da investigação dos fatos e das próprias de
clarações dos inculpados, havia mérito suficiente
para solicitar a formação de um Conselho de
Guerra. O Juiz Militar acedeu à petição anterior
mente mencionada e convocou um Conselho pa
ra o dia 24 de novembro de 1983;

2. contra este procedimento, já no ano de
1983, a defesa dos acusados deduziu ante a Corte
Suprema de Justiça os recursos de inaplicabi
lidada por inconstitucionalidade e aclaração, que
na prática paralisaram sua substanciação por 18
meses, já que dito tribunal ordenou, nesse mo
mento, que não se inovara a respeito até pronun
ciar-se sobre o assunto;

3. no veredito do mês de fevereiro de 1985
a Corte Suprema, Tribunal Civil, integrado por
magistrados de carreira, na maior parte desig
nados antes do atual governo, declarou, por maio
ria de votos, que esse procedimento especial ajus
tava-se à Constituição;

4. posteriormente, com data de 28 de março
de 1985, o Juiz Militar aceitou a inibição de com
petência do tribunal em tempo de guerra plan
teada pela defesa dos inculpados. As razões para
conceder este recurso se basearam no disposto
no artigo 10 da Lei N° 18.314 de 1984, que modi
ficou a norma anterior no sentido de que os pro
cessos a que derem lugar as condutas terroristas
seriam conduzidos "de acordo às normas gerais".

Assim, o Tribunal Militar aplicou o critério am
plamente recolhido na doutrina, em ordem a con
siderar que as leis processuais regem "in actum",
beneficiando-se assim aos acusados ao permitir,
neste caso, a aplicação de um procedirnento mais
minucioso que o contemplado para o Conselho
de Guerra.

Outras conseqüências que seguiram dita deter
minação foram as seguintes:

a) o procedimento - segundo as normas ge
rais - se iniciou pela 2' Fiscalia Militar em pri
meira instância;

b) as resoluções adotadas no procedimento
anterior ficaram sem efeito.

c) o procedimento normal em tempo de. paz
contempla uma fase sumária a cargo do Fiscal,
auto-acusário ou absolvição segundo o caso de
sentença de primeira instância pelo Juiz Militar.
Nesta instância se contemplam recursos de apela
ção, queixa e aclaração ante a Corte Marcial;

d) a segunda instância está a cargo da Corte
Marcial, tribunal integrado por dois Ministros da
Corte de Apelações de Santiago, pelos Auditores
Gerais da Força Aérea e de Carabineiros e por
um Coronel de Justiça do Exército em serviço
ativo.APresidência da Corte Marcialrecai no mais
antigo dos Ministros da Corte de Apelações de
Santiago. Em definitivo, trata-se de um tribunal
composto por letrados e está sujeito à Superinten
dência Diretiva,Correcional e Econômica da Cor
te Suprema, de acordo ao assinalado pelo artigo
69 da Constituição Política do Estado;

e) finalmente, as resoluções da Corte Marcial
podem ser recorridas ante a Corte Suprema, pelas
vias de cassação na forma e no fundo, de revisão
e queixa, agregando-se também a de aclaração.

5. Numa recente sentença (1°/12/86), o Juiz
da Primeira Instância condenou à pena única de
morte os réus Srs. Jorge Palma Donoso, Hugo
Marchant Moya e Carlos Araneda Miranda, mem
bros do Movimento de Esquerda Revolucionário
(M1R), na sua qualidade de autores dos delitos
de atentado terrorista causando a morte do Major
General Carol Urzúa e de seus seguranças, e de
formar, pertencer e fazer funcionar um grupo de
combate armado e infringir la Lei de Controle
de Armas.
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6. A Corte Marcial com data 11 de dezembro,
acolheu um recurso de fato interposto pela defesa,
o qual tinha por finalidade acolher recursos de
apelações apresentados pelos advogados dos im
plicados sobre a não competência da Justiça Mili
tar no caso. Esta Corte Marcial recentemente de
volveuexpediente à Fiscalia (Segunda) para novas
diligências, (ainda pendentes), sem se pronunciar
sobre o assunto. Posteriormente, a resolução da
Corte Marcial ainda pode ser passível de diversos
,recursos ante La Suprema Corte. Somente depois
que a sentença for considerada passada em julga
do é que se poderia aplicar a pena de morte fican
do ainda a possibilidade da comutação presiden
cial.

Pelo anteriormente exposto, fica claro que aos
inculpados lhes foram admitidos todos os proce
dimentos de defesa que possui nosso sistema
legal.

Também deve reconhecer-se a vigência de um
pleno Estado de Direito e, especialmente dentro
deste, de tribunais anteriores ao atual govemo,
que ao aplicar a Lei gozam da mais absoluta inde
pendência em suas decisões.

Muito agradecerei a V.S', se as circunstâncias
o permitirem, faça chegar estes antecedentes aos
Constituintes que se interessam no caso em ques
tão.

Saúda atenciosamente, - Raul Schmidt, Em
baixador do Chile.

Santa Maria, 21 de março de 1987

A questão do ECAD, Ordem dos Músicos do
Brasil, Indústria Fonográfica.

Item l-A questão do ECAD. - Em todos
os estados da federação, todos os clubes sociais,
emissoras de rádios, bares e casas de shows artís
ticos, e inclusive todos os artistas são obrigados,
para atuarem, a pagar o ECAD, taxas recolhidas
pejos escritórios regionais e remetidas à Brasília
perfazendo um total de arrecadações de direitos
autorais que, depois de descontadas todas as
mordomias dos escritórios centrais de arrecada
ção de direitos, sobra um valor líquido dos quais
70% é destinado aos artistas do eixo Rio-São Pau
lo-Brasília,25% é destinado ao artista estrangeiro,
restando apenas a bagatela de 5% para o artista
regional dos demais estados.

Solução: precisamos descentralizar o ECAD_
Cada estado da federação deverá ter autonomia
para a distribuição de sua arrecadação, em seu
estado. Colocando em primeiro plano seus res
pectivos artistas e depois faria-se o pagamento
aos artistas de sucesso nacional dos outros esta
dos, numa proporção coerente e justa.

Mandarei anexo o último recibo de pagamento
que recebi do ECAD, vejam que me mandaram
a relação de algumas músicas das 83 que tenho
gravadas. E as outras? Acontece que eu e meus
colegas artistas estamos sendo roubados, princi
palmente eu que tive uma enorme despesa com
viagens ao Paraguai, Uruguai e Argentina e gastei
uma existência para tomar conhecida a música
missioneira. Dessas 83 músicas, com 8 LP grava
dos, com sucesso tocados em vários estados do
Brasil, nunca recebi dinheiro a não ser insignifi
câncias que me mandam agora. Qualquer dúvida
sob minha pessoa no mundo artistico, pode ser
tirada na Anacim (Associação Nacional de Com
positores e Intérpretes Musicais) aí em Brasília.

Item 2 - A Indústria Fonográfica no Brasil.
- Evidentemente as multinacionais, são porta
doras de contratos artisticos que são absoluta
mente unilaterais, tirando do artista todo e qual
quer direito. (estou anexando uma cópia de um
contrato da Phonogran, mais conhecida por Phi
IIips, hoje Poligran, o qual comprova o que estou
dizendo.

Já que somos contratados com tanto rigor, te
riamos de ter direito pelo menos a carteira assina
da, como todo o empregador brasileiro assina,
mas isto não acontece, a Indústria Fonográfica
é absoluta em tudo. Jamais o artista saberá quan
tos discos vendeu porque sobre eles há direito
artístico a recolher. Já que a produção nacional
de um disco, entre luvas de contrato ao artista,
despesas de studio etc... sai mais dispendioso,
a indústria fonográfica dá preferência aos "enlata
dos" ingleses ou americanos, que já vêm pronto
e lhes custa apenas um cachê a Roberto Marinho,
Rede Globo, ou Bloch, TV Manchete, os quais
largam a cada minuto que o artista é a sensação
do momento, que vendeu milhares de cópias,
iludindo assim ao jovem alienado brasileiro e rou
bando com isso todo o espaço ao abnegado artis
ta brasileiro, mal pago em todos os níveis.

Item 3 - A Máfia da Ordem dos Músicos do
Brasil. - Todo o artista é obrigado a pagar uma
anuidade para eles, para sustentar suas altas mor
domias sem que com isto, traga qualquer bene
ficio ao artista brasileiro. A Ordem dos Músicos
não deixa ninguém atuar por amador ou profis
sional que seja músico ou cantor que não seja
filiado, tirando assim a possibilidade da transmis
são da nossa cultura regional de pai para filho,
de folclore reqlonal, A1él1) disso, em troca de uma
patemalística divulgação permite ao artista, além
de sair de seu estado a se apresentar no Programa
Som Brastl da Rede Globo em São Paulo. E o
Sr. Roberto Marinho ganha assim altos cachês
às custas do artista. Ora, era um meio desses
grandes empresários dividirem com o artista uma
parcela de seus lucros, como a Ordem dos MÚIli
cos se abstém, isso não ocorre. Nós somos obri
gados a pagar anuidades mas não ficamos saben
do da escolha de novas diretorias nem onde vai
nosso dinheiro. Dizem que uma parte do mesmo,
não sei porque é destinado ao Ministériodo Traba
lho. Gostaria de sabê-lo. A Ordem dos Músicos
só vai funcionar com a não obrigatoriedade do
pagamento de anulidades pelos artistas, porque
se ela for realmente competente, naturalmente
o artista fará questão de pagar e pertencer aos
seus quadros de sócios.

Item 4 - Caso Frank Sinatra atuando no Brasil.
- Cobrou I milhão de dólares para apresentar-se
no Brasil-Maracanã-RJ, sem ficar nada para o Bra
sil ou para a Ordem dos Músicos, simplesmente
levou um milhão de dólares, assim como outros
artistas estrangeiros que vêm, faturam e vão em
bora. Sugiro que o artista estrangeiro para se apre
sentar no Brasil têm que pagar altas taxas à Or
dem dos Músicos ou ao ECAD, pois além de
estar tirando a oportunidade ao artista nacional,
não está contribuindo com nada para o Brasil.

Sugiro que esse enorme patrimônio que é a
Ordem dos Músicos seja convertido na Casa do
Artista, pois atualmente o mesmo fica velho ou
inválido sem ter para onde ir, que seja transfor
mado em algo absolutamente social e necessário
àquele que trabalhou e colaborou para a cultura
de nosso povo.
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Rio de Janeiro,

RECIBO DE OIREITOS AUTORAIS
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Rio de Janeiro,

Recebi de Edições Musicais MARAJOARA Ltda. a importância de cFJ
CZ$ 35,90 (TBIIlTA"'; CI1~CO C:2UZ:..D0::;"'; lroV~TA C.31'iT.WJS)

referente a direitos autorais de obras Iítero-musicais de minha autoria, relativaà origem e ao período abaixo discri~inado, dando,

pelo presente plena quitação.
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pelo presente plena quitação.
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...5 Musicais MARAJOARA Ltda.
;.c.33.873,159/0001·70

rUO DE JANEIRO· BRASIL

RECIBO DE DIREITOS AUTORAIS

Rio de Janeiro,

Recebi de Edições Musicais MARAJOARA Ltda. a importância de Cr$

J.9,74 (D"::Z~iOV.:. CRiJZADOS .:. S":;T.cliTA Z QUI.mO C~iTAVOS)

referente a direitos autorais de obras IItero-muslcals de minha autoria, relativa à origem e ao período abaixo discriminado, dando,

pelo presente plena quitação.

NC?do Disco MÚSICAS Discos Vendidos Taxa Valor bruto Valor líqUIdo
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AIO DE JANEIRO· BRASIL

Rio de Janeiro,

RECIBO DE -DIREITOS AUTORAIS

Recebi de EdiçõesMusicais MARAJOARA Ltda. a importância de Cr$

6,72 (SL'I3 CRUZ~2)OS E SET,::NTA L DOIS C-:XTTAVOS)
referente a direitos autorais de obras Iítero-musrcats de minha autoria, relativa à origem e ao período abaixo discriminado, dando,

pelo presente plena quitação.
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,,4S'Musicais MARAJOARA Ltda.
J.C.33.873.159/0001-70

RIOOE JANEIRO- BRASIL

RECIBO DE DIREITOS AUTORAIS

Recebi de Edições Musicais MARAJOARA Ltda. a importância de Cr$
56,36 (cn'QU;..'ttTA 3 sers CRUZ.iDOS 2 Tlü!'TTA E SEJ:S C~T!:!AVOS)

referente a direitos autorais de obras Iítero-musicais de minha autoria, relativa à origem e ao período abaixo discriminado, dando,
pelo presente plena quitação.

Rio de Janeiro,
CPF NC? _

ORIGEM E PER(ODO : . ~ l: .;)

N'?do DISCO MÚSICAS Discos Vendidos Taxa Valor bruto Valor líquido

2005 CH~~'[:a~T:. S:cu ffiONT.::.IRA 521 40 24-.840
2005 :;.lISSIOU..nRITA 62J. Dl 50.301

75.141 56.356

VALOR ill PRUZADOS•••••••• 56,36

RECIBO DE DIREITOS AUTORAIS

Recebi de Edições Musicais MARAJOARA Ltda. a importância de Cr$
0,89 (OIT.liJ:.: _ :;:OV.:. C""'":~~\.\'C 3)

referente a direitos autorais de obras Iítero-musicais de minha autoria, relativa à origem e ao período abaixo discriminado, dando,

pelo presente plena quitação.

Rio de Janeiro,
CPF NC? _

NOEL
4 " np-,-- /:'5 CC'!:) , \Il ,•••R '000 -' ---"/0 - • •...1...EOR IGEM PE I : .. P.A .1'01'0 DA SIT.~/!.

N'?do Disco MÚSiCAS Discos Vendidos Taxa Valor bruto Valor líquido

9.316 CSi~~AraI~.b.
~ .....

~C:;T ..X1';. 10 117,~87 J..l~O 8850.>4.,

VALOR JlJ CRUZADO 3•••••••• 0,69

'JJ \\ '.\'-'~ \9CO'õ

ATRAN5PORTAR: --- _
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Ediçl5es Musicais MARAJOARA Uda.
~'.G.c.33.873.158/0001.70
RIO DE JANEIRO - BRASIL

RECIBO DE DIRÉITOS AUTORAIS

Recebi de Edições Musicais MARAJOARA Ltdu. a importância de Cr$

31,71 (TF.:I:KTl.. E mz CliUZAD05 .3 SZT~iT..l r; UM C.1fTl:.VOS)
referente a direitos autorais de obras Iítero-musicais de minha autoria, relativa à origem e ao período abaixo discriminado, dando,

pelo presente plena quitação.

Rio de Janeiro,
CPF NC? _

NOEL F!lBR!CIO DA SILVAORIGEM E PERfODO 411 Tm:M;85-RGE:

N1hloDisco MÚSICAS DiscosVendidos Taxa Valor bruto Valor líquido

306.6069 CHAIlriRRITA S.!!l! marlTí::IlUl. 248 145,2990 36.034
736.6059 " .. " 43 145,2990 6.247

42.28l. 31..711

VALOR :El.r ~ZADOS. •••••••• 31.,71.

ATRANSPORTAR: _

P.,'ã&r&fo '6nlco - Compromete-lO • obrlp-.. O ARTISTA. outroutm. a abmenta flJlU-ae a entidade ar
reeadaclor. de dlrettol c:onexc. larUsUcoe • ela produtorl Intllcada pel. cnn,
CLAUSULA DaBlfOVB - Compromete-H e obrll.... O ARTISTA a com"nl.ar Im~JIat.amenta , CSD a uIlIUn-

e1" ou a lmlD~nela d. exlat.nel. àe Iltlelo 011 demanda .m quO ..tel" ou em que
PI*. eot&r enYOlYlclo. sempre que o mesmo posu. por qualquer forma. .retar • execução • o cumprlmento
esatae deste contr:lto. He.ta ato, entretanto. e Independentemente de rnUrlcação pooterlor. o ARTISTA In_ta
a CBD doi podêru nec....rIoI pera constitUIr procuradora "ad Judlela" com o fim especial de. em NU.nome.
CllIllIrem a n:taf;ão ee IUU InterpretJ.ç6e. por tareelrOl 011 a reprodução dessu t1xaeõu. com llorUres para d••
1lat1r. tramlllt. acordar. receber a dar qUItação e .ubltabeleeer.

1: por asa!m terem convencionado. 1UI partes contr&tantes. na presença <bs testemunhlUl llbab:.:J nomeadas.

&sI1n:tm o presonte instrumento. lavrado em 03 ( tz.1.e ) vias de 11'~al teor e para um so e único efeito,

fleanclo uma delas em poder elo ARTISTA e as de:nals em po<!er da CBD.

~~.

.~ .... :..
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CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE
COnRATO 'PUU~ <1e =>.c <1e d1nI"'" ...~
q"e entre si í~e%Il a COlolP"_>;HIA BP..ASiLEIRA Di:

J::SCOS e a ..nho~ JroEL J'JJ3:lD:O!O DA. SII.VA
na. forma I.h2!ro.

A COMPANHIA õ?..ASILZIRA. DZ OISCOS. &Od.edl..d.~ co: aec.e lU. ATe:.~:d.. Rio B~anco r.P -:'11 - ••Q "-La·,

nesta Cl~ade do P-Ul ee Jane!:"o. Es~ d::t Guan"b:ua. neste ato re;::esenta~ per r::cu:'Qp::e~
c!~ ...:õrdo CC:::l seus I:statutos. do:annte d=;;nlld& :si::>;>l..",.nte CBD. e o

sr. lfOiJi l1.uma%O Dl srm~

JQG f1U~
por=r.~C;u;~ "" Ider.tl~ nP x.G. W.OS1. - n..G.~

dorav:mte <lt=ignado Ilmpl=ente ARTISTA. téra eorre.....t:ldo. ~lo presente1::s~:nen~ o " a .z::e1J1or ~==.1
de díreito, & cessão 'e CÍ1I'.eltos 2.tt:.sticas que faz o }.RTISTA & CE::>, eled1a.nte z.s oáuro..:.as e c:m,c1çi)es c;--e se
aeiU=:

CLAU5tJT_'1. PP-IMEIRA - O!::lp-•• o IIRr.sT... a. durante a ,1g!..~:!a ~ prese"te eont..-au,....~u..·u 2. CSD
ple!:& e .l!.bsoluta e%el~vidade ee suas =t~!Zções rr-ra ~n.;ces c1e lt~~C :2.&

.u~ comprom.te::I!o·.., a não fln:' suu lnó.erpret:>;::óes. pa .... Ol ou p"ra tercetrcs, a" !Ws "" ao er..c1<lr.
lsoladam2..Y1.te ou em conjunto. al:lda. que seu nome ou leu p::eud6nlmo náo seJa:::r1 me!!oar.ado; nas e~tas
que datU~"lll ... reprO<iuo;ôes dos fonogTamL' =Im obUdos. _

t 1.0 - As ob= Interpl'lOtaW para a CED, por !õr-~ d"'te con~to. tio pcderio = t'.ndu ~
IIR'I!STA. paro. terceiros ou para si proprío, antes elo tr...nscorrl~ 15 (qUinze) :mos co,,!ac!oo do ~"lnl:lD Q1

Yli!ncla do contrato cu da l!at:1 de tua res ci3~.
I 2.0 - Obrip...e o ....n::'IST." :l repet!r as lnterpretaçóe l;ue Y1!-rem a ler !Indu em: ew:::tp:1me.:::.o ao

presente contrato. e;a Q.ua!quet epcea e inclusive aurante c deeurso do prazo a que Ilude o parapfo &n:e:::iOr.
sempre med~::.n.te sorrcltaç~ da. elO. TaIs rep:t1çôes se !a:-áo tantas Têzes quantas Julb'..lo! necessanss & C-Z!).
CLAUõJI.u&.. SEGtT:w.".. - Obrl~a"'!ie o AU:r.I.3Tt.. I. cempareeer ~c::tualmente aos estu~cs 1na!CI.:!os pe:s CJ3D

• e & repetir qualquer !:lterpr.tação tantas ..~.s quanta.! sejam =eo:sanl.S. $e:n c;usl-
quer compe=váo P<>r parte da CBIl. ate que elIt& consldore perfeito. .u" !::e~. _

t 1.0 - z.... CSD podet"- deoCOIltar. das llnj:or=em:. devi<las 1.0 lIR'I1STA = termos <!& C....umJa Q-..!nt&
Seguinte..... de:sp= decor:e::tes da ImpontUlllldael~ do /!ZT'-S'XA. na com;>are<:!::le.."o ao i<lol c_elo 1"&0""- "
tlxação ele s\lU lnte.-pretações.

t 1.0 - Com';)el.l...... unlt::> " acJl:31'famente .. CBD J:!ll;:tr a qUlllü:!llde té""l~ e ...~t!r:& d", fOll~
prOduzidas em v~rt;cle ê3. execu~ c!bte ecntn.to, beL1 coco deoQ!: ~ co=l'fenW:e.1:a. de ca pWD~yio ou da
necessl:laele de se reallzar n=y.. !b:ação.

'1=' ma!s

. ~ 3Q (trlnt:1l dias COU5eCtltl...ns sem antes scllc1t:tr :Iap~ e CSD, llUll,tod:.T'~
só pod.... recu&á-la Por m~tlTo lustUlcado.

Paragrafo únlco - Na hipótese ele a ARTISTA não c=prl~ o <ll3;l<Isto nesta cliuscla. &!...t2.:ldo-.., = li
cença, por maio 'de :l:l (trlntal cIlaa. fica facul:ad.o iI. caD valer·... <10 disposto na Cl:i.ur.ua Q>J!w:e éo =
trato oU consllleru lJrOrIOi!.cO ....u Prll:!O de vlienol" pelo t«:-:lpo por que a ".P.TISTA. est!Yef a,..en ... 'em
.utorlm~ão.
CLAUSULA QU...RT... - N..te ato•• em ean.t.e: lrnlTot1Iovel e Irret....ttv.1. e ".RTISTA eede e t=!ere :& CBD

_ _ tocIos os direito:! que lho l'O'= compet1r nlatlvameme llO3 to.,,~ produr.ÓOlS l1ll
Ylgêne!A déste contz:Lto. ficando certo e &JU5tado r;ue & CED !lca IlSIegl:ttda :-. t<ltal e comp'e"'" propr.edade
c1és:lea tüllOgraInllS e c:.>s .uportes m&te:1alll que ns re:m,.1=m. tal.< como met."!zes. d!=. fita.; msgnetlOll e.
em ger--.J, qualquer suporte m&t.e...~ eJd3tent.e ou que venha a oxw..lr. apto iI. ::eproáuçio de íO:>=m&L
- i 1.° - Em consequ!nc!a do estatuido nes~ cli:lSU1a. podera a CaD eu.per Un=mt.e doi f~
produ&ldoa na vl~aa dêate contrato, bem COlllO dos auport.. rr.aterlals apto~ a repro<!lJZ!·los. paoienclo~

:.auzlr e pubIJe.tr ê=! fenograntM ou autorIUr telUlro= a.·fazê-io. use;uraaa porem. ao ART'",,--rA. a pe..-a:pçao
da remun.ração alllr.ad& nes:.e lnotrumento.

t 2 o _ Na hlporeoe do a cBD ced.r & tercelrotl. total ou parcl.'\l:nente. temp:>rin& ou de!lnIt;nmente. c dl
,dto d. reproduzlr e publicar os fonegra"""" produc1dCll em cump=ento.:to presente contrato. pooerão c ".R
TISTA e & CBD eonY"'C:on&r que a remunera.;âo devida aquele ....)& efetuaoa diret&=ate ",,;o~
da CBD

f 3.° - A exc1Wlrldade assegurada â can nas temIO.$ da. Clausala PrlmeLr:L cêste Ir..s:rum~t:U) comp~!'lde

a. llL1.~5.0 dn., lnttrp:ctacóes do AkTlSTA cnn]u;!:J.do. C(.j~ a. de ~Ua. lma~cm. 3.t:.ve.s eos processos ÇQQ!l~"'s

coma.-'\:dcc'>copc·'. ·n.-a.~n('to.)eapc" ou por QU:l!l:;UCT procc~so ',ml.:~:- ::.t'.lD a. ob:.c~.::J,'J c.~ c'J?~:i.! ;:_~\t<.~~~.
pUh}l('H !U·:UU}IJ lf'r'"t (' :1~I ... t3.do 'Iue l}õ f()n(J:;:.1~:t:> :1. ",m (l"-'1 !..(() t:t!"'l'1'":1 ~'a ...:.: (':t, (",..~_ "'~.::""~

.1{'o.,l.l (" ," 11.

CL..\(.;SULA QCI:iTA - Como UlUC:I to c,,"cl1J4n:l rClUunct:ac:i,.,1 '" CCb.I.1o contrut:ld:a. 1l:l claWiula D.lltcriur Q as de
mala obrl~a~~ assurnldaa pelo ARTISTA por fór'l:1 do disposta aa pre.ente contr:tto &

eso. alem do que consta d.. Cláusula No"" e selU PQragt&faa. pala•• ao ARTtsTA da form& abaixo: .

1 - __ ~ <àae ..PJd::s)....» por dIac4 yendldo que COttt«Ma Interpretaçlo

do AansTA, q1WIc\o f&brlcado e yendldÕ no- ElraalJ; -

:I -:.. 1,"1triII.. JM' ...... ~llOrdlsco fabrtcado e vendido no extertor.

- oem a ut!llz&çio de "",trilei ou fitll.! c:nYl&daa Pela CBD. ficando certo e &Just&do que ....& remuneração
~~~~ 110.. (DOYenta par c.ntol do tot&1 de eu,..... ".adld.. que contenham Interpret&çóel

3 -~ t/!I:I< tas. ...~~ par~ fabricado no Elras~ e "endJdo
no~ pela-Clll:1

I 1.0 ...; Para efeito de Cilc:ulo c:!& remun..... ção preYÍsf& ne::t& cláusula, ••ri. conolder&do o aecuJnte;

I - Qu:mdo o Lonll' i'laylnc, Compacto Simples. Duplo Compacta ou ae:nelhantes conUnrem faixas de
ll;:&yaç.óea da outl:oc Interpretes, o ,,&.lor êu 'luotu pr."btu '103 lten.s 1.:1 e 3 dest& cláusUla ..ri. dividido pelo

•~;;7:;gesd~. cabendo ao ARTISTA uma qu&ntl:l PfOparelonal "'?_~Ú1nero de falx.... que CQ'ltenham Inter-

!I :- RelatlYA1tlente &s cravaçõ.. em conjunto cem outro ou outroa ut.:.stas. o Ylllor du 'iuota.s .eri dlYId!do
~elo numero de artistas. .c:sr: ;á:&-.r:."':i~~~=.~raqão urá devlé.. ao IUl.T"'..sT:- sôbre 03 disco. d1r..rlbuiC:oo gr&tuitamente pela

t 3.° - 4 CBl) ao&teri. dos pagamtntoo C:evldos ao ARTISTA os valôr... correopondent.. aos pagamentos
anterl0r::mente .efetu;>.doa por cotlYO d. veada <1e dl.scos paetenonneme de"olvldOl. s.J:I qw:1 fOr O motivo <la
deyoJuçao.
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I •. 0 - A rem=en.ção de que m::am a. Itens 1. :I e 3 desla cláusula aeri redmida em 5O'Jo (c;lnqüenla
JlOZ' cenlo) do seu Yalor sempre que: .

aI o disco que conl.lver Interpretação do A..'?T""...sTA haja. sido retlrado de C:lWoco e y1er a ser relançado n
preÇO redUZIdo, entendendo-se por. tal prcço iruai cu .!nt.nor a 8D~ (oItenla por ce:lt<ll daquele vi
Eorante para .. sirie a que pertencla. o di=eo retirado. na ocasião do re!:mçamento.

bl t6r o <!isca que contenha in"'rpretaç6es ':0 ARTIST"_ comerc:allzado medla!1te planos especlal3 de ven
da. lICja através de correio (revlstu e outras publlcaçõeS/. venda cUreta ao público... clubes de dIsco&
ou clc:bes de recreação. _.

CI já!laJ= decorrido cinco anos desde a <laia da publloçlio dos ton~ contida. no dísee,
I 5.° - Sempre que .,. !onolramu prodU%ldos em decorrencla do cumpnmento dêste controto torem pu.

:=~..:::=..~~~un~~~~~c:ae;;~n~osv~~~: :U:SCeÓ;J~:c::f~~~:1iO d~~~~ e:;.,
vida pela venda de élsco tonosratlco que reproduzisse os mesmos tonoeram... observadas, alnd... ... normas cen
tI,a.s na. dIversos pe.r;ícratOll desta clausula. Esta dlsposIção também se aplica ... cravaç6e.t realizadas na Ylcs
e'" de contratos ahterlores uslnalIoe entoe o ARTISTA e a Cl3D e a.s nxaç6ea processadas pelo wtema previsto
no I 3.° da Cti.usula~.
CLAUSULA S=TA - A Cl3D pacari ao ARTISTA tr'.mestralmente. de ac6rdo = O calendário civil.... q=.

t.Ias que lhe forem dcvidas no. con!onnlda':e com o Clsposto na cláusula anteflor. Tal3
~cntos cbYerão ser efetuada. dentro de 60 tsessenta) dIas. contados da data do encerramento do trimestre n
que corresponderem. •

P&rigrnto linlco - Quando se tratar de vend3s realizadas na Cllnformldade do disposto no Item 2 da
c1t.:..~u!a cnterio:'. a reml:I1eraçio devida ao ARTISTA devera ser...lhe pap dentro de 30 (trinta) dia.s contados
da data. co zeeebm:..ento no Brasa. pela C'BD, do m:'::ler.:irlo eorreepondente, etetU&:ldo-se o pagamento em mee
lb :acJonal. convcrtida pelo cámblo Yl""'lte ns lbla do rece!>lmcnto do numerirlo pela CBD e dedU%lndD-5C.
outrossim. os impostei. co~ e despesas bancario.s.
CT_\UStr...a~ _ A CBD 1IC obnca a publicar. ou autorl:ar a pub!lcação ~ tercelroa. dos fonocramu

que prodU%lr contendo i:lterpretaç6es ':0 ARTISTA, mante.."ldo-os em caWO(o por "m
pe:iodo mínima de !lO (noventa) dIas. contados da data .:. sua publ!caçio, ressalvados os casca de t6rça =lor.
tal como dclltnnlnnçáe do Serviço de Censura, c ... hlpoteses em que a' manutençio do tonoçama em caWOl:O
acarrete'ou' am_ acarretar prejulzos de qualquer espéclc .. CBD.

t 1.0 - Qoiando ocorra relardamento na flX:1çio de uma Interprel&ção do ARTISTA, por motivo de t6rçn
malor ou por razões a ele imputáveis, e~ retardaroento haja resultado t<lmu-se comerdalmente inoportuna
a pu!>!lcação do respectivo tonOif&m&, ncarã .. CBO desobrlplb dc prossecutr n..... tLução ou de. !lxada a in
te:premção. p"'"ncar o tonomma.
.. I 2.~ - :nc:a. ~-=ellUfl.llo " C3D o dlro:to de utlllur. em sua publicidade. etiquetas. cartazes e dem:us impres

sos) o 'nome. pseudônimo. fotografias e dados do A..'~TISl'A, podendo anunclá.lo como seu artL'la excíusívo eu
:~~;~~nda. do contrato. bem como tazer qualquer menção ou rcferencu q"e consider~ ptlLpara tinJI de

CLAUSULA OlTAVA - '" exclusividade outolV-da pelo /o_'?TISTA i. CBD, relatl..me:>te a suas InterprctaçÕ"..s. 1L
cessão du mesmas e aos rl!reltos que lhe a::slstem em ra:ão de Sl:& fixação. vIroram

dentro e fora do Bl':lS!l. FIca useeura:lo i. CBD o dlrC1to exclUSIVO de cutorlzar ou proibir. no pais ou no exterlor.
a reprodução e a dIvulcaçio ao pubUco. sob qualquer forma e em qU!llquer local - Incluslvc por transmlsslo
e retra.n:smWi.o de rádio e televwo e Ine!usio em filmes c:lnematocrátlcos de qualquer na.tureza - dos tonosra
mu proeuz1do1: de acórdo com o que I!ste contrato e.statw. FIes e:qJ~mente ecewencíonaec que as retendas
Interpretações ,..:n &ravaÇÓ'" alio t:e propriedade únl"", e exciuslv.. da CBD, que delas podera dispor livremente.
senrlo-lhe trans'erl':o. tambénl. o exerercío do dIreito de Intérprete que. sóbre as mesmas. o ARTISTA tenha ou
pcsec, ter. em qualquer pau.
CLAUSULA NONA - o. dIreitos que decorram da execução públIca do fonograma. tanto em favor do ARTISTA

quanto da CeD. serão reeolhtdos pela CBD ou pelOll representantn que a mesma nomear.
Dêue recoUllmtnto procedido pela CBD. do oonJu:1t<l de dIreitos reteri:los sera psca ao ARTISTA, trimestr..l-

mente e tier.tro de 60 (sessenta) dIas contodos da data do recebimento. a pereenlacem de 50~ ( t1Dl-a
... por CftIt<l1 do liquido da arreodaç;,o conjunta. dedU::ldas as despcsas decorrente, dbs" recolhlm~nto.

I I." - Nas p[\ises em que somente se rcconhC<;3 e.sc direito 00 ARTIS'rA ou [\0 produtor do tonograma,

r, rt:colhul\Lnto tambtm se tolta na forma. prcvu.t.:.. nU-:l Cl:.Ul:'U.la.. iLoIU, sel:l. :l CUO o efetuara e o prO<tu.t.o liquido
do recolhlnu:nto ura dividido entre u partes. na proporção acima. esupuJada.

I 2." _ Na hlpotesa de Incll1Úo do fonCllrama em lUme clncmatocrallco de qualquer naturua. a CBD pa-

cari' llO ARTISTA, dentro de 45 (quarenta e clncol .dIas cm1tado&. da data ~ nu receblmea\O, 1~.(o1D-. ~....,......... ':".,.............~~.: .~..,. ~.,. " ...
~ caDlO) da Im~ lIU& ..parar tom • ref_lnclUllo. decluoldu U d.._ rela'.lvaa Ao arno

~J~D~CIUA _ O ARTISTA dedaÍla nio'ftiitIr~-wle6i:Cõttraió~p1Kô?6~~ iia~ a1l\1m
que Impeça o cumprimento daquilo a que .. obrica W (6rça do p....nte contraIO.

ÇLAUSULA ONZli:_" CBD se compromete. a..pnr. durante a vlr!ncla do contrat<l. um mlnlmo de U·
(....,.....~..~_&su número, pcrim,. pod~rá.. ser ..umentallct a cr1ti:lo

6nloo a tltCllalvo da CBD. HlZl que a tai'se-poua opor o ARTISTA. • ..
CLAUat7W~DOZlt _ O presente contrato tJ1L~ 0111.v~~ data de sua assID:ltura. e enA:err&r_a

(~~ apc;. essa data, lendo. porem. .automàtlcamente

prorrorado per lpaI perlado Se nenhuma das putes, até !lO (noventol cIIu IlJ1tes do ténnlno de seu pram da vi·
Cencl... notltl....r a outra. por escrito. de sua intençio de não prorrogá-lo nn tOrtl".D. prevl1ta nesta c!1llSU1a.

I 1,0 _ Sem prejui:o do c\lsPMto nest:>. clausula. fiC:l facultado i. CSO colll1t:erar resdnoldo o contrato a\lÓl
decorrido um :mo de sua virênc:a. desde que. até 3D (trlnlal dIu antes de completado esse pl1me1ro ano.
notlllque o liRTISTA de sua Intenção nesse sentido. .

I 2.0 _ Ainda depois do térx:tlno, denúncia ou rescisão do presente contrato, 11ca assC\lUl'&do & CBD o c!l
reito de conUnu:lr a íabricar e vender, sem 1Jmlte de tempo, no pais e no exterior, dlretamente ou por lnte....
médIo de terceir::, d!scOlI reproduzindo (onogr= com lnterprmçõcs do ARTISTA. t_das durante a Ylg!ncla
déste co:1trato, visto ser a CBi) a unica. e exclusiva propriet:íria dali mesmos, contorme e.tabe!e.ido ne:s~ i!ls
tremento e. cm eJpeC!al. em sua Cláusula Oitava. Sóbre a ven<::l ':ÕSICS dIsCOll percebera o ART".LSTA, seUl her
deiros ou suce=rcs. a rcmunel'f.ção prevista na CláU!u1a Qulnt:1.

I 3.0 _ Exp1redo o prazo de r.génCla deste contrato. compromete0.. e obriga-se o ARTISTA ... durante "OS
dola &Ucs '1ue se lhe s~.1l:.m. assegurar li. CBD pre!erencl& para. em 1c'.1&Idade de condições co", terceiros In
teressadoi re:lOVU este controlo. Pua tal !Im, o ARTISTA nounca."';' a CBD, por eso:1to. das propoetu que
vcnh& a receber. :!cando, tocavia. exonerado da obrl!l'lÇão ora usumlda caso .. CBO não llle comWlU;ue. tam
bém por escrIto. dentrq .:.. prazo de trlnt:>. d!u contados cl:!. data do recebimento da notlticaçio. sua Intençio de

g~t'~t'"xi ~~.::a-Pua totlos OS etcitos deste contrato. entender-.;'. par "dIsco" tõda e qualqller tor:na
existente ou que venho a O%lstir. apta a reproduçâo <ie um fonograma, observanc!o-se.

parém. o p.....crlto no I 5." ~ CI~::suI:1 Quinto.
CLAUSULA QUA':ORZE _ Sendo o presente contrato reali=:Io, :eIal.lY1lmente ao ARTL:.""TA, "lntllitcs perso-

nae", a. morte déste ou sua incapacidade permanente para. o desempmho das obrt
pções conL......tadu,· autorlzario sua rescisão de plC1:0 dIreito. sem que qULIquer das partes PD!S& pretender
llndenlZaçáo oa compe=ção d. qualquer czpécle. •
i I 1.0 - A Incapacidade temporarla do ARTISTA suspenderá a execu,ão do contrato pelo tempo por .«:De
ela perdura.r. autori2ada. porem. su.. rescisio por qualquer das partes. 1l!!Q.!",'te aviso cem antecede:lcla de 3D·
(trinta) di .... eD1 caso de a Incapacidade perdurar par mais dc 1 (uml ano. indepent:,nten1ente de qU&!4uer
indeniZação ou compensação de parte a parte. a qua!, tllmbém nesta h!~tese. não scra devid1.

I 2.° - A!nda em ra.zio de ser o presente contrato concertado ""1ntultus person.a.e". relat1Y&mtnte ao ARTIS
TA. tlea. conveneionado que se lhe veda a eonsUtulçáo de procurador par:a. le:presentá.-lo perante & CSD. eo:n quem
se entenderá pessoalmente sõbre tudo &qullo Q.ue d1sser respeito a execução e eumpr1mento do presente contrato
salvo no que =ceme ao reccblmento da remuneração & que tiver direito. fim para O qual, e sõ para. o qual, p0
derá cor..t1tu1r procurador ou nomear representante.

I 3.° - O ARTISTA e OS eventuais sucessores da CBD, entretanto. se obrlgam a contln1l&r a C:tecução
deste con~to.
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I 4.° - .'1. v:ecução l!o contrato e, ecnseqüentemente, seu Pra:!O de TIg!r.c!a, também serão suspensos caso o
ARTISTA a%:landane sua profIssão. remícíando-se, porem, a execução e voltando a fluir o pruo de ngêncla & par
tir da data do recebimento, Feia CBD, de comunlcaçiio do A!~TISTA avisando de sua dt.poslção de rotomar à
carrelra. Durante a suspensão do contrato, ollrlp.·se o ARTISTA a !Upeltar a exclusividade ILS!eg'IIncla à CBD
nlL C!:!.~ula Prllllelra dêste Instrumento.
CLAUSULA QUINZE - A parte que Intrtn\llr qualquer das concUçi5es do presente cont"to I1ca suJeltll à multa,

• Jlmplesmente mcratõrta, e.'11 favor da outrlL parte, de NCr$ ~-:co ta:. all1
~ : Nesta h1pó~e, fica asselõ\ll&da, li. parte prejucllcada pelo Inadimplemento, o dIrclto de

comlder", resclnclldo o contrato,

I 1.0 - FIca.. ainda. o ARr.5TA. sulelto à multa. almplesmente moratória. no vulor de NCt$ 1eOOO:CO
a.. lli1~ ....... desculllprlr o d1aposto na Cliuaula PrlmeI.."Il. d~te Instrumento. fi.undo

au:ils Interpret:ll;iiea para terceiros durante a vIgência do contrlLto' ainda que não apareçam seu nome ou poeu
c!ónlmo nas etlquétl:s.

I 2.° - A can poderá eescontar. das Imporl.1nclaa devldaa ao ARTIS'fA. a quantia que venha a ser deYIda a
tltulo de multa. uma vez constatada a Infração que enseje lua Imposição.
CLAUSULA DEZESSEIS - As partes contratantes elClem o Fõro desta Cidade do Rio de ,1anelro, Estado da

Guanabara, para aI questões decorrentes déste contrato. com exprlllllla renuncia de
qua.lquer outro. pOr mab prlvl1eg!ado Que seja
CLAUSULA DEZESSETE - FIca facultado iL CBD deduZIr, dna quantl,... devldu ao ARTISTA. 5O'X. re!r.qiIenta

por centcr da. de.,peAI resultantes da lavratura e registro déste Instrumento e u
de natureza l\sC>l1 IncIdentes ou qut venham .. IncidIr sóbre o mesmc.

Para~ra!o unire - A CBD podera descontar, alncil\ du !ml'ortiLnclaa dcv!du ao ARTISTA. 00 Im~tos QUe
~ra"cm essa. remuneração e lUJeit.03 a desconto na rente.
cLh'tAluLA DZZOlTO - Compromcl<!-'c e ollrllt&-se o ARTISTA a, durante os primeirO' doze meses de~

da contrato. permanecer a d!s:10llIçflo dll CBD para IIns de promoção e P~bl!'"
comparecendo 1l0l veiculos de divulga.ção e locais que a mesma Indicar. P'lm o que dara ctênc~ a seu
~~~l~:~~~' Quando o tiver. a rim de que êste se po.un. entrosar com a. CüD no tocante a pro~~m~ç c _ fi "
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OFICINA LITERÁRIA
AFRÂNIo COUTINHO (OLAC)

SUGESTÃO

Que seja adotada, no capítulo em que se tratar
da denominação do idioma falado no Brasil, a
expressão "língua brasileira" e "brasileiro" para
defini-lo.

--Para a Constituinte----
AFRÂNIO COUTINHO

E
m resposta a uma reportagem, dis
se b que espero da futura Consti
tuição. Entre outras medidas, é de

crer que sejam introduzidas as seguintes
providências,

Primeiramente, que os Constituintes en
contrem meios legais para obviar a terrfvel
situação brasileira da injusta distribuição de
renda. Conta que, enquanto seis por cento
da população recebem a metade da renda
(50%), a outra metade vai para 94%. Isto é
realmente pavoroso. Dessa segunda parte,
cerca de 60% vivem ou na míserta absoluta
ou em negra pobreza, com um ou dois salá
rios. m{nimos, Os outros trinta e quatro são
partilhados por uma classe média prolate
rizada, auferindo uma renda que não cor
responde .s suas necessidades de manuten
çio pessoal e da fam llia. Neste grupo estão
os professores. Ora, tudo isso nao pode
continuar, o pais nas mãos de um grupinho
- os donos da vida,

A segunda aspiração diz respeito precisa
mente ao professorado. O ensino brasileiro
- em todos os n{veis - não pode alcançar
os seus objetivos precfpuos de difundir a
CUltura pela classe do magistério tratada
com o maior desdém. 'A situação do profes
sorado brasileiro não está de acordo com as
funções de espinha dorsal do sistema so
cial que lhe compete. Em primeiro lugar, o
professorado é tratado em igualdade de
condições que o funcionalismo público,
teoria daspiana que aberra de qualquer
bom senso e de um pequeno conhecimento
do que é o professor, máxime o universítâ
rio. Vm funcionário burocrata, mesmo das
unlvlt{sídades. não é obrigado a possuir nr
vai superior, não tem que continuar estu
dando, permanentemente em dia com a es
pecialidade, adquirir livros e pariódicos.

frequentar congressos, pesquisa. escrever
e publicar, Isso é o máximo exigido de um
professor em qualquer centro civilizado
que respeita a classe, de grande responsa
bilidade social.

E nt re nós, o magistério é pessima
mente remunerado, obrigando·se
o professor a dividir-se em três ou

quatro empregos, vivendo como boJa de
pingue-pongue daqui para ali, a fim de
consegu ir melhorar o salário.

Que se pode exigir de quem recebe se
melhante tratamento?

A sua produção é, em consequl!ncia, in
teiramente inadequada às necessidades do
ensino. Não tem qualquer estímulo, não se
sente ~ngajado no trabalho, e decai para
um nivel de rendimento que não passa de
uma embromação prejudicial ao pais. Me·
rece, portanto, atenção especial dos Consti
tuintes o estado a que chegou a classe do
magistério. do qual o pais espera um bene
Hcio real para o desenvolvimento de suas
pesqu isas e de sua cu ltura,

Por último. já é tempo de se pensar em
dar à Ifngua que falamos no Brasil a deno
minação justa: Ifngua brasileira. Em verda
de, não mais falamos a Iíngua portuguesa.
Somos um país dotado de soberania políti
ca. cabendo-nos o direito de dar a nosso
idioma a denom inação adequada. O assunto
já tem sido tratado, em debate parlamentar
e. em livros. A deno~inação da língua na
cíonal é um, ato político. Um país indepen
dente tem o direito e o dever de dar à lfn
gua que a coletividade fala, como proprle
tária do idioma, o nome de acordo com a
história, os costumes. a sensibilidade do
povo. E o Brasil não fala mais Ifngua portu
guesa e sim /{ngua brasileira.
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APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
ENSINO - APRENDIZAGEM

DA LÍNGUA PORTUGUESA

BRASILIA DF - 1986

MINISTEJ\IO OA EDUCAÇÃO- DF
Apr.cl.çlo pr.llmlnar do R.II,6,10 d. ComlnIo Nacional plrl Aptrf.lçolmm1o do
Pro",lo Ensino Apr.ndlzagem d. Uniu. PortUgul••
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J - RElATÓRIO

I HistóriCO

Aluvl!s do AVISO 95/86. o Senhor MInistro da EducaçJo enctmmhou. ~tl!

Conselho o relatóflo conclusIvo. l!laborado p!l. Comlssa-o NKlonal dl!slgnad. pelo
ElICI!!/entfsslma Senhor Presidente di! flrpubha, .trlVt!S do Oectlllo 91.372. de 26
dll Junho de 1985. p,u estabelecer durlrlleS capazu de promover o .perfelçol
menta do processo l!nSlnQ ;aprl!ndllaqem da LlnguiI Portuguesa no Pals. en~rectndo
a anáh~l' di1s sugestões e recomendações nele contidas, tendo em vista sua rApldae •
eficaz ln1pll!ml!ntaçio

A Comissão foi conslltulda de competentes e~peclilhstas, a saber- Abgar Re
nault {pu!Sldl!nlel, Amamo Hou;ms. Celso Cunha. Celso Pedro Luft. F.iblo Lucas.
Joio \",nderle... Gerafdl (em subsutuu;io a AurêllO Bu;uque de Horandal, Magda
Becker Soares Nel1y M!delros de Carvalho (em substltUlÇ:O a FranCIScoGomes de
Matosl e Raymundo Jurandy Wangham

Pilra dar cumPfjmento oi: sohcltaçio do Senhor MIRlstro, o PreSidente do Con
selho Federal de Educaçio. atn...l!s da Portaria 6/86, constituIu Comlss:ro Especial.
Integrada pelos Conselheiros EUrldes Bnto djl Silva hubstltufda, posteriormente, por
Meruroder Costa Rodrtguesl, Anner Bemilrdes derSilvem. Racha, Alrjnro Coutmho,
Dom lourem;o de Almeida Prado e Zllma Gomes Paflmtede Barros, os qUillsse fllU
RIram durame os p«'fodos de sessões das meses de março e ao(/,. sob a presldincla
da Consa Auna Bern.rdes. earl Inallsar o documento I discutir as mllc!ldn qUI po
deriam ser adotadas para dar efeti"'ldade às propostas di douta ComJsslo

2 Análise do RI'Jatorlo da Comlsd:o

As Duelnzes Ipresentõldas no RelatÓriOdi Comlss:ro, pua defmir rumos nu
IU...ldadts dld.itlco pedagogll::~1 do ensmo dI! Ungua Portuguesa, foram agrupadas
em CIRCO tOPICOS qUI abarcam dezeno .... categDnu, a seguir Inunclad.s

AITOPll::OS COnCl!ltu8lS. compreendendo os problemls afetos a

t - dl!nomlll~çJo da I(ngua e di dlsclplma,
2 -lfnguo1 de cultura

BI Topll;'os sobre os qUillSse deve proceder .. uma .IItuahraçSo ou. Imphznta
çiIo de um OIg30 especifiCO, por prazo determmado. e Que UI Pftoc~p~rtam com

3 - a nomenclatura 9ramatlcal. _ _ -
4 - a crlaçio de uma SOCledildll: Naclono1l dI Profnsoref ~e,Portugués,
5 -a quesUoorlográflca

CI TOlllcos sobre os quais devtm ser lom~as ml!{hd.ISIJeclhcas temhmtlls
a gr~uallmplal1tação dos SlU1 objetivos, IrKhcados como.

6 - formaçio, quahflaç!o l!aperfeIçoamento do magtstdrlo,
7 - ommtiIÇão metodologlca,
B - programas dI! ensll10

OI Toplcos sobre os qu'lls deveriÍo ser cflado1scomIssões p:ua reahzação dos
obJetlvos precolllzados e que se preocuparIam com

9 - o hvro dlddtll:o.
10 - h'o'rosinstrumentaIs de l::onsulta
11 - acesso á abril literária,
12 - corpu~ lexlcal,
13 - pesqUISano enSlROda Llngua Portuguesa.
14 - a Llngua Portuguesa e aSdemaiS atlvldadl!S
15 -carga horária,
16 - grilmauca e hnqulsttca no enSlllO,
17 - Ilnguas maternas rnlllofltilrlas no BraSil.
18 - açiiú ImgulstlCll dos meiOsde comunicação de ma~sa

El Toprcc para ser considerado quando preenctudc certo reqursuc de aper
terccamemc do ensmc no Pau.

19 - a questão do Lanm no ensmo da Lmgua Portuguesa

Oeteremos, mctalmente, as nossas observecses em dez dessas cateqonas, co
meoredas a seguir

2 t Denominação da lIngua e da dlsclplllla

o pnrneno tumcc em que se detém a douta ComiSSão drz respeito ao enten
rnmenrc de QUI! a hngua Que serve de comumcacâe I! I!XPftssfo em nosso Pais é a
hnqua portuguesa e como tal, ou srmplesmente como "Portugul!s", deve ser deSigna
da a dtscrphna que Integra os currfculos escolares

Por ccnsequtrue, quando se mencionam as npressões língua nacmnal, língua
p,'ÍlrliJ. Ungua m;'Jtllmaou língua yemJeuJa, deVI! SI!fl!nlender qUI! se Irala, de tno,

da !Ingua portuguesa, uma VI.t que não IXlste !lngua braSileira como Sistema Iingüís
ucc mdependente da Imgua portuguesa

Como uvemos a opnrtumdade de Iflrmõlr em outra oC.:llslào 111. braSileiros e
portugueses falam õlmesma língua -o PonugulÍs - que, como todo slstemõl hngun
uco. POSSUI vanações, os chamados nlVI!IS da fala I ou ruveu socrc Ilnguistlcos, se
gundo Prflll). ligados .J norma tusuana ou j norma branlena As maiores dIferenças
dessa norma, de acordo com o que até 19ora se tem õlnõlhsOldo, suuam.se no mvet
fonoluglCO e no vocabulJrlo

No pnmerro caso, as dlferl!nças nio afetam a estrutura fonológica do Pcrtu
guiOs Por outro lado, as dlverqenclas vccsburares abr;angem. apenas, as c~amadas pa
lavras l~lIlcogfillll::õlS culturaiS, ISto ~,as classes abertas substantivos, .IIdleuvos e ver
1Jos São os emp'4sllmos do lUJH. da outras Itnguas amarlndlal. dls Ilnguas afrk:anas;
as modlfu::a~ls serninllcas. vlrUfadas aPtnu no Portoguls luropfU; os IfCl(Smos:
os dlaletlllsmos portugueses Tais dl'ltrgindu, contudo, 010 atingem M c1lssn fi
chadas, Isto li, os Irllgos, os prenomes, IS preposições e loS con}unçlJa Tllm11,
amm, a coexlstêncJa de duas normas -a brlsllelra I • lUSItana- peneocentes,por4m,
a um UlllCO slstemllmgõrsllco - o porlugois

A parnr da Impl'n1lçlo da reformil dI ensIno decOlTente da LII 6692n"
nos currículos das escolas di 19 11 20 graus, o ensino do Portuguk fÓlS4lbs1l1ukio
pelo de ComumClçJo I Expresslo. ecncecrda como mat4rll, nil'qU11'.. deVI inn
nr o ensino da Un!lUaportuguesl A ~oçlo da nova nomellClatlM'alei com que os
professores passassem a dar major infasa ~ teorll da comunk::açJO. r.lrglndo o en-
sino da UngUI a um pllno secundlno -

Em face dusl sltuaçfo, Impõe-sl qUI SI ddml o Que se enlende por mslno
de Comumcaçio e EJo:pressioloque devefla ser o l!nSHlD do Ponugues como Irngua
nacronat

üuentc i pnmena questão, deve-se entender o ensino de ComumcaçJo 11Ex
pressão como o da txpress<lõ or<ll e da t:cpussJo escnt<lda Vlrlantll padrJo da IEngua
portuguesil Quanlo • segunda. acreditamos qUI!o ennno do POrlugues. como Un
gua nacronat deveria ser o das vanames da Ifngua portuguesa falada no BraSil,alean
çando se como otqeuvo, I correia mampulaçlo das vanantes utlhzadas pelo usuãnc,
tanto na expressão escrna como na expresslo oral

22 Ungua de cultura

Embora na SUiI lntroduçãc o Relatorlo expllcrte que o obJf!IlVO ultimo do
ensmo da hnqua portuguesa ~ prcporcronar b novas camooas SOCiaiS, que hOJeche
garn j escola a IIquISIÇloda I(ngua de cultura. exute um longo cemmhc a sllr per
ccmdc t"~lil escola no processo de erumo aprendIzagem da !logoõl naCIOnal,antes
de culmmar com o ensmo da ...anõtnle cuhõldo IdJOrna

Em receme mal~rla. publlCôldano Jornal do 8rlsll121, a proposlto das Dire
trizes I... muladas para I melhoria do ensmo do Português, a Prafa Ana MUla Ma
CholdolIflrmõlque "uma verdadeHa democracia pressupCIepita todos os seus uSlJinos
_ USWirlOS dI Imguagem _ que eles possam exercer todos os usos d, Imguagc:m.m
clu~l ...e a linguagem cuadorl, aquelo1 que rompe com todos os padrfles, I plrtlr de
conhtce los"

Concordando com essl ISstrU"" • Profa R V Mattos e Silva (31observl
que "deve ser dada ao falante de qualqutt Ilngua I POsslblhdme de escolhf!r, cons
cientemente. as lormas de uso de SuilUngua, entrl as dlveuarformas dI se ~amfes

tar que ela' pode fOlnecer la seu usuiluo" Se essl prmc(plo li .cella. conclui afrr
mando que cabe redireCionar a poUllca de enslOOda Ilogu. matl!lnll, "compelindo
a escola. desde o pn~ escolar, omntar umll programô!çifo que VISI,com ptlondade, a
desl'rl'o'ol'o'er a cilpacldade upreSSlVI do mdlv{duo no mlneJO de sua Hngul em todas
as suas dllnensÕes. a partir da upellellCla õlnterlOr .. escola. de que 14dISpõe I com
\lIstas a que ao hm do Iranscurso elcolar. seja ele canaz de dommar 115 Vo1ntdfdes
dUr1unlvels dõllíngua em sua ellprtuilo t5lar1do entre eslas odomlmoda chllmld~

Iln!lua d~ cultura. quer n. sua forma escutl. quer nll.lada ~

Já Icmllllmos. em outra oportUllldadll 141,qUI!um eqUlllbno entrl o tstudo
d~ comumcaç.lo oral, na sua valledade real, e o estudo do lexto escrilo,em SUISVlrle
diides poSSlvelS.s~n~ o deseJhel

A hngua a serenSlnada dever. ser.lnconteS(3velm~nte,como )4lolassm:lIfado.
a ll"gu<l portu!!,ul't<l O falantl brasileiro fiZ uso, no entanto,do qUI podlmos chil
mar, com Chules A Ferguson 151,uma variante baixa (11. a ' low vlnuy"l do
portugues, como sIstema hngulstlco vern~culo (luo li. mllternol Essa Vllrllntl!lbilula
ViII I!Intto1r em contõlto com .li vauanlll alta padrlo (a "hlgh varllty" de Fergusonl .J
medida em que se dl!S'!nvolve o seu conhecimento e lIprendlz\ldo di I fngu. portu
guesa. sobretudo a partir do mgrtsSO na I!!scola

Oe...e ser comprtendlda, portlnto. como I(ngua culta ....anante alta poorio
do ponugues. descnta n;u; gram~tlcas, CUlolevantO'lrnentoIl!xlal 51!! ilcha nos dlclonJ
rios e que ser\le de wlculo i expressfo hterlna de ~ráter nJo popull{

2 J Nomrnclalura grama1lcal

Vale lembrar. em primeirO lugar, que a terminologia 1?SflllpsIlngulstlcos I!
vllnivele se acha hgadõl as diferentes correnles da lmgUls1lca

lo a Nomenclatura gramlltlcal é :lpenas um roteiro oficiai que orienta as gra
matlcas normau ...as Não pretende cobrir toda a gama dos conceitos IJngunlll::os.mas
ap(!nílSorientar, dentro do estudo normatiVO, o uso dos conceuos bdslcos Ir uulllO'l
dos Dal a sua Import.inela plra o l!studo da Ilngua •

Para a língua Ponuguesa. eXistem duas nomenclaturilS grllm.tlClls "'Igentes.
uma em Portugal e outra no BraslJ (61, mas el;ls nlo afetaria O msmo da LlRgua
Ponugllesll. se o professor di LlRgua Portuguesa 1l!S1Iver d~vldamlnte preparitdo pa
rOI a compreensio dos fatos dl!lllngua Nio é 11nornencllltura gramallcal utlhzada nil
descru;ão da IIngua que modlflcar;i a Intehglbllldade da sua descnção gramatical,
repelimos

A /lRglJa espanhola por exemplo, dispõe deuma gramoítlcil normativa. pubh
cada pela Real A~emla Espanora (71, na qual se baseia todo o ensrno normativo
do espanhol

Não .esta dU"'lda de que o problema da nomenclatura gramatrcal m~rel::e

alençiQ sobreludo no que tange as deflcllÍnclas que os especlahstas lIf tem encon
trado. como no caso dos termos nela não IlIc1Uldosou dela abohdos

No enlanto, a revISão da nomenclatura gr<lmJHlcaJ 010 de ...e ser letra dusocI:l
da de uma reVisão do modelo gramllllcal uma vez que se estd def@ndendo ia demo
(.1<1111"1,50 da escola e a eflcll';nCl<:l do cnSllIQ na/iI uma população heu:rogénea, em
le/mos de uso dõ"l Imgua. mUJlo dlstanCI3tJa pUI consegUlnle. dil IllIgua padr.io com
enfase na forma escllta hterárrll
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Portanto, a simples revISão e mudança da nomenclatura gramatical não tm
phca, por SISO, melhoria do ensino da hnqua ponuquesa, otueuvc do trabalho da
ComIssão e do encaminhamento do expediente do Ministro a lute Conselho

24 A questão ortográhC3

A orlOgri'lha ~ uma ccovencãc que, no rarnpc da acmamsnce. há Quatro sé
cuias, vem SeguindO duas cnentações a Ionetuante e li ctlmOloglzanle Na Espanha,
li tendência fonologlllUlle predominou sempre, enquanto em Portugal, ilSduas t~

úJnclas vêm SI alternando em perrodos mais ou mMDS longos d. lo (elo. fonoloQI~
unte, p1.S\&& cllmologlullle, dt.t"ndo-s., 19ota, num tipo qUe pod~{amos dlur
ccncrrurõnc

O talo de I narms orlogrJI/clI brãnllrlr. dl'1~{glr da portuguIJ'••tualmenle,
decorre de um processo pollllco, Isto é, • reforma ortogrliflcI di 1945, vIgente em
Portugil, nSo foi homologada pelo Congresso Brasileiro A Academia Brlslllir. d.
Lelróls concordou com a Academia Portuguesa quanto i reforma ortogr.flea, mas o
Contlr!!sso não ia aprovou

- Piua õJS IInguas espanhol., trancesa e llahan. foram 11mbl!m IS respectivas
Academias que legIslaram sobre o problema ortográfICO, por ISSO, a ortografia tradr
cronat vem 51: mantendo nestes ulumos dOISséculos

A propomo, convém dutacar, como bem lembrou o Com Arnaldo NIskler,
os esforços realizados, no ãmbuc dI Acaderma BraSileira de Letras, pela umflcaçSo
urroqrdüca da Lrngua PorlUgues;1 e na CrtõJçi1'o e lmpft!mencaçlo do seu Banco de
Dados, onde estio sendo colocados no computador cerca dI! 400 rrul verbetes do
vccabutãnc Ortográfico da Ungua Portuguesl {elaborado pelo acadimlco Antcrno

Houaus e eqUipei, 70 mil verbetes do OICIOn~rLO da Academll Brasileira di Letras
{elaborado por Antenor Nascemesl e mars um serviço Inédito retanvc ~ Vidae obra
de 12 mil escritores de Ungua Portuguesa no BraSIl,Portugal, Angola, Moçamblque,
Gumé Bnsau, cabo verde, 510 Tomé e Pr íncrpe, abnndc-se, linda, perspecuvas
para os eacrucres de GOl, Macau e 'tuncr, na ÁSIa

A questlo di umdade ortográflcOll,prll!CeltuildõJ no documento, é Importante
do ponto de vlSla da polltlCil de IIngu:'IS Mils,do mesmo modo qUI a nomenclalurOll
gramatIcal, nSo cabe dlScuu II ml base das modificações que 510 dl!SeJad;u palõll o
aperfelçolmenlo do ensmo do Portuguis no Brlul I: teffiil Incllscutlvelmente Im
port.mte, mas CUJIdlscussio estAdeslocada d(!ntro dntl conteKto r

2 5 Corpus lexu:al
Vale ressaltar qUI um corpUs lell:lcalnlo se impõe, adqulr.-se paulallvamenle
Não I!KIsle,Imda, parõJa v'rlanle do Português, utlILzadl no BraSil, um levõJn

lamento do vocabul4rlo fundarnental181, sabemos, entretlnto, qual o vocabuljrlo
mfmmo L':omumi malOrll dos ustJ:fnos da IIngol portugUl!'SI 'Assim, no ensmo da
Lfngua PonugueSil, , primeira elapa devera estruturar.,1 IObr~ -esse nucll'lOmlclal
mlmmo amplllndo se o conhecllfl~nto do vocabuláriO e d.tua ma,mpulaçlo, i mil

dlda em 'que se via Introduzmdo, L':om a lenurl, outras nOçÕlll1!c:onheClffientos
b.hlcos

Não perdendo de vista o desenvolVImento da linguagem 'Oral, concordamos
plenamente com a trlade bAslca prt....I.w~ta -lIVrorde leItura -dlclon<Írro -lranlallca,
como mstrumento d. trabalho Impre~clndrvel dMelI!o per(odo imclal do ensmo di
Ungua Portuguua

Hã dlCl0nóltlos e gramjllcas que Já permitem que SI comeCI!. fazer esse tra
balho E"lSIem livros de lellura que completam essa tr(ade 1:, poIs, da maior Impor
tânCIa que se apole e IncemlVI! • dJl'v/gaçllo, ltltQlJlSlç.JO e o uso dessesmS/fUmemos

2 fi ....rôlm<lllca e IInguhllca no I!nsmo

A !J"1I1I.illca nOlmallva é um dos modelos de descrlçll'lJdI! I(ngua eXistentes

A mil ullllzação no ensmo dlt IIngua se faz na razão dnetll da neceSSidade dI! slste
matlzaçlo metodlca dos fatos IlngUlstlcoS

Se se prelende com o ensmoda Ungua PortugueS8 confront.r normas Itngiih
tlcas dLferentes la vanffiad. baLXIdo usuduo com a vilnetfade alta pAdrlol. laz se
necnsáno que o professor tenha uma formaçllo hngUlsuca para dmmJr dUVldilsl!

esclarecer as dlferençils eXLstentes enlre 15 duas normu em contraste O modelo de
gramatlca seroi o normatIVO, mas, na sua "phcaçJo prállca. 4I1lthsp4!n~velacanhe
Clmmto IlOgUISUcodo proflssor que o aplJ(:~ 00 mesmo modo esse conheclml'nto
sefaz neceuJrlo notremaml!nto da.xpress!oesCTlI30U oral,pOls a Idéia de 'corrl'ç30"
é ImpoHa em cada uma das normas em contraste A mampulaç40 adequada do lOS
trumenlo lmgulstlco la l(ngual dependerd do enfoqul! qUI!foI dado nuprend,lagem
da variante alta, tomada como norma padrão

'2] A qU~stão do llltlm no ensmo da Ungua Portuguesa

D~ um modo geral todos reconhecem qUI!o conheCImento adequado da Im
gua latma é Importante para o professor de lmgua Portuguesa, 1111!smo no (!Osmode
10 e 2l? graus, poIS lhe d.1um emba~aml!nto sl'guro de alguns fatos da Hngua, como
os Cdms de fOlmaçJo de palavras, de form.:!s lel(ICalSdlo'ergl'!ntl's, que remonlam a
mesm.:! forma l,lIlna, embor.. por vias totalmente dIversas, a hlstona da ilngua, a or
togralla eh.

A LlIJgua Lalma, estudada apenas no~ cursos umveuIláuosda área das lefro1~

tem SIdo, na malDf/ti das vezes, relegada a pJ;Jno secundJflo, fazendo com que os fi!;

tudantes a conheçam muno su~rflclalmentl!

Niio reSIOll dUVIda, portanto, de que paril o fuluro profISSIonal dil ;lrl!ade lI'
tras, não apenas para o professor de lfngua Ponuguesa, oensmodo latLm no pl'rlodo
anterIOr fi su .. entrada na UmverSldade lno 10 e 20 graus, ou em ambosl sellil da
maIOr Importancla na sua formação, uma vez que o LatIm fOIa I(ngua de cullura de
toda a Europa OCIdental, .atl!o século XVII

Um pouco de estudo adequado do LatIm permItirIa lias fUluros proflsslondls,
nas d. 'rsas 1Ireasdo conheclml!flto, umõJmelhorcompreensJo do vocabuláriO técniCO
respectIvo ou, ainda em estAgiaS maLS avançados, dos processos de evoluçllo dentro
da SUilespeClillllJ,we LembrefllO'flOSde-que-os tratados téCniCOS eram escrHor em
Lallm, até o século XVII, e de Que, amda hOle, 11 termmologla d'l!mUltl!o5 cli!m:\tl'Sé
delJase ....Sst"nclalmente latmil

No elllanlo, ainda que deseJ<lvel,a volta do ensino do llltlm aos currlculos
do enslOo de 20 grau não poderia ser preCOnizada para sua adoç.'l'o Imecllala POIS
faltariam professures não so em quantidade - pOISmUIlo poucos lêm~l! habllllado
nesSõlárea, nos ulumos anos - como em qualllJade, uma vez que nlo seria millSacel
lável o seu ensino nos moldes tradICionais em que era feIto, devendo-se estabelecer
novos obJetIVOse uur metodologras mõllS apropnadas ~ sua IIp,endlzagem

28 Formação, qualiflcaç30 I! IperfelçoamMlo do MagistériO

No que dll respeito à formaçllo, quahflcaç!o e aperfeIçoamento do Maglst4!rLO,
b....m como il valollzação do profISSional a Comina0 elClmulOUo~ ponros essenCIaIS
e pouco temos a 3Irescentõ!r .. SUISrecomendações

A Inferêncll, todavia, de ICl!fltuld1 centnllllç'o d. açJo do MEC IObr. ~
dos ESl.dos e Munic(plol, merec, reparOl, como blm acentuOlJ I Cons' Annl
Blrnltdes Todol conhecemos os numtrolOS prognmllJ fedtrlls desll1volvldos para
hab"lra~o do maglUlno leigo por Inlc1arlll' do GoRmo emtr.l. fJflqulslI confiA

V!ISmostram I peUIII.ncII do problema •• tscus. Illcicl. delSU progrlmas O Pro
graml de Aperfelçolmento de Professores IPlmpl, antecedente lO Governo mllltar,
ou o L09OS,o Hlprontl tintos outros subsequenlllll,l1lo lograrlm I soluçlo desejldl,
como não tem sido solUCIOnado o probleml di alfabetlllçlo di Idultos, que os cha
mados programas ou projetos nactcnau têm lent&do, com orumllç'O centrallzadl
pelo governo fffi!rll Nlo se recomenda,lgualment., acentrahzaçJo di duenues do
estatuto qUI!regulamente a carnllra do professor

Ao poder central nlo SI!deve atribuir a funçfo de fixar saUrlos e ptencsde
carreira para o profiSSIonalprofessor, descendo lO nlval do mumcfpm ou do eslado
As admlllluraçaes oesses nr....els têm sUilorgamcldilde próprra e as duparldades de de
serwolvrmeme reqronal 010 suportam a IdentIdade de t,rOlltilm\!.nto plltenolda, alndil
que sob alegação de que o trabalho desenvolvuio nas escolas federaiS, estaduau e
muructpau é IdinllCO O mesmo acontece nas demaIS profissões dos diferentes seto
res saúde, transporte, energia, agrIcultura etc, paraOsqUils se haverIa de reIVindICar
o mesmo tratamento Correr se .1 o nscn de de$caracterlzilf os sistemas de enuno.
mdulll,~o as Unidades escolares à perda de Identidade, por força de ações centrah
zadas para o desenvolVimento dos recursos humanos dos nstemas edUCõlClonals

I: mdlspens;lvel que as trncranvas, tanto de hablhlaçlo como di apnmcra
mente do m~lst~rlO, selam IOcall, na tnfha do respenc à orgamzação pclrucc adrm
nlslrilUva do Pds E qUI)os recursos 03'0 advenham como doaçl'o do poder central,
para cobrir gastos com es iniCIativas Tal postura nos Jeva à necessidade Inevllhel de
rçvlsJo da pcturca (nbutárla br:mlelra, Idéia Já presente na consclrncla polltlCl do
Pals

A revlsilo dos currfeulos de habllllaçJo do magistério, na pauta dos estudos
do CF E, deve ser Iprestada, de modo 3, entre as medidas recomendadas, rever-se
também a tendêncra hoje acentuada, espeCialmente nos cursos de20 grau de PriVI
legiar se I formaçlo pedagógica em detnmento do dom (mo dos eonteudos das ma
Unas, objeto de ensmo do futuro crctesscr

O esforço do POder Pubhco em oferecer educaçlo pari todos pcsubültcu as
chamedas classes populnes oportUnidades educlclonlls, espeCIalmente de educaç:Jo
bhlca, e esta realidade hj que ser conSiderada nos programas dos cursos de habIlita
çio e t1tualnaçiio de professores, espeCialmente na dlscussSo de IlternatlvlS metodo
logn:as Que pode,:o ser u'IJmutu no processo Msmo ,prendluQem, rJlra super,r as
dIferenças de linguagem qUI IS esllgmallzam

2 9 Progrlmils di enSinO

A observaçi1o feita pela Comlssll'o da qUI "flxar conleudos program;ftlcos
prevIamente senados, um conhecer a realIdade efrlll.... do aprendiz, seu dom (mo da
Ilngua culta e suas poSSlbllldadu de conv(vlO com os bens culturlll senl, hoJe, uma
temerIdade" é Inquestlo",'vel TodaVia, no Relatório, e.JIphcltam"Jeobjetivos para
dois blocos di séTles IS IniCIaiS - 1a ~ "a do 19 9rOllU, I 15 "nlls - S' li B' do 19
grau e, BlI1dil, para o 2l? grilu AI4!mde Isslnllar essa Contrldlçlo, algumas conslderl
çães podem ser fllllS qUlnlo Ias objetivos I!slauelecldo,_ A mais g.ralaponllrl' que
a proposta supõe, pari I flst! em que a clIpacldade de lbstraçlo do Iluno l§ menos
o~rante, objetiVOs menos concrelos 1I,lnversamente, para a fasl dI!mllor cilpaCldad.
de operaçOes intelectuaiS, objetivos pr.tlcos

De falO, n.io se pode pretender que a formaçã'o do ouvinte. do leitor, capaz
de Interpretar os textos que ouve ou lê, aSSImcomo a formaçlo dp f:llame e do autor
de lex1l.u "que respondam Is neceSSidades de express'o d9 allJhó" ocorram COmo
OOJltWCtS 11 partIr da sasérie Ao contr4no, desde o prl-escolju, .. preocupaç1l'0 Com
a formaçJo do falante e do ouvinte 11 essenCIal Estes 5.10obJetlvQs g!rals que devem
eslar presentes, inclUSIveno ensino de outras diSCiplinas, areis de estudos ou atlvld;J
des uma CllUca a ser feita lOS programas dilS s,énes mlclal, s-erl;Ja de sua timIdez
em obJetiVOs que se voltam para o desl!nvolvlmento da IInflUag~ oral. pl!la qual se
constllUI o fillante e o OUvlOte

Como bem lembrou R_ V MattOs e SIlva (91, "precedem aos obJetiVOspro
postos no documento aqueles que encaminham o eO$lno do Ponugues para o t.UItIVO
da expreuão de cada um, para desenvolver, JJ na cnança, a segurança dE'que é capaz
de dominar várlas formu de se mllOlfestar em sua Ungua e de comprelwde la$ A
partir dISSO,a crlação do gosto pela leItura e a lIqUISIÇiJo dos h<lbltos segundo as nor
mas para a eserna se acrt'scent,lrio como conheCImento de outras formas de expres
s.to ede compreensão em sua J(ngua"

2 10 O LIvro OldilllCO

A ComISSão hxou-se 00 ptograma ministerial do livro dld;fllco ainda hOle
em execuçJo, e sugeriu medidas para o apNlelçoarnento do proce$SOde e\colha e
lIqUlSIÇ50 entre outras H.i, porém, uma quest50 prehmlnar oi!ser respondida e que
permanf!t."'1!U Intocada o programa do livro dldatlco para o pllml!JfO grau deve ser do
MEC ou devena ele ser descentralJzooo para cVltar SI! pelo menos, problemas essen
ClalS,como o atr <ISO na remessa aou.:lJdos livros, os t'qulvocos pelos quaIs um livro
escoUlldo por professorn de um Estado 550 remei Idos para outro Estado e alllt1a
as restrições a livre escolha d",correnle de necl!ssldildn operaclonillS, num programa
de dimensões glgantesca~ que centrahza, em Brasllla, as medldils que culminam
com a dIstribUIção de voluml!s para todo o temtoflO tlaclonal 7

Cremos que a discussão sobre o livro dld.1tlco para o ensmo de Porluguê5 Já
que se acena a descentralização prograrrnHlca, devena coml'!çar pela recomendação
de reVl!rse a centrahzaç.fo do PULO
2 11 Conclusão

A Illulo de conclusão dessa apreCIação prelJmmar de alguns tÓPICOS do Rela
lorlo, convpm lembrar que os doutos membros da ComLss:JoNaCIOnalcomlderaram
Que iI melhoflOll do processo ensmo aprendizagem dil Lmgua PortuguesiI em qualquer
"Iv\,I depende tanto de fatores Intra'l!scolares - solJre os quan se detiveram m,)IS
demoradamenle - quanto de filiares extra escol,lres, tomados estes ultlmos como
Quadro de referênCia para anólhse dos pflml"lros destacando como fundamentaIS e
delelnllnantes dos dem.:lIS os seguHlleS pontos

Ii a vllor/nçlo tio mlglsll!rlo, quer .m termos d. condlçllcs di trabalho"
quet em termos sallll.ls, li::

b) • ,adical modJflcaçJo do pro~sUJ di f01fmç'o do profassor da'lnglJ~por"
tuguesa, par. Que s. verlflq,ue (\(0 somente ume mudançl de atitude do pTOfnsor,
dlilnte dils condições SÓClO-i:UllUrais I hnguhtlcas dOi alunos, como t.m~m uml r,
formulaçlTa dos contludos e procedImentos dllnslno da Hngua,

cl a ImplantõJçã'ode um programa que venha I ampliar gradillivameme o
temp:::ide permanêncII drJm do aluno neescoll de lQ grau, como obJltlVO fm~1 di
Itmglr aLto hOlilSdr;fTlõlS de BtlVldides

O estabeleClm!nlO dessas três pré cornhçlles colocil I quest!o da m!lhorlil do
processo enslOOIplendlzagem da Ungua Pottuguesa al'm dos limites do lratilmmlo
pediJgDglCO dos selJSdl'l!r~ntes aspeclos, fazenda lt extrapo/;ro campo d; mera nar
matlzaçio pUOII sltuj II no cerne da defmlç.io das próprlls prlOlldoJdes naCionais,
tr.ansformando I por conseguinte, numa qUl'!slio pol!tlca cuja soluçlo depender",
naluralmente, da adoçJo dI! medidas po/(ucas de Amplo espectro

3 Recomendações fmals

Tomando por base as observaçãt's feJla.sla longo destalpreclaçJfo e conslde
rilndO as funções deste Conselho julg~mos. salvo melhor Julto, quq deveria ser Ido
tadas, de rmedlillo, 115 seguintes medidas para dou efetiVidade li- stJg~aes e recomen
d3çõel conlldas nu Relltono da ComIssão EspeCIal.
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1 que seja rlllvntl. RlP:soluçfo B171, qUI (lXIo nuelto comum para os currr·
cctcs de ennro di l D • 20 grllus, definindo lhes os obJltlyos •••~plttudl!.substl
tumdo-se I mõllirll Comumcaçlo I! Expresslo por l(ngu. Portu'lIuua. I ser leCIOna
da ac longo de todas as ~rll!s de ambos os graus. com I ~rg;ll hQ{~nil semanal de no
mrmmc 5 horas, • I

2 que sejam acelerados os estudes sobre I formaçlodo magistério. em todos
os n{vIlIS, PrI!COnlzados p*la IndIcação 9/85, buscando'1l!a unidade de formaçlo do
protesser, com I deflmçlo de uma polfucl f!Sp~lfICl pari essa fim, de um modo
que I IPfovaçio de novos CUtrlculos mfmmos de licenCiatura SI!venha I pmcessar
segundo 15 normas deles decorrentes,

2 1 que sejern reduecronados os cursos d. formtt;So de maglsll!rlO• n(vel
da 29 grau, tIlVI1õ1I/ZIIOOO"S1l os 100IgOS Cursos norm.IS, redenmrdc lhes a pene
especifica do currfculc para permitir a melhor compre!nslo do processo de equtn
çio d.ltngua escnta e do desenvolnmemc da Imguagem or.1 do educando,

2 2 que sejam .vahados os Estudos AdIClOnlllS COmomecanumos .ltern.ti
vos de ccmpternentacãc ou aprotundamentn de estudos, assegurando-se o seu apto
veuameorc e g.uantmdo • Sua articulação tom os graus urbsequemes de formaçlo
dom~lstérlO,

23 Queseram reVIStosos rlllncfplos I! normas para Ofg3mzat;lfodos cursos
de hcenctetura, esteberecccs pelo CFE através das InchCilções22{13 e 23n3 adc
tando se as ncencratures plenas, como a modalidade dll~I"Jjvel de hablhlaç!o do
professor,

24 QUI;! se/I limitada a eurcneacão dI! cursos de llcenctaturade curta dura
çJo nlr,l..menlll I IIIg1õn do ~/s onde não existarn em Iunclonameoeo cetros curo
sos de formação demalllsll!noe.nslmmesmo.comoprlmelraetapadehal.llhlaç..lo
demrc de um prOJllto qUIIpreveja a sua plentflcaçfo,

25 que uJa dado um prazo de dOISanos para que 05 cursos de ncencratura
de curta duração já reconhecidos uanlformem-ie em licenCiaturas plen.as;

3 no contexto da nova propo~ta de formaçSo do mllglstéllo Q<.lIe vier iJ ser
detrmda. que seJoI relormulado Ocurrlculo rrummo do curso de llcrflO.lltUl3 em Le
lIõS !Ornando por base ~ oecesndade de hahrluar o professor de lmgtA ponuquese
a conhecer, compreender e mterpretar as dlferentt'~ termas de hnguolge'l'Tl usadas pe
tos alunos,levando>Qs li desenvolver a sua capacidade de entender e esce-essar-se ade
quadólmente vindo, progreSSIvamente a dommar as vafledade~ dl~ponl~IS da língua
qUl'r 11m sua IIxpressão !!~crlta, quer na f3111da,

3 1 que a lormaçiio do professor dI? llOqua POf1u']uesa S!liI ao'lcerçada no
conheclrnerlto, na comprl"ensio e mterprl"Ial,.50 daç dlfl!lf'nça~ hOJe ;:W-esente~ na
e~cClla a flm d~ que se opere uml mudança de <ltltude diante da~ CO~I;;ÕPS SOLIQ

(.ultural~ e Img1.Ustlcas do~ alunos preparando <) pard adequar CI ermnC a ,,<Ida rll',l11
dO<),

32 Que a formação do profp~mr d" llOgua Portuguesa, camo" dm demaiS
professores nJo dlS$ocle a teorra da prática, del,'l.mdo.as chilm<ldasprJtlQs de f"mlflO

(l!.,t;igLO~ supervl~lonadosl srr dlstllbUlda~ lia longo do cUr~o, pua petTllltlr quI" as
observações do~ alunos po~sam ~er objeto dI' dls(.msào no desl!nvolvlm~to dI" sua~

allvldadl!'Scurllcularl"s,
" que o estudo da l(ngua Portuguesa lnlt'greo~ cUrrleulo~ mlnll'""\Q!; dfO todas

as lU;e'ncc.. urJs, um,) r~z que o SI'U ensma Jlmda que de forma a5S1stern.ftIC.1, deVI?

ser entendido como tarefa de todo~ os profe~sores,

'" 1 Que ~f!J~ recom~ndado;l Com1S5.10do Currlculo do CF!: o estt.odo da VIJbl
hdade de IIlcJusã"o do ensinO da Lmgua Portu9ue~a como mat~ml do curf Iculo mim
mo de todos os cursos de graduação,

~ Que sejam estImuladas experlenclas pedagoglcas d luz do Art 104 da Lei
4024/61,11 do An lB da Lei 5 MO/6B, levando as IOsutUIÇÕesKltrreSSdUa~ a 1"Iilbo
rou projetos de cUrrlculos Inovadores Que enfatIzem áreas nlo prevutilS n..a. leglslaçll'o
em vlqor (allabetlzaçio, edU~çfo pr~-t!scolar maglstlfflo das sénllS WUl::la~ educação
de adultos, etc I, cuJOsplanos de curso deverão ser aprovados relo CF,E,quando niio
se Iratar de umvt!fSldadt~,

5 1 que a SESu/MEC ou SEPS/MEC <IcompanhelTl tod,as tms l!1o,penenClas,
dando conheCimento ao Conselho FederOlI de Educação d&s ,rt,~ltK1os de sua~

ob~erV3ções,

6 que se estlmule a presença nas escol;u de 19 e 29 grau, de blbllotl?cas ou
Si1lãode leitura,

7 qUI!srJa recomendado AOMEC
7 1 ;li urgllnte revIsiio dos programas ,lInda eXIStentes, Que se de1tlnam OI ha

LlIltação de profelSOlrs IIIlll0S e AOaperfeiçoamento do magistériO, VI~ndO a sua
de~centralllação,

72 o redlll!ClOnamento do Programa NaCIOnaldo LIVroOldallCo renassan
do se 1s Unlddde~ da Federilç~o os reculSOSnl"cpss:fnos ;I sua Impfl!menlilcA:o, dple
galldo se aos Io!spectlvos slstl"mas de ensino t1Iravé~ das Secretafla~ de Educação, a
respomatlllLd.xJe d" sua exrcução de forma tfl"scentli'lhzada,

7 3 A crl.çla de pWytam. dlt apolo.a dntrlfoh'1m«tta d. estur.k" ..oU.ll1o~
para a av.haç'o critica dos llvros dldJUcos para publlClçlo siltlm4tlc.-. r-rI6dlca..
d. modo I onenlar, ISpeclflclm~nle,os pt'OfllUOlllsd.19 • 29 graus, nl escolhi do
livro dld~tlco

~ eondusio da Comlufo E5p~clal

A CorrlluJo Especl~l deSIgnada fiar,) d.1l efelJYldildlis sugesUlrs e recomen
dações da ComIssão NaCIOn<1fencarrrgatladeISt~lfear dlretrlZts PJIT'o lperfelçoa
mento do processo eflSlnOaprendllJl)em da UngUll POrtUgueSino P.es .prova as
rf!COmllnd,\ções fmals conlldas no presente parllca.

S<1I. das Sessõrs, em 3 de alml de 19B6
h;al Anna Bernardl!'l da Sllvelr<1 Rocha - Pu:utllnt'/Zllma Gom" Parentll de Barros
_ RelillorafMauro Cost. ROdllgues/Dom lOUlIllÇodi Almeida Prado

NOTAS

BARROS, Z,/ma G P d« Declarat;10 dI! valo. Prapem.. d" Reformul..r;Sodo Curo
r(culo M/nlmodll Lelm, Conselho Federal d. Educaç!o,S!1/19S3_
MACHADO, Ana Marliil Em Quesl30 a Ungua PortUQut5a Certo ou Erradol In

Jornal d" fir.ul/ Caderno B, pp 6 e 7, RIOd. J,llfmo 2/JJt986
MATTOS E SILVA, R J Em questlo I UIlgU' Portuguesa A Tarde, Salvador,
16/4/1986,
BARROS, lllm. G P de,lrfpm
FERGUSOt~ Chules A Dlgloma In FONSECA, Maria SteUa Vieira & NEVES,
Moema F ~ S"t"l<.l/llIgulHua RIOde Janeiro, Eldor~o, 1984 pp 99116
Celso Ferrella da Cunha e lUIS Felipe L1ndl.v Cmlra cltlm um. Nomenclatura
Gr;amaucal BraSlltlr•• uma Noml"ncl<1tur. Gllmallc:al Portuguesa (Cf CUNHA,
eellO & ClrHAA L F l Nov,l Gr,'Ill<III,a do l'orruiu(J C:mltrtlI'0rJ'IC'O Rio d.
J<1OlmO, Nova Ftontelr. 19B5 p 551
RuI Ac~dtnlla Espanol. Gra"itlll.:'a d~ la L~"llJ<l EJp<ll1ola NUIVIt:d r.1 M<1dnd,
Espasa Calpe, 1931
O Parrugu.!s Fund ..mentill {no lerrlláno parturlUel/ contlm um IlxlCOd. 2.2J7

palavras ICr l'or'uguis Futtll<!mtll'<!/,Vocdbul.mo t Ctam.t'IC<1 VocabulJno Lu
boa, In51 Nac de Inv CI«ntllica/Centro de llngurstlC3 da Unlvemd<1ded. Lisboa,
1984, V I TI, p lBI
MAnOS E SJlVA, R V, tf art Clt

VOTO EM SEPARADO

Por Decrete Pteudencul 91 372, de 26 d. Junho de 198~ fOInomeada um.
comusãc paraoferrcer"dlletrlzesQuepromovamoaptrlerçoamenlOdollnllno/apren
du:agem da ltngua portuguesa" O parecer da comlss%ofoI publlç.aqo pelo Mmlst~llo

da Edu~~~~e~:I~:n~~~r~~~~:: ao Conselho Frd.ral de Ed~fl~ par. que o órglo
o apreciasse DeSIgnou entlo o nobre PreSidente do ÓI;W uma c:pmlss'o com esse

objetivo, A Comlsslo aprovoU o parecer da nl!lltor.., ConSt!~b. ZIJm. Parentf! de
Barros, o qual fOI levedo ao Ph:n.;Ino NlIIss. Iltura, o slgnlt"rto dlstll, t.mlám mem
bro da comlwo, nlo tendo tomado conhecimento do mesmo~ motivo de Viagem,
pediu vista do prOQ!~SO, 11exarou um voto 11Im stpa~o, nos ttnn?s abaixe descntos

O presente Valo bmue-se apen<1S .11questiJl!S JUlgadôllllssentl31s, de carãter
çeoénce 11uónco,;ls quais se prendem as demars, e em relar;a'oAsquais discorda dos
dOISpereceres São elas • .tI denommaçãc da ICn!luae da disciplina, & noção de norma
culta. o .nSlflO da IInqua e aperferçoamento do ma~IL51l!no

A p()Slção adotada pelo Signatário deste voto retere-se apenou a essas três
questões Acrec:hta ele Que tudo o mais depende da 'Iltaçlo l;I~eli P,Ontos

TodaVIa, seu voto nSo est;( em desacordo com 11 RecomendAções Fmals do
parecer do Conselho Ao ccntrénc, todas podem ser subscritas pelo ncnatãnc deste
voto, pcrqumto são conclusões e propostas penmerues I! corretas e de adoção
IrnJ,Jfl!SClndlvel

Conselho F~l"ral de Edueaçêo, 8rasrlla,I!m 4 de agosto de 1986
la) Atramc dos Santos ccuunnc _ aeíarcr

A UN"GUA BRASILEIRA

Lmqua Portuguesa

o Que vere OIser chamado "Unqua portuqueaa" falo resultado do desdobra
mente do taurn, barn,H1Zilç50 ef!!(uada pelos SO'dildo~ romsncs em OCUIIJÇJO nos
terrltOTlQS do ImpellO a partir da baixa Id,;de MédIa IJrocesso I!steque, na Penlosuta,
atmglu o seculo XV AS~lm, a translormaçJo procedl'lJ-se leot.:lmente, envolvendo o
laum o superestrato germâmco por melO dos VISll]odosI! suevos, e, mais tlllde o $U
pel!!strJto arabe O latim cláSSICO perSlStlU sob J forma de latim crrstfo na Igrelll
1'lfSp.JOICd l!' este, "bilstardado, nos documentos 't!lJJIS e Judlcc;frros, por sua vez suos
tltuldos no ~"culo XIII, pelo vulgar, prLnclpalITllmtegalego português

Em f,ns do sl'l..UloXV, estava pronto Q cen.:lrlQhngUlstlco galego portuques
parola Lllurcaçao que Ina começ<lr com o descobrlmenlO das novas terras do futuro
Bra~11 E~~a bllurcal,.áo e o dado fundamental para a cornprllem.ío do OCOrrido com
.lSrNllldadl'sll1lgu'sllcas daEuropJ 1!d.l Amérrca Abas, essa nOl;50J3fOIbem asslnllJ:lda
pelo lllulogo paulista Eduardo CilrlOS Pereira, em sua Gr3m~llca HIstOllC3 A IInlla
bfdSllclra de~sa lHfurc~çlIo resultou do comlllf'IO Isolilmento cultural do Brilsll em
feltl,,5,) a MttlolJole poIS Portugal, dur,inle tre~ s~culus, nito dl!senvolt.'eu nenhuma
IJOIItIl:d ooUcal.lOnal no terntollo da Coloma, dClltalldo livre atuação oi todos os f..
IOH'! de Infera~:iu s(]eMI

No século XVI, com Odescobrimento dOIS novas terras fOItransportada para
e$I.l,Pl"IOS pfllllelro~ colonizadores, uma I(llgua de gente de balllolextrllçJo com ex
ccçJ"o talvez de ahJuma~ autOlldad!"s ofICiaiS Este f"lar não lfllhil umdade amda nlo
afc.dn...Jd.. leIo ~r(ugués, mesmo effl PortugJI antes do fmal da Sél-ulo XVI E de
luqu mirou em ccm(J(O e mlSWrJ com 0$ dfilletos mdrqenas li! negros, crliJndo o QUe'

se couheceu como a "llOgua cornum",prevall"~(.enledutanteo~ três ptlmelros ~6culos

A~suslóldo~ com a sltuaçJo da (("gua no Brasil, os colomzlldores deCIdIram
IOtervlI no prolJlema, o que I~vou o M;uqui!s dr PornlJal, Mml$tro ' rsclatc(.ldo" de
O Josl! I, a baIxar um .lvarJ em 1759, tornalll.lo o portugul!s a !rngua oliel;al .I~
todo o Remo, conllrmando I polltl~ imclada por O Joio V dt:sde o In(ao do ú·
cuia XVIIJ Em consl'quéncla, a parllr da( I durante o s4culo XIX,desencadlOll-s1
uml reaçJo no sentido da Implanlaç!o das normas portugUllUs no BraSIJ,medlant.
camlJanh;a pertinaz li ensino pelos chamados profeuoras régIos, subordlfl~s ao
goslo 9ramallcal arcJdlco, como se vi no decrllto pombahna de 30 d. stlembro d.
1170 FOI este .10 Que conslllulu fOm Porlugal a llngua Portuguesa como Ungu. na
clOnlll, 270 anos Jpós a descobrrl,) do Brasil A Irlologla I! a gram:.ftlca portuguesas
tornilram se I rl!gra, o que delermlnou um••çlo Vigorosa, por parti dos rllsponsivels
pelo enslOO braSileiro, em sentido oposto ~ que eXlsha nl rellldade, tentando coc'
Ilglr o que conSIStia, para .lulDfllla, vrldildelra dngraça comellda no por1ugu~spelo

que os portugues!!s chamavam de "uso" brasllello Por 'UI tl!mpo, lOlIugurou-se
t<1mbl!m no 81asll o slstem;a dos consullános gramaticais, d. que o mais famoso foi
o do pseudo 11161090 Cãndldo de Flguelledo, d.enorme inflUênCIa, tal a dlvulgaç30
que Ihr dava a ImprenSõl Era a VltOflol do despotISmo If~tr,do, Ilumlnlst<1,no sela
do Ufa lmgu/sUco b,.,s"euo '

A r~ação culmmou, em 1902, n<1 famoslI dISCUSS:(,) sobrll .redaçJodo Código
CIVIl, em que u! dlgladlanm Rlll Barbosll e Carnl!lrD Ribeiro, illJ<1rrntement. em
OpoSIÇ!O um ao oUlro, mas ni verdade ambos pugnando~amtsmaCilun, o purnmo
da Ilnguol f1'sclltaSl'gundo os cinones portugUllstS S. um n abonava em Azurara, o
outro procurava Jpolar-s" em frer Lu{s de SOWJ, e l!"nquilOto um expunhl exemplo
d. C<lmllo o outro cltavil ca~tllho Em <1mbos pllmaYJ o .rcaísmo como medllo
hngülStlco do certo ou do erfado

A df!spelto dISSO, alguns brasileiros llveram I nor;1o exata do caminho a,er
tnlh~o pt"la Ilngua no BraSil, ;I frente dos qU<1n Jos~ dI! AIl!nc.ar ComJ,Jff!'endll-s1
Que a no~sa llnguiI tInha qUI seguIr um ClKSOdlt'llrso do portugués ml!lropo/rrano.
Numerosos I!:scrltorl!:s, no Século XIX, escreverlm segundo O uso corrente no pds,
Incorporando 1 linguagem I'~crlll formas da filiada, embor. sob I condenaçSo dos
mestres escolas Sustentou se a teona de QUI Machado dI!:AsSIS,nas últimu obras.
recuara no "nudo do purnmo lUSitano,aventolndlH" I hlpott:se di que por Irdluin
C/,;lI dI portuguesa Carolm<1, SUlesposa Raul Pompil' te .... o SIUO Ar.:"l"u toda cor·
Ilgldo por um pro\'ável revisor português em PUISou Lisboa, na edlÇJOdll 1905 da
L1~r<llla FranCISco Alves IVer Airámo Coutinho IIl'Tllllu(aiJ <! O Atcl/cu RIO Je
Janello CIVilização BtOlSllelra, 19811

Assim, o Século XIX, como em multa coIsa mlllS, permanrceu uma l!poca
portuguesa no Bras". graç ..s.i ptMamminclôldosmlerrnl!slu!osmôlnt,rlospda Corte
brag;antma pelil flllança e ~elos Intelectuais I jornahstas, os quaIs, como dISseadml
ravelmente Ararlpe JUnior e,l(f!(ClilOI vrrdadeuo .stado dI! SItIOnas consclênclu 50
• Rrpublica asslnalou>Q Gilberto "mado CIIOU o BUIII dentro do Brasil, dando um
impulso modernlzador e dHColonlzatlor, mOYlmrnto este coruohdado na dl!e:tdade
1920 Mostrou Grlb.rto Amdda, em Mm/la /otmaça'iJ rra R~CI/E!, um dos filIas m,u
rtnportantes dI! nossa Il1s16rll espltlluil o nasclmrnto do BraSIle o consequenle es
mOIl!cer dJ EUfOIladl"ntro UI! nos a partir daquela dl!cadJ Os brasileIros descobrl
rOlmo Orasll

Esse fenômeno fOI mUito bem pono lI!rn ,elevo pelo movimento modernista,
de cunho forlellll'ntellaclOnahsla Desde enllo consolidou se I Identfdadl naclOn,',
e, tilnlo em UlltjUlI ("0010 eUI Inelelura o qUI!o Brasil pJUOU I 'Ilfesentar 101 um
completo ,ulodomrll1o, urnOlautonoml, total ElIIllll!ralura, na(b precl~amosc.fl!vllr
<10 esuangrlfo, com uma not;lvl:!1plêlooe de escritores crlaado da nossa rl"llhdacJlll
m;lllOl' htefilur,) das Américas, em J(ngu., fal"rnos t: e$crevemos i nossa maneJr~ um

IdIOrDi1tuasllello

Oenomlllação da ltngua

FICOU no uso cornmte, l!mbora n50 no ohclaJ, ~ denomlOaç~o de 'lrngua
Portuguesa" para os Idiomas d~ Portugal e do BraSil ~ o que defendem Osfllóloqos
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griltNI1COS, prctesscres de um lado e outro do Attântrcc J:que, desde i1 lndepen
denca, a denommação de llngua do Brasil tem sido apenas a eJ(press~o "I{ngua na
clanal", nas Constituições e nas leu, sem embargo, neste último caso, do use da pa
lavra .....emãcuto.. em lugar de nacional A evolução do Idioma no Brasil joS entretanto
IUS!lrlca li mudança de denornmaçâc para • Itngua branlerra",

As Ilnguas, em geral, tomam a dencmmaeso da nectcnehdade que as usa A
Ilngw é propriedade da comunidade que a fala E quem faz a I(ngua é o povo e não
as gr.1ll11dtll:as, meros reposltôncs dos tatos da linguagemde uma coletividade

Quando o Latim fOId,Vidido nos Idiomas chamados neotaunos, estes assumi
ramadenomrnaçãudas nações em que se üxaram Frands na Franca.neiunc na ltaha
ESlJanhol na Espanha, Portugues em Portugal, Romeno na Bomérua Esse fato ccor
teu, eucratmerue a partu do momento em que se consutufram modemamente as
naclOn3hdades européIas mais rnndas

ldéntsco falo ocorreu com 8s Hnguas de origem eslava o Rusm na Russla, o
Tcheco na Tchllcoslovaqulá, o Húngaro na Hungria

ASSIm, também as derivadas do baIXO alemão o AI@ffiáo na Alemanha, o
Hol,"1i!s na Holanda, o Dmamarquês na Dmamarca, o NorulIguês na Noruega, o
Sueco na Su~cla

A denommação do IdIOma é uma questão mttlSeClmGllJe ligada à scberarua
necicnar

No Br'15I1, tem Sido diversas vezes tentado adotar-se. denommaç1o "lfngua
bnmle1ra" I! 'brasileiro" para a I(ngua que falamos I!escrewmos

Antes de adotar a euqceta de "lfngu3 brenlena", havta multo que o fato da
dlferenClaçiio Vinha sendo objeto de registro e apreclaç:o,,s.n'o vejamos a oprmêo
de um mestre acatado de Portuguis do ColégIO Pedro li, o p'rlj»frssor Silva Ramos
Em vez de um ccnservsdor empedernido, revela se ele, no texto a segUIr transcrito,
um esumtc aberto e sensrvet às mudanças que se vêm operandÇl. através dos slfculos,
em nossa norma hnguístlC3 O texto faz panecc ducursodeperamntc aos formandos
do Coll'glo Pedro 11. da turma dI!!1918. pubhcedc noA"uJno (vai IV, 19181919,
p 152 31 AqUI vaI todo o trecho, que julgo de maior tmpcrtâncre para o debate
I!!mc.1UIol

"O que ptlrtlCuL.mnente nos podcnol mtereHar a nós brtls/fl!lrOS,COIIIO
se dcprf'Cllde dtl.ScO'lSuflas cnduf'çadtl.S frequen,emente aos lIra/CHores ac
P..,rtlJ>!II~.r, em sllber SI' I'sta prOXlI/ld ou rf'lllola tl eltlallClpapib do d/oIleto
br~lll!lro, a 11011'0de se tomar líllgWI mdlpCIIlhll'1'

," 1/100L..l<l\,r~, comO bem s<tbl"u,é 11m[em;lflello u,llurtll 'lue <l1ll'lgIU:'1n
e doido .1Cc/crllr ou ret<trd.rr,por mlllur dlllrJrll/olde qlle SI' arrOKut, tlO ICflllw,
f' so ao tempo. é '111(' compele prmJIIZI lo ,h /lIIglllu romalllcaf Jortlltl dUJ

Jclvs do 14bUl, fll/I das dl.JlelCJs IIor Sll" lI'eZ do raUlo ItJ(u:o.dl<lldoe1epro
p"a dd tíllllHJ dos dlw, uJ"o pode Ildver, pOltdutO. dÚVIda nl{nma, para
'luelll CfHe"deu na dU'" de JJIlCa d InduzJr, que o Idioma brasileirO. de dl.1
leto Portuluis qlJe all1Jd e, "legara a ur um di.. d lílllua lIroP"<l do nrasll

Que poderão. e,,"e"Jil'o, {<lZrros mestres neste momellto ImtorJCOdoJ
vuloldo l'orllllucs na 1I0Jld letral

Ir leldunatldo,pollco "'pouco, com tltlutoflJ"deJ.u nOfSaslramJIIC.u,
.:IS dJfere'KltJçÕeS que se 1I<lÔ 0/Jc:rando entr, "ós, das 'lu.:lu a mau umu'l'!l r
a d,;s {onuas calualS doI prOlwmel pessoau rrlldos por V(!rbosde slgmflCafâiJ
tr.:lllJlh1l<l e que Ilml sempre cOJ,II:Jdern Li e cd. aUm da fatalulde {o"étICa
qur onil1U1 Il~ett"na"'e"te '" dedoeafaõ dos pronomes átonos lU! frase. o
'lue la"'o llornplla o OUVIdo t2felçod,do11 modulafd,Õ de aUmof11lJr

Col1stut,rrmol que OI 'IOtJOIalunol "OS l.'!1l1Jam dizer quI': lulnlrlm
IU\ilS, responderam c,nU's, oiH:deCl!tiImordens, pilrdoiltam colegas, r qJ<<!,
em cOmpt'Udçaô, oSJlelllrelnaus lIleJtres que Ihl!l estunmn,que, se lhes IIJO
"UI'';," com frequeIlCI<1, e 'Jue rutl<:lm uu;omodar Ihlll e que. se lhes Il<t"
l<.Iudllr<lm IloJrua, fVI'lI/e Ihu 11<.1(, ~Jf.Jm

Pur mlln,fd,/ece me au'ur"/.JJe p<.lra .talllClOnar 'aIS rtgêl.r:llIS, "em acre
drtlJ que qll<.l/<lUrt dos "I('UI coleg.u se <Jbala/lICe a 'auto E, con'udo, o que
Ileu/wlna de lIaS tUJ<J coragnn de faur. lI,ro llaô dI':conseiUJ lo os aliaI que
se l·J"O dOtJudo lelltamcn,e!

Q",mtos vrrbol que atua/mel/Ir recLrmc1m"fOtnrd dJft~t<l "aã eXlglfdm
oulrora a IIIdurld e vKevrrsa?

Al~"'reJ, uma vtz umC<Qlleu'e,(.uendo VIOkllCJd ao mell oundo, 'Jue
se lolut.USt. 'IIIS.prova.s de exame, a deJlocc1çao dos pronomes d,onos, e

L.lgOmeR"'tl.rarn nio podl E Il"Jamals te"teJ"

Por arSI!! vê qUII nem todos os professores de português pensam de maneIrO;'
Idênllca a respeIto do problema eos argummtos dos conservadOl1S slo faCilmente
rebatidos De t:lo CedIÇOS. nlo rUls!em ~ menor dlScuss!o, poiS SllbAseiam em pre o

conceitos n:to CientifICas
Outro fato mUito importante relatiVO ao assunto fOI • declsD"o tomada, em

1935, pela Cãmilra Mumc1pal do anu90 OlstutO Fedoral. atrav~sdo Deaeta 25. de
t6 de setembro daquele ano

DIz o decreto

"19 O,SlIVros aldJlKOt, reiLltlVosao eflSlnO a.:l "II,EUa,$erão adot,;dos
1l.tJ I"SCOW pfllnanu I" srculllLm<lSdo Dlstfl'o reder.:l' quafldo denominarem
de "Or<Ulle.,a"" U"lUdf,;Ld,seelcrr'a"onrasd.Jo No pro,irlll"asdee"slno,
OI l'lIJII'ulos refere"tes J IJlliua pJtfla deveraõ refeflr Je, exdulwament" d

IlIlglla brtl.Jllelrtl., 40 AsJtllolllmarõl"sdascddeJfasdeClUlnoda UnguapJ'"d.
ell1 'OJoI os eJtabelecunell'iJs de e",/I1o mdlltJdos peLJ},ftlluclf'alld.rde, urtro
Jllledlllldmt>lte SUbStllUlr/<tl pel<J Jtltommaç&I "l""jull brasll"rra" IDJa"o
O/li tal 17 di settlmbro di 1935 Atos do Podrr lfg'5AlhVO ~a Prefellura do
DIslrlto Federall.

Atos d~sta naturl!lI põem em destllQUtla convicçllo d. bQ. partI!!di oplmlo
Lrasllelra, na .hea polltica,em concord.incllcom. de multai do selOr ftlológlco Por
lUO ~ estrilnho e l;ament.ivtl que se teime em n.fo enxergar I IVldêncla da tramlor·

maç~ rlldlcal que e5ti sendo operada n. falae llilllSCJltausadllsem nosso jJlI(S Contl·
n~-se ~ a Iscola a ensmar uma Ilngua totalmentlldefalada .m r8laç3'o ao uso Quem
faz umallngua c§o povo, todos sabemos diSSO

Desde o S<!culoXVI qUIl • nossa vem-se moldando pelas novas condlç"es geo
gráficas, pollllC3S, SoCiaiS, hter.ttlas, InterPfctíldas pela populaçJo local Inumeros
sio os tfitemunhos que SI!! referem a essa translormaçi!'o E os escutotes utilizam as
101m» nova$ e .'11 mterpretam, em $mloma com a falil corrl!!nte. Exemplo gritante é
o dI!Gr~no de Matos, criador de umil trildlção nova que a linguagem IIterárra 000'
to1r1a I! desenvolveu3 atravlls dos sl!culos O Padre Antômo Vieira escandalizou os
ouvmtes em Lisboa, ao pregar com o sotaqull braSileirO lJá no século XVII) Ele
mesmo recomendava aos noviços na Ballli! que segUissem a Ifnguil "br.mhca" ao
plegU aos Sllvlcolas No fln1l1 da sua vida. em 1695, no' Sermão XavI!!r Acordlldo",
to no Relatarlo sobre a SItuação soCIal de São Paulo, reconhece VI/ma a eXlstencla de
uma rl!ahdade hngu15tlca propna no BraSIl

Há um dIVórcIO mUlto profundo entre o qUI!ensinam os fllologos tradlclona
listas e lu~ohlos e o que pemalll E!pratIcam os escfltOles Os pJlmCHOSfazem flm.a
VIlna defesa das normas lusas

EllqUJlltO ISSO,os escrllou/s, na hnguill]em Iltl.'rarla há mUito tempo,lj alI
claluarollln a Im(jua falada, J<I li lIltrodUZlrarn na sua escrita, já lhe deram forosde CI
dllde E a evoluçEo dessil pr.1tlca so tem Sido crescenle e alarga-se NlIllJuem canse
gUlr.ideter essa onda nem toda 3 IIIolofl3 tr.rdlt.lon.lllunta

Por Que não adotarmos a denommaçâ"o "lfngua br;mlelfa" para a nossa Ilnqual
Os hol"lOdeses aSSlln o fu:eram em relação a 11I19ua malernll - o baIXOalemão e so
11IIam em 1I11\luaholandesa

Almíll, dUr.lnte os três primeirOs sl!culos de nossa hlstórliI,não houve nenhuma
troCo1lmgulsllca entre as maSSilS do Br.ml fi! as de Portugal

Multo se tem escntc sobre o assunto, através de acirrada pctêmrca de um
lado os que defendem a unidade lmquutrca com Portugal e a ccnservacêc do uso
tredrcrcnal da "Imqua portuguesa", do outro, os Que se hlfo debruçado sobre os Ia
tos ecmc.obetoncs da drferencração rmqennce, propugnando a adccsc da deSIgna
çãc "lm9ua brasrlaua" I!! "bruulerro",

Para os efeitos da tese defendida neste trabalho, serão referidos apenas os do
segundo grupo

JA mestre João Rrberm, em hvnnho pubhcadc em 1921, A Ullrlua I1I1CIO'lal,
rncIumdo artigos de vânas datas anteriores. estampados na Imprensa, defende com
11 cora9"m e segurança de arqumentos que o ceractenravam e sobretudo com 11su,)
I(\conle~t..l....et autoudade a tese da dlfeumcl'ilçfio hngul~\It:a entre Portu!Jal e Brasrl
Não adota ainda a deslgnaçlfo "lfngua branleua", porém "Ilngua nacional", entre
tanto. ;;,sua POSlç.lOé das maIS importantes tendo em vnta a époC<1 em que viveu e
e~creveu quando o assunto era proprredaue dos gramátICOS conformistas Seu tra
balhc. sobre "o rdroma português na América', unmza 'o êxuc relauvc dessas se
cões jomahstrcas que nos instruem nas tanranas do bem Ialar ou do bem escrever,
e n01 dizem como se fala ern Coimbra ou em Lisboa", e considera os seus canse
lhos meras' unper tmenctas" E continua. ' Parece Incrível que 11nossa lrnlependên
ca arnda conserva essa algema nos pulsos ", -servrturnc mexpncãvel", pOIS"falar
dlierflllemel)tl' não é falar errado". e IdéIas ou sentimentos duerenres devem cor
responder a expressões dtlerentes

E ainda "Todos os 'alas da IIl1guaglm. cá • '•• têm Igualexcellncl•• comer
fl!!nômenos .. "Expleullll diferentes envolvem ou traduzem estados d'.lm.dlversos ,,'
Acentua. mantlltl di diz., b"sllelr' como dotada "di gr.nd. suavJdlde. dOÇ1Ua",
pou "somos inImigos da ênlaSll e mais Inclinados i. lntlmktadltl"o Supostos erros
são "o1IIptlnas I!!llprl!sslodlveru da personilIdade" Depois de .pontar 'finos eXlmplos.
reilflrma QUI "o povo' o mAJOr di todos os cl.sslcos", I qu •• dlfl!!renclaçl'o fcnétl
ca é ume parte apenu do fenômeno da Ilngu. naCIonal brmlll1lr.a. responsável por
"mauzes cnsdos sob a luz e o céu emencaoo" AsSImsSo.colo~odos pronomes, i
manerra brasllllr. o uso do pronomeobllquo no IniCIada fr.. ~outros fatos,expJes
sões de recusa à ênfASIl e li dureza Para 11•• Ifngua naclOnalcouupooolll. "Indl!p'-n·
dênera do nosso pensamento. de suarmedrata Ilxpresdo",col)tr;frlai "submlssIovo.
luntarla e mexpllcivel" eXistente no BraSil ao "portugUISlStnO afelado e.mflclo$O".
Por ulllmo,Joio RIbeIro mostra qUI!! "multasdos nossosbra5llelnsmos.e mUltodI!!nos
sa gramJtlc.1 nlo pauam de arca(smos prl!!sl!!rvildos na América" Mas "já possulmos
os fundamentos dI!!I!!voluçfo própria, nova 11IIIdePl!ndentf!'1. contra. "ldoliltna do
português de leI", Implantada como reaçfo "desdI! os fIOSdo século XVIII" Mas
"os portugueses nlo abrl!!mmIo da sua hegemonll nessa mat'rI', I,' seu turno, nlo
podem Infletlr I!! torcer li naturalidade I!! o Império dos próptJQ, fatos" E anota
"Alencar semprl!!SlldefMdl!u das argUlçõn de alguns pUrIStas".

Passo rmportante na cilracterlzaçA'o I!! deflmçlo do IdIOma f.alado no BraSil
101 o livro Lmgu", Bralllelra, publicado pelo professor baiano de filosofia Edg;ud
Sólnches 15.io Paulo, C Editora NaCIOnal, 1940 CoI Brilslllanil, n9 1191 Seu tra
b<llho fOI elilborado como uma conttlbUlç;}'o 'dl5cusslo sobn o problema da deno
mmação de nona Ungua, debate travado no Congrl!!sso

DefendI!!ele a aduçào dil "l/ngua braSileIra" para o Idlomil que "aqui se for·
mau ao contaclo dil nona nalUreza, dos nossos costumes, das atlvldildes das nouas
populações, dos nonos sentlmtntos, ao sopro da nosu proprll 8lma"lp XXVI

~eu estudo baseIa".!! na Cll!nCla da. hnguagem I! nlo à luz dos pteconceltos e
conformIsmos dos pUrlslas e c1aUlclzantcs que colocam 8SgramatlqUlces e a mfluin·
cla do português chamado c1JSSlco e ImpÕem u normas da grilmJuc.1 portuguesa.
copIadas e recoplildas no BraSil contra a IOdllllduahdacll'!11 autonomIa do nosso IdIoma

Inspltado nos preceitos da CIênCia,do qUI! ensinam os PesqUisadores I!! obser·
vadores do Idioma brasllelJo, desde Pacheco Jumor, BatISta Caetano, SilVIORomero,
Perwa CoruJa, Couto de Magalhles, PaullOo Noguma, Macedo Soares, Afonso
Taunay, Cllermont de Mlrandil 8aurepalJI!I Rohan, Paranhos da Silva, Teodoro Silm
palO, Bernardmo de Sousa, Rodolfo GarCIa, Jos!! de Alencar. JoIo RlbelJo, Vngfllo
de Lemos Amadeu Amual, Jllques RaImundo ClOVIS Monteno, Antenor Nascenles,
!:drlos Teschaul!r, JoaqUim Ribeiro, MJJlO MarroqUim, Renato Mendonça, Silva
Ramos, Artur Nelva, condul Edgard Sanches pela legltlmldadl!! da denomlOaç}o de
"llflgua bra~lll!lra", além dI!!que de t.onformldade com I Pillavra mais recente dillm
gunllCa e da tllalelologlll

EdgJld Sanches traça um quadro mUIto VIVO da sltuaçlo

"lroJfolmos IIUl ,/,I/<lIIro em que o re<:JlellS .Jél<U se Jltl,lobram Ittl 111.:1
e~,lfllrefflleltm1

1\""111'''''''01 OI cnUrwr J face dOI Iluau p<lJemos foll.3r d<Je:nlti'lrl.:l
tI< um.! UngllllbraSllellll

Ih lUlluas ,,<11.1 sa~o linla subslànclIl lLm realJdade some"'e 1101 11111,

vlduos que as ftlWm

E"tre a.t marores mj1l1érn:1<U que lIeLu podem "tuar. nen/lUUla Iglldl..r';
do 111&'10 Dlólnt,. desta. a da prÔpfliJ llereJlrtarleJade. «aba por dellJp'lrecer

ESlud.m1o$ a dlferell4Jdfão de uma lmE ....'" rm terntórlOS updradtls ,1
blfllrrtJçab e CO"srquilllCld mevlllIvcl Co"rra a df!scontJlluJJ ...de geogr.jjicôl
IttlÔ wfnn esforços

AnOfcJmOI a velocld.jae com que evolll"m as llIlR"as A//IlflUU'lCa 11..1"

co ../,tCe pr<uos Cl':rtol' defmlaos ptlfU a e~'olu(ab dOI .d/lJmas .1 'eL.rtlVul"dl.
do lf'mpO e completa Umd UnEUIJ pode leVdr IIIUltOS1JI101 em alteretr le le"
termente. e pode tambem em curto "'I'so aprelenttlr lra"des modlJlCet\õet
As CIr"unS/anelas mlperam sobetetn.u

NllS pJgllldS dot maIS altol e:rp~'('ntesdá lmglll'stfca apuramm a Ul/'''''
lIIa(J<J da Un\lUa falada Ê ela "a I.Imca u!'rdaJerrtl 11l1gua" I!' <J""lIrma Ild'l
41.1<11 tvd<1$ del'!!m ser medld.u "

AS,Sllloll.unOI'" rdcl'd1UJa do d"lIle"to {O"etlco, atruve,S do flU<.l1 ~e Jm
m<.lr Im '10 l<.Itlm [J IdlOmJ PVrlllj!U;Se os (llltrO$ld",mlJS rOnlJllIcl.lr

')oIlll!"lt.vnOS'° papel do voctl.bllwrl<', omil!', "O dJzer .los eutelllltllo$,
nd/ll" se faz sentir t1dS 11ll~ulJS a açet~o dos farores cxtuncJs Nele é quc S'e

mUfll!estllm, ao t~VO, OI costume..f, as crtllças, a culturu Ill~elta de uma tlafa-o
Ne~ le t'<'dmpd o "carattr"ae um Id,oma "

VU<lS lmglltlS ,/UI!' d'l!CrguunI Ivt.llm(,lIte apeltas 'lOUXICV,sen"m Jorro
S<.l1lltnte duas l""gulJS dl~'ers.u e dullllt.r,S Na d'fer""ffJ QOvocabuLmo est<.lr.l
sempre lima dUlemd/,aura l!'lrtrcduas 011mau Imglllu 0lrau de.S'emd/ltJrl\c1,
rr,Sul'Jr,;, "0 partu:ul.Jr, dd maIOr ou mellor IgucJtJ"Jcde lIOCabuLmQ O IIOS
SI' .'\XclbuLmo,fonnado aqUJ, é rall'<'z mtlu 'wmerolO que o Ut Portugal Co
mutl/c<J a nossa lílllua uma [inonom,a prop"Q que a toma mconfu"dild
com a portuguesll
All~,,~uamos 'IUe.a Ideal IIngulStlco esltJ wuuru/ml!'!dc no porvir "Aluol,ne

,idlle JtJ l"'1111011;.m, a pureziJ dll eXllrrudo", se e"C(.Intram, St!Jlllltdoa llllxuístlc.rlle
lli-'JI, 110 j.1wr dos contcmpordllf:or A jl/olvgJa relegou fJ<Jrtl a obrcunJdJc ,ILlI
('''LlI .:I./' ... trma sClltl".e"tlll 'Jue tllllbr<JVd 1'11I CUIIsJJcrard Utl.A!.U~ do IJ<usa.lo como
<) J,~,lrtJv fuprl"nw .las boas flOrmas

l'.Irtl o eltl.u/O do IdIoma braflfe,ro filmos buscdr ,ambem JCliur:rd dOI
Ill<.l/t/o$ u m<llcrJlJlproprlO Ílumot p<lSlarOI {<ttol ddnoHlI lmguagrtn pefilS
l'rJSliI.Jj d.1dlaletoIuglll Analuamol lU doutrUlcU, dt ",um ;I'f que elltre 1101
e r"l l'ortuRal se têm sllstcll'.:Ido com reLlrdo ao assunto l: $1. efcrJlores ,,0,S
SO$tém llegJdtJ tl exutitlCl.J dtJ IIOSSO .J,<.Il,.to, esplrltos mtlJt IrnUVf!fS'; el'l
dlnlf. 1..1 emprlltnt/erJm ale ° feu eSfud" Na-o <!''Pl"uas o duteto brôlJllem. 'fue
relwm..J ..I dtell\aõ dOI qlle pens..rm sem prCl'ortCl.Jtos Os nossos fllbrl'lJletor
jlllllil"r.Jmlr,;btlll/osdel'ator

A ,iu/mç<.l·ocrllre Ifngua e dialeto, ,lJzemO lu CUm a CleltCltI,Im mml
dUlIt<JI

I cn(li .rmfll <I mtelra ImptlUllllll.J 1,le de Llstln'mgmr, IC o '1lUn~mh's

eXUC7",1I <.I luz de CflUrws t:cclllslllolm, 11/(' ''''l!lus'ti.l''
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Sv U$ dlLllelos StlÕ lltfhJ rcatula(JeIhl 1'1I/<tda 1111J!1l1lJlem
Cuwl".Jnto r0SJ:.vt!os cJUJnI<1r llllRlIola qUdllJlu:r "':'0'1'0 de l!'qJreHeies

que Jt'fl1" de lIu/fIllIlt'llfOS e c/r mr/f./ de commllCcJçltodo re'IJ<lItu~rt'O ti umd
JO("It:!/.lIfe por mau PC/lucI/a t: ll1mllIdeque uJIJ", li lllulumilrmbrl2fllJ,!ord
de unia pdRIII41ecmw, c1lalll<1r dlaletc CIO láu,rnllJ de um pa.ís

Por Vlrl/.lde <lpl!'n.u polltlea delx" um dl/tIelo de ser dr.llllo parti ser
1"IIur!t'flldo IEngul Dl<llno dI'!II.JÇd"O sober.J1J<l t f(n!lulI Da ml!mJo:l SlJrte toro
"" WII<.J llllJlll12 a cOlldlraõ de dialeto, ql.l<lIIlJIJ 12ttntl:: que «fllf.t del:rade for.
lIIt1rUIIl<J'lllÇ'<tÕ WlJ{''''"11

li IJOHa 1111,\'111:1 II.1CI,mal e um dl<lldo dL~rt.'t/Jgl;is AfdoJ('JlI.1POflU
R"CS<l. de lu, ",uI/O, 11<11'a t{'/II noutra coma

"f.,lJo nono d'dleh"" e o llflO!'7la de um 1'01'0ll~'r~ ~ soheroJuo Da noua
50btraUla pollrlcd rCSlIlttl ti' lllllepelldint:.t.j do IIOJ:lO Jwlrto O eutete brasl
t~iro ~. Ilngua braSIleira

lM /t!l,llImuldl/c de d'1I"f1(lIIlmar ({nguiJ "',mlcml (} IJIOmlJ ti" 8ldsll, dd
nos n pr"rrl.J IlIstorldtia IIllJ;ua pOrf"i1u~sati /'f1dlS cíll'<l(das l"fh!~<lçtjes

M<lI~r<Jdo lJ 0PUIl,,-O cOU{r<í"" de Ctrtos jllol"RoS purluglll!feS, na 'lllíll
se rerctl'e ~'//mrr lIaf entrc1I"/I"S o polllode nftapatno"c0<lf't'I1.IS,POIJ l'eenl
dS lOIl,H 'I~,l(<l, dllllJU de e-asnr 110 povo português lI/'f1nforte e lollRaCVlU

crel/C/.J de ntJJ;wll<rl,dtlde, tlllll~"tlpOrfllglltr<.l e um d,tlleto do galcgo
Gra~tU <I mlenftl (/Ir drrr..mt<ld<lsobre esse "Sflecto do IdiOma de Portu

gal <ltral'f'Sdas pagrtliU dtl luU~'rl.J da paIS, pel(lJ seUJ mais t'mmenft'S escn
t~lres, ftll'e se qut' eHe IdlO/I/<1"Meer,] fl(1 Ct/llza, dtl qual ti Urra quI'! for malS

Itlrd, <l (l'"dado) dll"f<Jrtw.Jlc ftl:'.Jpdrtetlte '1"~ se dt'u a "deJIIlCflIbroJçaü.Jr
Ilfl<lal' jTt'tJ/do Braga)

A Indddll" IllJlonctl tiOS da o testCtllmho dll" como d dl<lmMoJ 1l".l:1I<l
porlugllcl..l nd-a rt'Julroll de 11111Jell(;ml'!110 esJellClab"ente (1t1IIlUIICO, m<u d

Uld IIldll'lJutllrd<lde fOI d('elltU consequéllCl.:i do cUrJO dos dCOnturmcntos
polltlcol "11 Pellll1$U1tZ

Os {afol, na trill1lf'lIreHCIII d<l sua objetll.'/rfl1dt', dl!mrm.J'ftilrdlt1 qlle d

11000(<l·O pl.lrlllglll"sa 11;0tet .....dentro dal1ecl!.1tJn.:l refallt1ddde, li"'" líl1gWJ pró
pn", _ CJ"'í,io 1''XdUS1'''''' d<lnla .\!lmll, alsa ...;s áe Iransfonndçdl'$ &l1llas 110
dl<lll!t<lfaÍJ do Wllm,"O eorld<ldo 011110RtlllO dt PorlugaL

A I"'RUi! do pr.H'Oporlllgues denlJ<Jdo dlll/do galf!go,d::lqu.l por tanto
11 IIlrlOfOI tllmglJa ° rOtlltlllCt".I.1 l'leut e da corle Nele os pottllScscr!'t'er<11ll
'H pnmClros mUllumelllOs da l,terafurd IUSltallll

Da cO"JlderarJ"o deHef fi.1tos, quer de ordem IllstórlC.."qlfrr~e I1dture
:0.1 IlllglllJrUtl, sllct'de qUt no t'.rereu:'lo de ldinrutl :lo1Juamacom que ParIu
gtl( COllstltlllU a dlltIJIlOl'lll,1á,;}seu Idioma, p,1rafeLmentc a sltf.1,lntiq'lcl1dirlC'd
pOI'tlC,1,temOS 110S o trt~fITIO direito dc 110sceJr1!e,mllos a'llImr'f~açlro do
"''fso rdwt!li.1l!m f.u:e do Inl,lm<l dc Pt.lrtlll<:ll I

E:moJU<lindate/~v" stlt"mttlr que, do ponto dll"I'Isttl d4 fllologra com
rdttld<l, mUlto ma/oru sa-o oIS d'[~tfmfas I'llue a lí"gutl brtlsderra e° IdIOma
p<lrll<,!; lb, du quc as e~s'elltes I'nlrll" o g<llego I'd 11lll!1I<l faldda. an PortuR,11

lU IdiJJe lofrdllJ,porllla.llto do shul...;oUIao sl:rulo XIV a Ltrlglldrl1TtllgUtsa

e t-I MlI"smt-l Cd/f!~iJ SlI 110suulo Xli; 'Iue °r"'t!l~ués St' rlrfntnfOll com
p(dumtlllt d" l.lroma .1.1 Gtlllla illlda no JtCllLl pl1.wJllo era oflSerl",d<2a
C:XlSltlll"l<1 de !r<ucs e ~srroff's ~..l/tg<u cUJa Img!.l<Jgem se dutllllllla do portu
l!"t's t..fi. wmen'e por "van,Ullcs ftJlletu:..ustcUnd,ltllU", - d "colorarlo pl.1r-

tJCuLr d.lpriJIIIÍlJCIl.1" Alut/... /llJje,em f.1ICt! dt' <i{gUIII dOCllllltlllulmni'l:VdIl,
lStfu podc o flLwgo decIdir JC eJtJ em prr~eIJçd do "Jwm<l .I.. c..U~ ou dto
PQrl"'f'l1

Mio podt Il4ve, pruosl/X1of l'ortug..rtl!lfI um IdIOma U1dll'ld/UlII~O po
IlllCamell"~ desde o sícuto ,Iou, qU.:lIlllo d sua Ul1gUdeM tUl1Jaoprápno Rd

ks ...no Os Drd.Jlkrros 'il" l./inhco J"eJto de dl.u"<It' "Ungu. br.III...... ao
IJl/)llIa que ftJltlmoS

NdO pOI'nn srr dplJl.lHl<lJ crdCIlOS tll1ltlgÓIIICOS ti {aIOS C'lI<IV..lt:IIlt'S.

em IgIMlddc de condrções, "npõem le 'gll<lIJ,ufe J~ JUI'SOS

P<1/ que ~ IJ'clto aos fi'rfogos ~ gr..tm<ltreOJ por,ulllt'st.S cOll1preelllle
rtm, Jub a delloll1l11tlraã de 11I'lua port"'ZlleJ.J, li rdlOrt1<Jflllcgo,jalulo l: I!S
ClIlo em Potll<gal 110 Ucuw '<lI, d~ C")o.1 c<!Illurra d.Jt.un dl!Sa Cllr'tl de 11.11

Cllntn'o da IIngu. cscrh., e rrdjr podemos nOJcoru,dtrar do ml'S/IIOrnod,;! o
n<lno Idroma, denomma"d,.l;I'mglltJ br.Jnlelr<l'"

e ao' purumo inqUIsItorial" qUll OI gramátlcol submetem " Ilngua falada no
BtaSll, COntinua Sanches

"is IIOSStU qucslóes de lllliu<lgcm tbn Sido estuJJJ.:Is a Ullld tuz tr"pr,;!
prtoJ ['dos uJros Jt'jomr.tJllks .loJgr.ml<lrú:.:l porlugucs.J e que IldbltUo.11mt'llll!
Je tCm cons.Jer"do" lm,gua IltdJllella Fm 1ullOtcse tll,guma pode caber, lia
<tJ.o, tl puf..Il'r.:l ti lima dtselp/III'1 nO",I,:Itll'<l ""..u i dCH.:I nlilllcrr<t ll'wdc'iudt1tl,
JestrturdoJ Jc ql<lJlqucr NÚlr, l/.r ponltJ de ~'lSltJ d<lcril,,-w. qut lJf "OUOS gr.J
mtltlCIIJ estuJ.Jm tlll1alrrw

S~..... OsRrt1mt1hcos os mdlJ tlrrt1lJ:o.1Jus em f..Jur t'l',gortlr t'ntrt' .ws o IJW

mtl r"rtu~ues S.J-(J elu os nllll"'es re'f'<IU,SJveU few deua.so em que f.:a't1m
mergu/ll.u1"'J t! pe,dld,u, en're as COlftU '"11 fcu, OI ftltos d.J nos•.:I /miW2gem

G..Tldm Jen'l'lmcrtll! ti gr'U"..ltll..J r<"'uglll~M RqJttelll, COl'll enfa.~e e
Imtll~.J 1<l,d.Jdc, as rl!lrtU e rt'..:rmlus .I..!sgt.Jm..!tlCtlS de Portllgal for.;.%I" o
nOHo l.tliJmo.1 riOSmoIJt'.s dtl eu rlltl(LrUICt-l dos secuws XVI e XI'lI c...-nf.J1I1o, nOH,J$ e:qlrt'.sslVosm"dos .Ie dlur, H'I'I10 I'rros. Ilodo<ls,e CUU<tS, do do
nalfQSO Idlom. Sufocam t;l,l,u tIS II0H.J.S {unnas Ofl1"I<IIS I1lJgtlrrare d"s
I'Y"'1lp~lJ d.l1jll;'OS An.:ltemu'llI1. }1.J;lI"lun l'.rcrUc.ltJm, ria SUtl /d1rllgcrW/<1
"botl lllljel.Otlgem", Je'rl'd.J~al!l, I/tI estlap':K.l.i1vernticul. do fJI'_"".l pvrlu.!.-f,l':L.. •• __

tl1l1<.ls <.lJ lII<lm/esttlçÔU dlJ II<1H.:I Jt"llbll"trde, do rrouo ouvII:10. t'I7l COUt1S

da rl<luoJnt<.lISfl.'!rr"'lnanloJnetrtJ dI! jtllar, .11' n"s e"Prrmrnnos br<Ulleutlmenfe
SolU us IlOUOSgr.JmIJllCos os gloJndescu1po.1dos d<l ucral!1d<l-o, sob o pt'.w de
CI<J.lS cadf!l.JS lêm IIIl!1do. rrurll tlrfar ,le pellO opreuo, 4.1"grandcs 1'1IcrglllS

Ctlo.1.fortlJ lItJ nOSUJ gimo Im,elllJlICO SoIi.J des 'luC 'cm JI"J/.trz<ldoapu,.nr'<l
.Ir 11ll~lIa l'0puwr. que r"<J"'III', {ortt'., vrt,,*,IIl1ml.1c",udalm.Jr.lI'/lIIOJtJ, c/'eu
dc lliJ,,,ltl/ul<lde, d<tflquUtU Il/wmalll"<lS que <lI<.Irt<lm " vocab,ILllo, """f
[oorlam a smltUt. e cxptlmt1l1, IUIJlIo.1 brolSll"ltldc, ti jClç.Ju do nt.lUo m ..do
de J:ll!llJ<l/ e de sentI(

A iltllfltltUlJ, tal Cl1l'110 ~Iltre nos sr tem 1",IW:<ll/tJ. aprotJtllfu dUSClUWI
do <.lb~etl\.lJ..,r um qutldro de 111.0 "trem 'tlJ

Ih lJeltU tJIJo cm 1'I,,/L'lt,. ("n/la•• <l.nn Ilf 'o.1',IS As Jltl~/IldS 11<1S ,-(;Im

l,e,,,JIO'sfi>nnuLm tei'IU n<lmUll /L"''"'''t! 1-"<1/.I<• .J~ ,JJrsp,mc.jplm, (,mrt'/tUI

e ./l/"/líl,.J <.Illo(oJllus <10 <lUL'llttlr tf.u il.tH s As IItltoJ~Jes 1IIl11S IlcUlUI'JrCJ

,1" LrRIL<J erul.mlram Ira C'ql"SIÇ.i<> ,los selU c<1pit/lws UI~' vrnI,,1I1l"trlJ cá,""""
de larlllr..!

Quanto n eJlrlllllrtl lojlll:adtlS JlOSSl1f ,ramtlIIC<U, blUt. 1I0SreproduZJt
o rt'lldW de um rim 110SS0$ IIIdlSduultJS meltru "OS noUus groJmJllcos de
pOIS 1'1' "JH~lrltJttl" que reglltldm flJtos Cflam regrtU lItJJeXII!CIS"(Sdld Ald

O tstudo J<l lruf(IM, tal como e 'r4d,clIJ1Wb,renJe /rllf.) cntre nos, '
Illmbem Jcmpl~ lllcumplet<J A l,.ltl rI..l IlIIgu<l;!l"I" lI,ro é(ll4;cro1dann ali/um
dOJ Jeuf 4lJltt:'tOSpru'''r<lu F °CJluJo da IJIOmiJ peLr nlr.'to.1c1e Ih "OSf4'!
gr.rllldhcoJs CUldtlrtlllfllCtllIIl!111e .ltl lingutJ 114Sl<dfel(lJ"(, Jit, "'11/1'.:1 r: lJ veUut
IIIsuf'Clcn'e .::oncep, .."o 1I"seuldllOs coJpI,ulos da l<Jgujlforllltll

Com I!xceç,íl.lde rfou lI"$oll"'ef, em pagm.:ll milito 'rCl'lItu, os Irtlbo!
lI,,,,s 'lur IJ<l ,"<11$ rIl'!''''"t1 t./llal rellm!<Jtt:lm IIIr~lr.lmenle fi rstu.lo dos Irf..•
rl/d.I, penrl'J/lf!Lcm mt~U<1m'llte l,glloradosOu I/esprczlJáoJ .ll's 'I<JSOS epl"eloJ

Iltt,u
QIleremo IIOf re{e"r ao 1'1ll<dtJ deue IIpl!cto di Yldll Plfqurc. que 0'1

hnguCstas tlm genlmente dl!sconhecldo o asprcto I"mtJclon.1 ou afetiVO
'lI" '<1<' lflfI'IH"mCII/t' SI! m mrjest" llOJ Idl<Jm<u, " "1'<JlorrJt tu'" .101{tlf<"

e"'TrenH'Os que '::OIlLouem ,'afü [orm ar (J SUltllltl dos",el"l ,lc f!xprtH..il1 di
lI'lI.J (11I,(1Ia"

H"l<Vl'Hl"IIltJf llOf)d 'lf'ktld'l CSU'f erllerlOi c de Il<llllllllo Ilo.1l/;'flIm ("

llI'~WS trtllnJ'leos prr.-o::lHJ<l, l.lrumrlltt'af!:o:ulillll.l d, umtl11l1~1I0.1 I,rtlsllrlrtl
MJS eJStI ftlllla - tlcOmp.m/latlJ d<Js preconccltos JoJ Drfmlll'ltI cl.tHl<.d dv
'll'lfl/ll>'IIIWIO e do St'ISCf!IIIHJIIO e d.J.$ubmlSf,fu aOJ reI1J1''''IIIU1U<11 pC'rtl<
gll('sr~ e m.1udJrt'l" pela m<lLtdo tOUf!IO as [armas IldmltU 11" IlllgutJ qut'. dI"
I~ ser f<lL.llla I'rlUC tIOS- 'em ',"pedldo'lueosgroJm<ltICOJbr'"JielroSeStrel'.m1
uma grtllllatlC<l brtUllella

011110 ponto 'll'C "n(ltua,"o~ IItJtdS paRmJS I' o dtl "J/lI'rrJtI~.:Iil unrd'
l~l" e o erro de comu/crtlr ~e conto .:IIl'glllnl<1 e'Jltl.'~~db If.. {U1~II..1, iJ Ungl.l1.
escuta, ou mtllS ngOllllamell'e <l lfnqua hteráfl~, (1IoJ<t nmgur"t mau ur COl!

jlllldf' I SOatral'eSddtl, c (.1 '1/11! e pwr, 1011 como tl tJCftl'tld", t' a escrevem
os portugucus e os SI!UJmllr,u/LltCi, tem os IlUJOSgramalh l'S estudul.. ('
rJ,tlll1tl iaese!.'ntc $I! amdt-l o /,1/0 de que CUtl l{,lgl,a de p<lf'd embollo é ""
llrtlSd pllramtnlt arll/lCllf Nda t./ fa/tl o pOI'o,lIcmos que a nlH'l't"" J for
S.Jde l <llItclr<U I" 1 'i'/uS sobre t.1Sp<lgmJ.S qlllnllellSftlS

M.u do m[nlllfero tr,lI!tI/llo dOI nonos .vramll'II:.OJ, ful'o"Irn.mdo a
tr"Ht-I 11II~lltl~e," 1J1lS c';"oller dtl gram';llca pr.frtl<gutJtJ. '<"III"S .:I prova Illl

/.111''''1 'luc .:IqUl l~gf! 11" I'IIC, f""".:Ido d.J tVOlllÇ&l l!lI1 "OH<I terra tI.:I tUI'l'IM
d.,s (t.JI<Jlllltld...rer, fob at Illflul!rlCl<l.J do tupi j> dos rIl.://n"J tJfrlCdrlOS'lllr
r'lr<l la llf!r"'lt ,(1m os ell t.:lVOf,IJ'(J1lt1Jquc 'odos fawmol, t'llI af!í<lC(Jrd••

(~'" t1S gr.JlllallCtU fClroJJa pUrtl<~fl<!$tl, e mudo dll~rso da 1<I"lm.:l que Iw)e
sc /"LI f'flI P"rlllg..rl

O ..l,II)1l1<) dOIIlOSf(1S CI~nlCtl' ftllfwu i lllltua br<llllrlro.1 relflmllll ('f
srUI J"r'IILlS Iltl ll'e'lfura 11.'t<'IIl,m.:.<!,'lUC01l1O I' lia pa"ll.J ~ i'il pill(lII.JSdc
dr/C ele CmOío.1·0 e df! brle::.1,olldc OStlttlmento eslellCO JC 'r<l<l",: nos rrmtlu
/<ll e 11.:1 rll,uu<lda UllSsag./lIltl teruaf"

Acentua amda o filosofo que a HnQua portuquesa 100ImpoUa aos brillSlhmos
por um decnto do govemo portuguis Ate! a seculo XVIII.cr•• I(ngua comum que
s. lalav& na Br.:u:ll, cnult.da d. tmlgrsçJo dos primeIros colonizadores tralendo o
galega panuguEs or.1 dos siculos XV e XVI, nlo umficado como Ifngu. nacional
Apeur do esforça de exprllsslo IIter.rl. p.11~ • sua realidade 110güCulca feito por
c.unÕes. no ~clllo XVI. e Semudel, no século XVII, som.nte no siculo XVIII
eYldmCIOU-se <tm Portugal um. C005CliincII de Iíngul nacional No BrlUll, nos tres
ptlntelrOS ~culos. nlo li! alou. voltamos. inSIStir. nenhuma forma de proltlca !In
gUIsuca que dependl!sse daquela qUe, contemporaneaml.'nte, se f.lll em Portugal

Essa I(ngua prepoderantementll lnteraglu no Branl com dialetos lrld(genas
Imall de mlU e os dUlMtos dllletos .Iste/mos e Ctlou UmI IIII que constllUlu o
murumtnto de comunlcaçlo no terntótlo brllllelrQ A .tlvl~ade dos' I(nguas".
como SI, chamavam entllo mllS comuml!nte os Intérpretes cnlrll as locais c ai auto
t1dad~, nndo que os bandelflntes nlo hllillvam o pottu!JMs. pl!rmltlu essl! Ilto
grau de lnteraçio ' I

A Implantaçlo oflel;'" d. I(ngua pottuguesa, no Siculo XVIII, fOI de ordem
pollllCll e aluolutamente nfo dit cunho (,"guatlco

AsSim. a IlOgua qUL'os portugueses nos herdaram. nós. mo<hflcamos li! con
tlOuamos oi nosso modo "criando, com õI mesma força de S80tlIQenlO e a mesma be-
l~za de e}tpfe5lio outros moldes de linguagem" , ' , •

opma ;a~:~d~e:rU~I:::~:OSenSinamEntos da hntátlil e dr cli!iFI da linguagem.

"O IJlOmd rsacIO~( i, de p/l'rro dtrelto, <I LlIlCua 8rlUI!elta /fs irro-es
d<l 11IIguisllCIlIUJtlf""'" que IUsrm o cOllIIJtrrnws A l:.olll/lfllÕpolltlclJ IIle

lUSf!gur<l e:COII!I'ft: t'ua denomlllaça-o É o m,'uo IdIOma um álaleto do por
lugllês MIlSt'sse dll.1letoi n Imiu<lIcm de IImalll1çaÕ soúcroJn.J na 1'ldiJ '"t~r
tl<Jl"lOn<11 É d I1OS.ur "Urrgud comum" É ti nort4 "lingulJ ~Ktlttl" ~ d tlllgua
que to)dos [<1Lmos E tJ hniua qu<t to<1u,eurCVl!tl10S,com e:rceçao "PCll,u
dos lllcr""os "luc IIsillTlo dlalelo das cL1sfl(os portugueJts E, se "'.:ISOptlrd
o seu t'<.Jwr fr-use prl'ClSo <1 I"xfstincw de urrt<1 Iltl'ttJ'urt.1, n<lô del%".Jrta ror
IUO ,"'no d'.Jlclo dtoser IJ LI'''illlJ Dro.1SI/~lt.J Nele J.í esta·o Lwralf.JS dlljUIll4f
d.JSn1tlU bctoUpoJlma.sda.s rrlJsstU lelrlU, em toJos os tcmpos .. (p 3381_
Deuarle, fundado nl5 obsnrvações e pe~qunas de hIstOriadores. fIlólogos,

dl:llelologos, e na lição das tf'Otlas modernas da cIlinCIIIda hnguagem.que mostraram

a dlferenclaçào entre OI IdIOmas dl! Portugal e do BraSil, tanto na Imgua falAda
quanlo na escrua, nu áfeas morfológica, fonl!uc;'l, sJnIAuca, sem.inlll:a, vocabul.1r.
Eóqald Sdnches conclUI propondo. adoção da denomlOação de' fíngua brasl/1!1I1"
p..ra o nosso Idioma •

Outro grande estudlolO do pfoblema fOI Herbert Parent!!s Fortes, um plaUlen
se fadlclldo na Battla e depoiS no RIo de Janeiro, professor de Ilngua chamado por
um CritiCO, C,Ul CordeirO, "o noslO prImeIro filosofo dll Ungul bra~llelra"

De fato a oura de Helbert 4 um notável desenvolVImento do que dté o s~u

tempo haVIa sujo puuli~o. e s.ó depoIS de mullo é qtJe I'!la vem sendo Valorlzada
e lu~ltçada d<:"'1 iamenle

FIlólogo e educador, fllósa!b e soclólolju homem de pl!nsamento I!~ttaordl

nJtlo dlalela eltl Hl!rbNI Pafenles Fones um e$~hllo exUemllmellle fecundo Nm
gLM!m se lhe aploxlmava Impunernellte Era um yulclTo pensante, e nada lesutll à
ClIPo1cld..Je de flI!nt:traç:o de sua. poderosa mlellgencla Sua p'IIX,!iO das ldéras e ~

p<udo com Que defendll as que lhe I!ram caras, aliada a uma klda mordaCIdade.
n.!l'o",am nada prOP(CIi1S ;i coação de um clima de Slmpatra a Jeu respello DarmUI

tas Incompreenwps e mUito comball! QU~ sofrl."U,caUSa eertammte de n50 ter TeCl!
bodo em Ylda a.consagração adl.'quada ao seu 9rand~ merecimento

Sua defeia de nOSS3autonom,a IIngul1t/l.J fOI uma luta de smtentaç,'fo 5elTl
trl'guas mJntlda contra I fllolot}la ohclal que não o lorna..a a sériO, bem acaslelada
nas sUlU POSições I! na paz d.u doutrmas tradu..lOnals flrlJlemenle enabell.'cldas Tran
QUI la el<l soHla supeflor dUlOtfl dõlqu!!le bárbaro de esplllto que ousava de~ahar too
lias paCIfica:. daquele inqUIeto e meonfOfmado que nlo ff'conhetla I razão da auto
ndtlde e o que era pior fazendo a sua gu~rta sohdannnte, sobre um rl!spl.'iI&vel
emua~amenlo cultural E se o futurtJ der razio aos quI'! afirmam o nono dlll.'lto 11

umll dl ....emf"..ação de ll~guaql!m Em rl'laçJo a Portugal Herbert Fones lerá de ser
retl}ntiecldo então como um pioneiro da filosofIa da linguagem e da filologia.
bf.mll!lra

Para I:SO, nada m.m yahosO do que a pubhcaçJo da sua aura, empreendida
pe\-a5EdlJ,.ÕMG R O gTaças i1lldehdadede umseu amIgo Gumercmdo Dorea Salralll
II/os'-'/l..l da IUlgl<ilxem, ,i "'rgll..r~rl'l qull"fl1J.mlH 119511, O elfflllO d,] l/ljgl,<l I" n

UHe dl,/tltI~iJ IlIJ t:tprrH<l·o e (oml<lII..oJ';,[o 09571, A qlltfltlÕ d<l lmglla Ur.uI1<'lriJ
11957) Um I ItlferpretJç&1 d.J crate porlU~Uel.:l lt954J E outros ..."ão. pOISdeiXOU
ele em 10rnalS e re~lstas uma ma~~a Imensa de trabalhos, e"traOldmallamentl! prodl
go como era em tle~uaralar a for lima de seu vasto sab~r Sl!m ter tIdo Jamais tempo
baslant~ par.1 constfult uma obra SIUemJtlC3 e uTllversltJ/la

Esti!va ele con..encldo - dI! uma con~lcçiio qut n!!le õIIuuml.1um cunho sa
grado, rl!llglo~CI - de que era a veldadelra trilha a que segUIa, na defesa da IIlIJFI.J
brtlJl1ClloJ Sua argumentação não :e prendia ao âmbIto fllolu!l:lco mas se armava de
perspectIvas soclologlCllS e pSleolo!]ICls. para compreender a 1II1!lutablhdach' de uma
tendênCia conforme as condições Imtor/cas SOCiaiS,blolOl;llcln, chmatencas da CIVI
hzaç.iio brasllplta 1110~. uma slluaçj'o" diversa d. que operaY' em PQrtugal A f'sta
sltuaçSo unha que corre~ponder uma fala que t'Jtlvessl' de ;acorda com as nous
necessld.1des de !!xprl.'n!o, com a semlbllJdade que lhe coubene tradll<llr

A po~IÇ!O de Herbert Fortes é uma contmuaç[o da linha natural que semple
!!XI$UU no Bra~ll, de~de que aqUi PI~OU o primeiro cololllzador e recebeu o Impacto
da nova Situação, no sentido de tlansformar o IdIoma pott!J9uh.. para adaptá lo
ôI nova ~I"I1a que surgia AlI! o fmal do século XIX essa Imhadommllll paclfu:am!!nte
mcluslve Enlre OI escntores que, sl!'m elCceç3"o,AI"nC<lr 11 frente, nlo hesltilvam em
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re.vrndlCJf a lmguagem bra~lleml na teona e na préuce Um deles, Aranpe JUnior.
chl'gOu a declarar qve li sua transptantaçêc para a Itngua hterdrta 50 era nociva ;\
hnha vemacula • cujo desastre não me mqureta", POIS o dever de escritor brasileiro
era Justamente o de "corromper" a Lnqua portuguesa, abnndc a Itngua htrrárra a
míluéncra do dialeto brastteno

Herbert Fortes fOI o leglllmo contrnuador dessa tradlç1Jo, contra a qual SI!
havra tevaruadc a barreira tcsuanrzanre. sobretudo bem sucedida depcu da potérru
ca RUI Carneiro em 1902 Tradl1;30que encontrou terreno fértil como Modetnumc
Como);I amnafcu Adornas Filho. ;li poslI;50 de Herbert Fortes ~ equrvalente, no
terreno lmquullco da que puseram em prdl,clI os modernistas na fll:C.'I'o I na hn

quaqem Fu:ara como o lingüista do Moderlllsmo 110 dlslnvolvlml!II10 LIa llnha de
nacionalismo que é a Idéia (orça mllS atuante I mais dlnâmla da. tase IIU31 de nossa

clvlltzaçlo

Como Edgilld Sanches, I pouçãc de Herben Fortes no estudo da I(ngua bra
slleln ccreunu em delImItar as árns de açJo e compreensio da gnmállca, da filo
logia e da IlngUISIll:a. O erro, para ele fi munes dos qUI estudam o problemll, é clr
cunscreeê lo no âmbrtn da gramául:I, sem ver que ele foge da gramática, porque está
atuado na esferillda IlngÜISUca, fi mesmo no da polrtlca Não é submetendo 11 Ungua
ill regras gro1lmo1ltl!:alS, e multo menos as da gramática pcrtuquesa que compreende.
mos e detmuemos a UnguII braslleua Como J;I Iot dito, l'! Ifnqua é propnedade da
comumdede nue a fala, e quem I t;,z 11 o povo As gram;!llcas nio Iaeem mais do que co
letar 1$ termas da hnQUJgem vigentes na boca do povo A Ifngua falada 8 amencr e
mal~ Importante do que a eacnta Não $O a Ilnqua comum como a hteréna Fundan
do se nu teu gramaticaIS, os pUristas cnaram a falsa noção de sclecrsmo, de erro A
hnqua e um fenômeno VIVO e segue uma evolução orgãmciI, de ccnrorrmdade com
os costumes a sennbrhdade, o rumo. o mero. a cultura do povo A l(ngua del/e ter o
mesmo nome do povo que a fala A trllnsformaçJodas Ilnquas nofoé uma corrupção,
mas uma rnodrheaçâu em ccnsonancra com o senumentc da paula Isso é contráriO
'0 Imobilismo e resulta da "slsum,uzaçio oral, por forç, de fatores eSpirituais
comuns"

H~ p~tll He,beTt Fortes, dlletenças qU'M\llt"'Wõ\Se qU1hu,uv'as mt:omemUli
\Il!IS enue a ltngua falllda em Portugal 8 a Ungua faladl no BraSil Essas diferenças
moUram-se no vOCi1bul~r1o, nll fonética, na S1l11a)l.8, na s~mãntlClll Tal como tém
,pontada oulros esptCIllluas

O Imo de Herbert Fortes A. Qul!jt.tõ da L"'gll<l BrllJlklr.1 119571 é uma pro
'Ia de que a hlHOrHlàs Vlezes se repete E: que.l Assembl~lllN,clonlll Constituinte de
1946 ti .. nou que se ouvusem espl!clllnt,u a respeIto da denommilçlo da l(ngull na
clonal Uma Comlsslio de filólogos, nomeada pelo MmlSlto da EducaçiJo, chamada
dos Sete Dias, porque neste espaço de tempo perpetrou o seu parecer, reJcltou li Idéia
de dar SI! ao nosso IdIOma I denom1l1i1çlJo de "braSll!mo" Todavill, no texto cons
tltuclonal prevaleceu a deslgnaçSo de "lfnguõilnacional" em lugar de português

A deClsio da comlnlo foi o ItO maiS Importante alI! entlo da polftlca do
sallllammo hngulstlco, Implantllda no Brllsll, cercl de nove anos .ntes pelo Embal
lIlK10r potluglJes Martlnho Nobre de Mtlo Tal polltlca tie domíniO português no
Briml perdura atl! os nonos dias, com Interferenclas diVersas, como a OpOSIÇ;!O ao
novo CUffll;ulo de letras pari o ensmo unlversllárlo aprovado pelo egrégio Con
relho Federal de Educ,çfo, em 19B4, e se repete depCIlSna 0poslçlfo radicaI contra
o novo projeto de slmpll(lcaçJo ortogroiflCil de 1986, uma soluç~o de compromisso
dil questão, proposta pelo grupo mullmaclonal em defl!SiiI di luso(oma, pela qual se
bue o no~so emmente patriCia, o acadêmiCO AntÔniO Houal$.S

mIIIUladC;:~:z:~: ~~;~l ~:n;;~:;~:é~;:;J~;~~~;:~t~l~=~~,~a~:~::b:~~eo
IlUlIIlIhl(aUJol lmgud nlJClon.11 No uablllho conteua o autontansmo com que 11Co
nmsio declarou que "a nona I(ngua naCIOnal é .Il(nguiI ponuguesa com pronuncia
nossa" A Comissão fOi conultulda de elemenlos declaradilmentf slml3átlcoS aorlen
taçilo lusollla, anteclpOOaml!t1t8 tendenles a eml poSIÇJO,fi qu. det;õldtramducrlclO
nilllaml!nte em mall!fla controvertldl, como diZ o {lrefJclo db 'olhe to com que o
Instllulo de Llngua BraSlleua publicou as "A.lzlies".

Ora, a mesma parCialidade e o mesmo dlscrlclonarlsmo, Sllm comprovar com
a rnlrdadt! IIngulstlClllbrasileira, sa'o empregados ptlla ComlssA"oqUI o MiOlStéflO da
Educação deSIgnou, em 1985, parll forneefr d,UltutS p41rao aperfeIçoamento do
ttlJU1o/''1'temJl:a~ertl cl<l 11"A'tulporlllJlltJa

Afirma se li, de modo tio categonco que parecI! assunto padftco no BraSil

"Podemos oJdorlJra p,mprdlM de que 1/0 Drasl' se prallCIJ ullla VMle
JoJJe da língua portuRllua, vl!uCllllf11 etapa em qlle JI procurou lrmnuar o
dCIIRtlltnu dt "lmglllt bf<Uilelra" ou "bra.S1ltlro" p..ua aqllel.J 'l'le url.'e de
//ll.'W de comum,,,,,io e e:cprenJ"o em "OJJOPaIS (rcnall'lldo o que conSla

do "'rIC' 17)
Toma II!: conJtnlu,d Illle, nns dOl.llmenlOS VII te..,tos e:cposlllVos, 'l"J'I

,fo se emrngolnl ','/IIlRIMn'l(1ml:ll", "llllgua maferiu", "línJlua patrt" " ou
flll~Il:l l't"rit.1tIl6, e a Iltl\?Il;lI'ortllJ:l.ICf<1, lI<! Jlla l'<IriedmJe brasdelra, qUt lalS

e'rl"rHJes u: rCI'0rf Im, J,III<"l entendlmellto contr.ttlll duouellte do ceou
II ~I<"l

N,to f.Jn ..rt' dUllúa,foJrrllw<l, "Orr<l1Jp.Jr '/ltll;l"'pClrtIlRllera""" t"l<
I"~,,ef ' como IJ .IHclf'lm<l ""I CU)<Jl'nuno I' llpufelfj()<Jmf'lltt' está l'mpl'1I1Ia

d/ ...l.unUJf<lOql.e SII/Huel'I' ti p,tunle dOlllmf'llto

RI'lOlllelld,'ç,lo

Srra ,fI' 1.1Ja lOllH'wr"l/a '1"1' OJ d/p/l,mas f..~alf 'IUI:' Im'.tm de ""H!.'
uIII"n J ")II:ral se 't'/'tmn t:JlT"t'H..mellll' a I(ngUI ponugues;a ou portugu'::"
fl:e"'/<J constar eu".J de/lorllllhlíJeJ IIor pwgrolmM de tnIlIIO de todus OJ
t.r.IliS <ldlllll,dos em "OJJO sIStema edllc.Jt.lOnat ..

A verdJde hl~lórlc;;a n.1o est;i de o1ICOrdO com o que afIrma o Re1310rlOda
ComlH:iú em seu segundo paragralo do tellto I!:Clma tramcrllo t::: que tanto em 1820
na Cámara dos Deputados, quanto em 1934 e em 1946, a expres~iIo 'Irngua mClO
na I", que lelmmou por ser usada, nega o comenso a que alude a Comlss:o O mes
mo ocorreu na Carta de 1967 A ConstitUição de 1891 n!l"o tocou no assunto

Queautonza a ComlufJoa afHlTlilrque ftil "venclda;a etapa I'm que se procurou
mSlnU.1r o dl's,gnallvo de "I{ngua braSileIra ou 'brasllelro"l

A obra de Helbert Fortes fmcada na soclologlaena hngUl5tlt:a, encontrou eco
~m voto tle CaUlano Rlcaldo ao defender a conceua'o de um premio da Academld
BraSIleIra de Letras "o fllotogo
Olue o grande poeta 'O que relvmdlco parI mim, como para Herberl Fortes ~ °
direito de lalar I' escrever portugulsmente errado, para falar e esclever bra~tlelra

mente CNlo" E maiS pDltuguesl!s e braslleltos "somos separados por umll Unidade
lrnguISllca ~ue ,á não se funda na realidade das COISas, tania que tem Sido oblelo de
graves dlsselJções entre esctltoll!S blaslleltos e portugue~es" "Em que se pode fundar
a pll!ll'lel1CI;a do nome de um povo para a llngua de outro pavor'

A/lima ainda CaH,ano Alcardo que a At:ademll desde I sua fundaçlJo" t!m
por ollJf'IIYO 'o estudo das diferenças"

AIiJs a PIOPOSltOda ACl1deml.1 BraSIleira di Letras, leslemunhou Oll'retra
lima que I!la "crIOu se mais pala COIlS<1Qrar a futura l(nQulbrasil!lra do que a passad.1

Iff9S1 portugutsa' {In Imprrssõl!s d<JAltIl'nt"<I 1 JI"1lI/10ta 0004-19061 "la di Ja
Miro, J Olvmplo,1953 (Enu,IO "As I(nguu castelhanas a portugulsa n~ Amlfrlca")

FOIdu mllS Justu a homm.gam do nosw granda poela. acadêmiCo Caul,lno
AIClrdo à poSIÇJo da Hrlb.:fI Fortts na dafesa da autonomia da nono Idloml., da
adaçfo dõil denommaçlo 'Ilngua brasileira".

Diversos outros .:scntores. hngü/stu hlo lomado pute neUlldehale Umde
les, Cruz Coldelro, colocou.,. na linha de frente DOIsartJijOs d. sua lilIvra milrcaram
I sua poslÇlo como estudiOSO do probll!ma "MestlçagtlllldlomoitlC.l, base da I(n!lua
brasll.ma" e 'Falos da lJogua braSileira" UortlaJ do Comrrclo, AIO de Janeiro,

1112157 .24/8/581 Entre outros argumentos, 8 unpcnant•• SUl asseruva de que
"lustamentll e este reajustamento entra a nossa Itualllnguag6ffi escnta com. Ilnqua
VIV~ do fato SOCial 11ccleuvc da Ungua braSileira, queVo11 se verlüeandc no BraSil, não
SI) alravl!s d", Imprensa como, sobretudo, dos modernos escntores reglOnaltstils"
Essiil observação ~ de suma relevánCI;), porque registra um (ato mccruestãvel da atua
lrdade Ilteráua, que e a mcorporlç4o da I(ngua falada. escfltI do' nossos melhores
escntores I parur do Modermsmo, penetrando no Pos Modermsmo, rornancutas.
poetas e contistas, bem como nl I(ngua da imprensa

O crnrcc rermstccres Unhares Icentualqualmroteodll/órcloentrcas Ungua$
de Portugal e do Brasil Em artIgo di Jornal. dIz. ele "Na pl8no pU~2mente. !IU!ri{tlO,
não h;I como deixar de comprovar, sem dÚVida, Af!ll:lsténcladi um mvõrcro em esca
la crescente ( I São os própnos mtelectuars portugueses qUI linda conosco convi
vem os que proelamam o fenôml'no, achando que as nossas leituras de escntores
portugueses pararam em Eça da üueuos.j ) O que os fatos atestam, pOIS,seja em
que senudc for, I! o afastamento de Portugal" ("Debate acadêmiCO", O LSla.Jo de
SotOI'.tulo, SP, 23/8/581

Em artigo também o critico Wilson Marllns afltma que "os dOIS UntCOS e ver
dadeiros 'donos da Ilngua'. em esfuaJ dlfuentes - o povo e o escritor - Já não sen
tem espontaneamente a necesudsde de uma untflcaç!o propcntal e arutrcrosa que o
bom senso repele" E acrescenta "Nono futuro hnguutlco não depende de qualquer
harmolllzaçiJo com o portugutis di Ponugal, depende, exclusrvamema, do que sou
bermos, do que pudermos tazer com I nona Ifngua - com o nosso Pais Os desunes
do PJrtugués, no Brastl, resolver-se lo no Branl" { 'Última Flor do UCIO' O Estuda
dI' SoiO rotulv, SP, 17/11/581

Outro estudo Importante: a qUI fornece: atnda mamres razões em favor da
lmqua branlerra I! o de Paulo Duarte, como pretécrc 110 Imo de Amadeu Amaral,
O 1/lot1etoC<llplfoJ (São Paulo, Anhembi, 1955)

Também não pode ser esqueCido o estudo, sobre I rneténa, da Professora
Ednh Pimentel PlOto, que reune grande numero de textos quIS mostram» evoluç3"o
do problema entre os enudlOsos (O Portusuts do LJr.ud S3'o Paulo, Edusp, 1918/
81 2v)

O millS recente estudo 8 respeito do problema da deslgnaçlJo do Idloml na
clonal como "Ungua braSileira" • de autoria do Ptoleuor Jos!! Anel Castto titular
de FilologIa da Untversldade Federill do AIO de Janeuo, em c.1phulo mtltulado
'Formação e DesenvolVimento da l(nqua NaCIOnal BraSileira", do IIl/ro A l dcro.ltllra

lIolJrMl1 Olr Afiamo Coutinho (RIOde JaneIro, J OIvmplo, 1986 '101 I)
São do cilada tlaualho as s!'gumtes cont.lusões

"I - ,. <lJ'rO%1It1I1'" 1,r/OSt!lltu/lt!lIr de ptJI'tlS I/l'fCOullecl,(os SI'f<Jztd,
t'ttl fim 110#culo .'"C I', JtlullJu latlCtUSOC/IIU fi pllCot<.lgl(:,u lUslPlllfacf.u P'<I
tlcaJflI'IItl' dos turgunõts ontnlau

2 - 1'0<1 Br.u:i1. d pmnelra Itltrr"çdÕ IlllglIlStIC<I se fe% com o prlmtlro
POtfllSIOis "'l"1 d~do sofltllrllllnentl.', c1'amilJo tJjI' porhlqll;s dt !rogua
t'I" serntlTl/IIl{<I fiu-aorwl com o lurglm,ro, J<1 '111e tsfo.lbtlecla POtlll'S cullu
rmSl."omOn.sllVO

J - Of leslllf.lU dH"mln"ram f"m lodo o terrllorlo br'J.nJelro a prdtlca
d.ss poll/ts n.l,u'''1.S artt~<t"ta'lrl", porem, a tl<JS Jt'!ll'uadamtllle, o IliJb,to
lI1111U'StIC, d~ l<Jl<Jr oDTl'mfillltlr/o°portugl.;s t<J! como I'rd realtzaJv IJe10na
II~O, mt'tod" M grandi" eW1tgtluador SolOfrolnClStUX"t'ler segwldo a 0E'mdo
corrente lia tf'OC<1

4 - TIl1llo~.o.a prll/lra '1Jh:l1Ito tsJt Iláblto em cOlltt<ule com a alurll
CI<I de lJ/lafqu~r po/l:1C1t educa(lvlt<l1Ud pdrte dos pOI!!'g"eses dura"Ct" cltllS

Jeculos e mt'1.J 11'1.::Tam a jo,maíao de lima re<Jlld<lJI' ltnguntlca brilflfl'lra
tnteU02mt'nfe 1.wl'p....,dt"'1I~ r/alJucfiJquI.'lorrt'fpond,,, <Iproct'UOJ 11l'gulSllcvS
em ritH'lll'O/IM"ll'lI/t- no h~lo pltrtllgllts

5 - Ulad.s ..l: coroa fllUfalla <IdSsumlr of,ClJlmEmtfl, em pleno sf'C.ulo
Xllll <l Imp.J p<>T':1Iguts.,J COntO IIn!lulnaclonal, tm rtpUdlOd Ungua IOstll1
tiva dt' llfO ..'e ent.:i.... dd'olllnu lI! (0111 li eXlSlen"" cow:rl!:tiJdI! um<lrtall
d ...de lIUAl'U.IM" br~tfe"Q tÍ,vrrJ<In<1 Âml'nca, diUJlfl{<Jndo"tlallll,lm<lllC<I

~~t~~e 1~I~~:~ ~:~:::delltro, tI<I e"ocll, qoJenlldo Qr!s~ r~'U'ra, derendetlte

() - Pc, r<t:t:-J dI' flt<lr/O, fOfllm Oj jeslIl'l,u flXpU/SOS do Brafll, dei
)"alld<> 11m 1'<4'"110 na tnSlllO p ..1JlICO t lia polltlc<J IfUllRI",!lSta, /(lgO ocupado
dutontdrlalntotte pr-o gorer ..o porluguis em face do peso econõmlCo do
DlolllI I' de seJlpottnc,al J~ MJerfa,tÍo

7 - It"!pl.tnt.:doJ a 1,,,~Uol n.sClonal portuguesa t'1'" Cl:Jlltroldlía-O com li

ff~af,d~dc Jill''lgua ~"r"l {.r1.Slfrlrd, unle<1 tXlStente, crloll fe lima tenJa" Em
gUIJ!IC.s tlJ" cLJ,amt<-tt' c"l1lnelltlzada pelos br<l.Stlelros, a qual aflorou pela
pflmelril 1'1": "0 pn....elro Ilnn dt fimClonamtnto d<J C.tmara dos Dtputddos

.!l - i rolllç.ti." Imru.lltlld<lpelos portugllest-S de um rl'glme monarqUl
co 110 p.tu, c~~"du,;:~o d~ <1colllo com a Indole POtlllglleJa, corrtJpolldt:u
um,l POllllCil ú"glllSt~ca dt' "dlalamtnlo e dtJprestlglO d" rC<llld,Jde 11llguÍttl
Co1br<Utlelrd

9 - i ttaçtÍ(.· <J poflllra/lIIgIlIHIC~ da mon.:lrq"'a fOI p'lmelro promo
I,d.s por I'fC" c'u rC"«rlintICLl{ quI' precuavam dI.' tem.ss nJ, 10n<lU

10 - i ljuest':<· da fmxn.s do lJr<1Slf, pOjl.J lIUCI'IImt'lltt! lomo Ilut'Jt<lV
d'r I'1I,lt'lItt u..lltl"r.s-util n.:zClnn<tl, dt'frtt!ndell Jt tft!JI.st 1'<1SJOll a tXlStlral<l
f, H'''''.Jnlrnu..: l"t1',/~a 'IUI'JI' preUt"f<1l<lmOf lr!elJU rrl'ub/na"os

11 - 1'....... /.tm.Jt.:.J<IP~I,ullllca <I /IIIRII:! COtlllll1lOU tltpendrlllf:, "R°r<J
"tll'r /11, I J .I, ~"Ip''''(' cn/lul<1/lllHtaneorur fm"" J,. <lllll'lrtdt rle 'lberllJdt'
r'/, "ll~"r.t 'lur ft ('r;'~I' llr,'l a '1"1',101 da mOIl<Jf'l'''1l .':0',,,111101 um.J COllfr",J,
(,.' 'f "I' ""(JI. Um3' ,11,(""

I] _ O "'l'llm"-IO mo.frnUJt.s t'l("mln/lull (ffu ftllllÇâ'o, cO'lla,qrllmh.

<J /1'Ii:'lloJ T"<.UI/o J ({1lTt.lIlHlflllllrlllofl:rprtJJlOllal rt'r t'nrl"Il(ld e Itru.fldnJIl
a 1 rrH"""I.. 'I ·m"lI<. <lanll,.lt' I"'~ ..a eJcnta I' de Il'lglla l,tt'Iilrla

IJ _ Glllltra o l'IlOVUnenlll mt.lllCIlUft<J ti.. lUlglul t('d~/I1 llItlll"'lteJ 1/1.'
Ullelectll<JIS,suilJ.irlo com d polltlca llIlguístlC<lsa(.rzdtUla, o '1"<11 mOl!, r..ra
d cVlUt'-:UÇ.io de seus propoH.or, o PW!Jltlllll ortogr.ifuo, qUI!stllub,iIZdV<I a
A.-:a,lcmw Ilr<JS.ttlr<l, t! d pol,tlc" UnllJerSltarJIS de ~t1S1I10 vernaeutu,lullo sob
o apulO OStl!lISIVO do reglml' d'latoolll br'Ulfl"uo

14 - N<lj du<1S oportullldllJl"s de recuIIJlI~clme"to pllb/ICO d,l JlIIgll<l
brasileira peld AJJemblrla Consll'umle (I9J4 r I 94f1), fur<tlll scusc1e{t:tUutl's
nC"!fd/I:"Jos por molltOOmS nuplfllJdS llefos {f.Iso{ifosda {1"(Sol Jlfoll\~lcO

.,-rat';"tltal
15 - CcmJol,r/ada " llI1glla Jlterarl.s d., ModunlJtrlo. fOMm, por Sl<la

vel, os ad"l'u.ttlOJ d.s llngua brasllelr<t IItulr"flzados pelallltrodll(a-U "0 paIS

dt deHflfaã lmgulJtlca estrutlltiltllta, tOl1l° cl1tlJeqlletlte banHnenlo dd gra
nwll, a dotUll<l e prol/lofd-O gtnuallZaJoJ. da 1lllgll<l/lJMI,rcfor,,,dJ relrJs meIOs
Je tomulllcüç,i<.J modernOJ tm rf"vut.u,/um.su e tclt:llovelas

16 - '1 parllr d<JprOmof.lo da PWIlUU(la padr,ro, IlO llr.ud dtr,lI'b til!

(OllgrtSJ<JS.I'ncoulTOS f" projetos l'rl'l'l<ltrltnre duel;lollalJ<JJ, os tUlOjlll's p:U
S<Jr.s1ll <1Ptul'<Jg.lrü nl'cesSldotdt Jo efl.sbeleLunelllo dI' umll 1I0rm.Jc!<f1.t,I'OllfO

de <.lptJlO IMr.. nov<l umjicaçlÍoJ orl,'gr<l{tcd e gramo1tlC"t, bem como P,Jr<l<Jre
tom.uJ<J d<Jl'0/ltll:a llngulSllC<l s..Lua,uta Nl'ftt estado SI' tltconlroJ, POU,
"gor.s, <1 tllll'SlaO da JlIIglla do LJroUlI IrntaflV.s, pel ..H lusofllm de rClobrar o
turen/J perJIJo para Oj lmglliJfM do:p{)jsdI' rt'rrm 1,,<lJo de çe"" or de/ctuo
rl's da Illlgll.J úr<UIltlra FJtcs, porem, ell,rU prOlllOJ par<1 voftar com sua pro
pOJI" dI' produfüõ do ato pulltno Je Jellommar li llllglla IldClOn"I CO/tiO
Ilngua br,Ullelra ..

Que. LlOgua Br,mlelra?

Nlo pode entrar nos obJetlvosdeuetrabalho (aler um levantamento dascons
tantes hnguntl~s qUI conStituem ou carlctetllam I I(nqua braSIleira Til cOisa esM
sendo reallzilda pelos 6ptcllllstas na matérl.l, I mesmo jlt Ulstl grande córua de
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dados ncsnvrcs dos autores qUI' 111. se tem dedicado, .Iguns dos q.uaisforam rete
ridos em P-iglnas aruenores

Entretanto, um ASp!'CtO dell' ser cernentadc o da norma cuil., qUII o reli to
rio da douta ccrmssãc MlnlstllrJalacentul como seodo fund.rnlnlll.

A nccãc de norma culta, qUI os filólogos deflmdllm. correspcnde i norma
portuguesa lcomo lambém .. Mpanhol. n. Amim;a Hup.inlC21.que'q ~ro mll!ropall
limo d. 1759 cbnçcu o Braul a acertar, E pua os hlologas bri1riletrpscontinuou ela
a ser o dogma que ccmumca hierarquia social. como diZ Ang.1 Rama, em seu hvro
admlrhel A cidade dos letras 15.10 PAulo, Braslhenu. 1985). G. rnt;sma autude eh
tnt., segundo. qual $O • pura I ICngua SUPUlOf'. ImPOrt.da dos Colonizadores,"
que era VIICU[~iI peliu provlslSes .. ordens metrcpchtanas, lcostumando os nossos
pl'Ol~uores di Ungua e hlologol a n'o admitir I supcemaCII do1llíngu.l oral, Iormeda
na Calõnl. pelas mlnu falantes, e qUll depcu da Independência ~ espalhou pelo
p'IIS. graças la processo di dlferenculçlo sobremodo Intenso. hrme Processo este
rdêoucc la qUI levou os habltantlls do OCidente da Penrmull, no falar, a Slldderen
cretem do num e. depcu, do galego

PrelMder submeler a maua braS/lelr • .i norma Cull. da Porlugal. qUII os gra
rnJllcos ponuqueses t brasileiros teimam em estlbelecer,ll! um cnme de leso petrlo
usmc e delesa cuincJIllngUlstlCl

Nlo quer ISSO slg01fll:1\r Que u deve adotar como norma o IInguaJ.r Cllplra,
I I(ngua dos analfabetos, os draletos rtglonlls, IS gCrhu Estas slo fatmas mllS dls
vezes passllgemu. ou emãc. via sendo aos poucos Incorporadas la falar comum

A norma curta, no sentido de COSl!rlU em TeorIa deí LtmRultJey LlIIgUISIt(d
C('llrttll tMadrld Gr~os, 19781, que estuda a noç!o la lado de fala e Slsteml, não
pode ser outra senão o cerqunro de normas que se estctnheam num corpo social,
prnduzrdas pelo um dos seus f.1lantes e que se tornam gerais, consntumdc aUngua
comum

Por exemplo nsc se diZ mns, no Brasil, "asusur li um filme", porém "assls
nr um filme" Assrm tambem "visar a" Outro exemplo forte a mudança dói rl!l]én
Cl3 verbal do acusativo p~ra o datiVOdI!!uma quantidade de verbos. como vUltiU.
ver. convidar, esperar, conhecer. etc Todos dIzem no Brasil eu vou lhe esperar.
vou lhe VISitar. ver convidar Estes e outros. como o uso do pronome obl(quo no
iniCIO de fras~s, 5110 formas cotrenles entre pesso:!:s cultas e que. portanto, devl'm
pl!rttnC/!( à narm,] cu/t,], mw{o t!mbora seJiJm con5lde, idos erros ou SOll"CfSmm
pelos pumtas lusltanohios A l:onJugação 1erbal. a morfologIa nommal. íJ pronun
cla com repercussão no plano fonoluYlcO, o emprego ger31 do gerundlo em vez do
InrmltlVo com a prl'poslçáo 510 fatos amplos no plano d;t Ungwl. mcluslve nos
escntores

O que st! ImPõe i iI cr/;fçla de uma Mo/agIa àriJsdelra, entre cul'u tarefas
mlel::h.lltas eneJIS uma pesqulu lalg~ no p~'s pari li coll!la dessas formas pesquisa
tanto malS Importante quanto nSo i fJcll em um paIS de I'!xtelUlJo contmental e

I.ug~ população
EXiste, h;i mais de vmte .1005. mas Imda nA"o deu os frutos, um pesquIsa

denomlrlJda a NDlma Urbana Culta (Projeto NURCI. em curso de ruhzaç!o por
cmr..o Unl'/lHSldadpsbraslrelru nlS cidades de Porto Alegre, 510 Pauto. AloefeJiJnelro,
Bahia. Reclle Parece me Que parte de um pressuposto errôneo. que li!conslderO'lra
ImguO'lgem de cmco grandes caplllm como p~dllies da norma culta braslleJra. precon
celta quI' COinCidecom a Id!!'ra dos pUlIuas de so admlUf a norma portuguesa para a
ICnguado BraSIl

Além dmo,como a Ifngua III um fenomeno VIVO l!evolutlvo,de rápida mudançl,
o limpo qUI! tem OCOrridocom essa IOv~stlgaçfo resultar" em que Joi estari defólsada
quando lar dada como fmda

P:lra encerrar essa parte deste estudo. vale transcrever a opmllo de Eduardo
Portela, o grande CtltlCO !llerarlO que aha cultura e estilo di mi'ln1!lr1mIl' feliz "1:
um eqUIVOCO penSilr se que o problema da IlOgua portuguesa. no BraSildeve ficar
CircunsCrito a reffexfo menor dos gramátICOS nacionais Eles estIo normalmente
subml!rsos na ahenação, sela por msullCliincl1 cuhurl'll. seja por excessIvo apego ilOS

velhos esqu~mas mentais mellopohlanos" Llterarurl! r: RI!II/IJlJdeN.lfIonil/ RIO de
Janeiro, Tempo Braslllmo, 19751

Enslnol.a Ungul
DIZ Hl!rbert Fortes resumindo o penumento de grarldl Rarte doimtelectua

Ildade brasllerra "O ensmo da I(ngua materna eSli, por tod •• Imensa vastldlIo do

ltfntórlo nlclonal.ret.luzldo • UrTlIrollnl fechada, graças a uma lnllmltbçlo Incons
Cllntt~ fac- dõll vida. do mundo" (O r:I'IIIW do!IWlua I! d' cnJe drJJllca na e:CIJreJ
.w~o c COf7/UruCd'ÕO 1961, p, 31)

Percorri atu.lmlnt. o p,(s uma onda de cr(tlClI ...ras çontrl o .stado I
qUI "htgOu entre. tnQCKfkle o uso da !rogoa mltlrnl •Sobrlludo. o Julgamento
basela-se nol resultados dos examas vlStlbulues plrl o nlvellupt!Jlor em todls iJS

especlaluações ACUUl1iIO ensino secundino como respondv..1pela SlluaçJo, espe
clalmlful depcm qUI, dlsclplml dI Portuguis fOI substltutlJa ptlil di Comunll:açi'o
I Express;o

Cheg<1mosa um ponto crItico, Im qUI o ensmo. domln,do por uma contr.
dlçSo fundamentll Ar esti I causa doi crasl alUal do ensino do vernolculo em nosso
pAis ~ I conuadlr;:lo, • o conflito Intre o qUI o menino OUViI du:. mesmo pelos
paiS pertenCUltes à médll culta. loque o proressor ensml Im classe I: I desmora
huçJo do ensino por clusa di um tipo di InSlnO errado ou mal compfI'endldo Um
ensmo dh'Drclddo da pr;tl~ do Idioma, flue IdIoma qUI!se tu Ri/S ruas, nas praIas,
nos esportes. em CõlS1, no trabalho, nos eSCrltorlos, nu ofiCinas I: que I mal0fll dos
professores lelma em vlolent.u .. custa de uma gra. l.1tlcasuperada I repeudorade Jels
estranhols

Um povo fala I Ilngua qUI lhe dita a sua senSibilidade. a sua hlstoua, o seu
ambiente soCial Se por um reaclonausmo doentio e uma ml!fltalldade de subordl
naçJo coloRlallsta • que. posslvel condenlr formas dI:!IJlllresslJo COrrentes no uso
da maiOria, à luz dI! cânones de oulto povo Pode ele eneilrar como ercõneos as
no~sas ColoCcl~,)es di pronomes Nos nada tl!tllOScom ISSO A orrgem do IdIOma po
de SN a mesma. porém a hutóna,' qUAlOdevl!mos, tambim nos proPICIOU o direito
de usar e transformar o IdIOma' nossa manella, conlorme e noua pSicologia e I so
clolog", Que armou os i1onos cal!um~ e VldottOclal

I: assim qUI ocorre com os holandeses em relaçJo 10 .lem60 O ponto de
partida' o mesmo O uso fez diferentes os falarf!s dos povos que os herdaram o
tronco onglnal

Por ISSO é que devemos (enunCiar de uma vet. por todas. ptttt!ndet c;Oiglt o
braSileiro a falar e escrever como os lusos J.i fOIo tempo emque Càndldo de FIguel
Ieda ditava' o que se 010 deVI dizer" para os bra~llelros E o pior é que, de tanto
bater nas suas teclas. ele conseguIU mfluenclar a noUlI filologia e nossos gr:amiiUcos
que flCilram automatizados. ou arltll'S, esclerosados, I repelir as lições do Jornalista
metido a fllologo E ISSO em dettlmenlo de pesqUIsas mUito mim urgentes e Impor
lantes, como é a da cnaç.io de uma fllologl3 braSileira I: um verdaderro abmrdo
pletender forçar os JOvem branleJtos _ f~l<lr e escrever dI acordo com.; regras da
grarNlIca lusnana, como SI nos fôssemos um povo morto a usar uma Ilngua mortl
Bem se s~e que os proprtos portugueses nSo seguem lISnormas cham~in "cláSSIcas",
ISto é, idoladas pelos escrUore1 dos séculos XVI e XVII ~ iSllm ur d tolice queler
Impmglr essas normas 101 br'Ullerrosdl hOJe em dia. quando sabemos o abISmo que
separll 01 ljngua falada no BraSil, com todo o seu vocallSmo, da Ifngua de Portugal,
com o seu comonanllsmo Corno SI I hngulsuca moderna 11I SÓCiO lmguísllca n.Ja
Ji houvessem de\bancado aquela ~çSo cethça do "erro", linda mais grave qUillllfo
conude,ooo em relação as rl!'l)rasde outro paIs e de Outra c!poca

EVidentemente. I caust1 d. degenerescencla no mo do IdIOma resule no mau
enSino Que SI vem mlfllstrando nos uIumas tempos Puseram abaIXOtudos 05 bons

costumes que regulavam este ensmo JamaiS esqueço de um dito di um Ixlrlordm~

(10 professor de Português. di velha guarda do ColégiO Prelro li, O saudoso professor
Oumtmo do Vale Sustentava ele, com 11 sualarya Ixpeuencrl,qua.1Cngu. St' aprende

lendo e escrevendo NJo adiantavam para nada regres gramaticais decoradas. nem
nommclaturas, na mncna controversas entre os próprios professores Era sabido e
consabldo, ecresceruevaele que nlngulfm escrevebem por saber regras

O esquecimento dessa boa fllosofra" que redundou no tnlglco resultado que
hOje presenciamos O ensmc do vernlleulo em nível de segundo grau tomou-se cada
ve'ZmfflOS oeoauuvo e MtrOU II!mcompltto caos Nio se Ii mars em classe. nlo Se'
faZ mais ditado. nSo SI!escrevem redaÇÕes nem cesenções. nem se usa o dlclon~rlO_

De falar, nem SI fali Os alunos transformam-se em tartamudos SIo InCólP'ZI!S de
trlKluzrr em palavras o que IhM VIIna cabeça. allis muno pouco, PPfque lhes carece
o h;fbllo de racrocnar e usar voc.abulirlo competente Fu:a-il pasmlldo diante do
engrolado que produzem Se não ccmmam I Ilngul também IlMsfalha o reeccrmc
E, ~e nlo pensam bem, pror Sl!ri o c:açanle

Do conthto aludido entre o ensmc gramatlcalluSltanlzantee a pritlca da Un
gua resulta a SItuação catastruhca do nosso ensino da lfnqua meteme ou nacrcnel
Emml'lndo a peles padrões lusos, cria se um total diVÓrCIO com • língua falada na
dIa a-dla pelos I01ens do pjj(s Esse drvcrcro surge toda a vez qUI! ,\Ies são obrigados
I redigir um texto, a falar em publico, .., mais tarde. a exprfi>n- se nQ trabalho, nas
r~uOlões ou nas tribunas

A culpa nfo I! dos estudantes. mloU do sistema anacrômco de ensino d.11rngua
üuerer Impor urna norma grólmatlcal caduca e estrangeira c!um abuso que seria Idên
ncc la Que. em Portugal, procurasse obncar os jovens a falar'cofl}O os tnaulerros
Será que os professores de Portugal ccnccrdenamê

e; crere que o camlhno para I rdenufH:açlo d, f(ngu. braufelr;t i procurar
fazer o Ievantamentc dos fatos de nOUI linguagem entre 15 pessoas cultas, dentre
do seu ambiente cultur~l. ~ fim de estabelecer li nossa norma culta Antes duto,
qualquer trabalho 52ri inÓCUO, ou então sUlelto aos cãncnes lusitanos, como atual
mente .unda fazem os nossos profl"ssorl's e filo lagos

Esta cada vez mamr I linhagem dos estuc:lloso, Que se colocam na defesa da
Ungua "ue se fala e escreve no BraSil que na prátlCl oral e escrita Ja se afastou das
ri rzes lUSitana,. tanto no plano morfologlCO. quanlo no fonologlco,ll!luCO. Sintático.
semântICO

À tradição filológica brasllerra li!subordmu a norma br;tSllllr.l, atravlllsdo
ensmo e das gramiitll:.as, • portuguesa. IstO C!, numa dlstorç~o duplll, espaCial e
temporal, como demonUrl mUlto bem o Professor "-Mdo do Couto. num livro re
cente, O que' e' o portujuis bril1clf'lrtl (S1I'0 Paulo. Braslllense 1986) Acentua ele a
separaçâo das Imguagens portuguesa e brasJ1elr.1 Além de tudo. o uso comum'" uma
dluorçio SOCial. porque. com ser de outro pa(s e de um passooo morto li!tambim
de uma classe dominante mrnontáTl3 sobre a malOfll da populaçlo naCional braSileira

Sempre se deve perguntlr, qUllndo os fIIologos defendem sobr!!'tudo nas suas
gram::Hlcas normatIvas, a norma culta como a que deve plevalecer no BraSil Mas
Qual norma culta? QUI I! norml culta no BraSIl? EVidentemente o qUIleles ad...ogam
como tal ~ a nurma IU"tlln3.lrcllunll" porque I do passado Não se sabe entre nos
qual I norma culta brl'llelra, porque o, nossos filólogos. em vez de ob'erv..r os lenõ
menos hngulstlcos do uso braslll'lro. na'o fazem mais do quw copiar as grlrNtlclS
pol'luqunas I JI caparem uns M)S outros,

Por tudo lua. qUI mlfKtm Iplausos os qUI t'm _ coragem di defender os
nossol h.il:UIOS hngürstlcol. qUI algum dll estar'o codlllcklol Im !}flmlucas di Irn

guabraslleul
O relatÓriO da Comlwo MmlSlarllllnmtl natllOtll pan<1dlst. E nloofltre~

qualquer O(lenl~fo pr..hica pari o ensmo da I{ngua. porquI presQ lInda i norma
~ntl~, arcalzante O qUI nlo paria correto Il!Identlhcar ou confuor;hr I J[ngua brl
SI\llS. 'CQm os dllos dialetos nglon'11 ou com I fali do anallilbelo ou do calprra
Essas permaneceria como tllS I SI conSlituuá um novo codlgo culto, ou norma gi
rai. qUI substitUirá, com o desenrolar do tlmpo I o lutnlnto da populaçio braSileira
há tom 1045 mllhaesl•• norma CUItI trmlclonal de modelo lusitano N50 11 posstvel
qUI uma popul,ç.fo cama. nona contlOue. fala( fT l!S"CTII'!Vflr segundo os dnones pu
nstas. h.j mUito defasados, tanto na Ifngua oral, quanto na escrllll Quem observa a
IInguiigem 111eriITla lItual nlo pode del...:ardi perceber I dlferenÇillntre os dOISIdiomas
o de Portugal e o do Brlsll Os usos estIo aC, há mUIto ,pontadas pl!/os que trataram
do assunto E eua marcha ~rá Cadl vez mais f;lplda I mesmo vlolentl no sentido da
dlferenclaçSo ~ claro qUI o slSteml IlOgülStJCO permanecerá, como permaneceu do
latlm parll .s Iloguas romaRIas Mas. corno apontou Cosetlu, Ih!m do SIStema. há a
norm~ e a fala Tudo uso. c1aríli'lmo,

Em suma ttremOI no Brasil um. normadlvetstllcada - Illogua brasllelr.l
dlfereml da portuguesa, com todu 11 característrcas dltfCias paI.. nossa senSlblli·
dadl, nossos hibltos. nosso fltmo, nouo modo de Stu cordial I .m.no. nonos valo
II1!S ~ fafos, 11rulJuçlies do nono pas.s~o,qUfT.comlrulmos. duras plm'"

Para o eslabel~lmento dessa normol•• mister proceder. cor:hflcaçfo d.lm
guagem domlname no pais, I qUI nlo foi arnda efetuada

Para ISSO. tenhamos a conscJincla di que s. ImPÕI I cuaçlo e consohdaç~o

de uma filologia brasllelrl, dedlcadl la estudo e' codlhcaçJo da linguagem brasl
hml, nfo SOmtnl1 das capltall, fenõmllflo VI\IO dll maIs di 145 milhões di falanles
Amda temos o vezo herd~o de mllsmlt I fala corrente I co'oqUlII dos branlelros.
sobretudo a dos Jovens, qUI est.:lo prodUZindo verdade.. a revoluçlo nesse particular
com a agravante de SI esp;alhlt luavllls da televulJo " outros melas dI!!culturl de
massa Não h~ gramátlcatr~:hclonal qUI resistI. prOfulldrtransformaçJo que SI!! csl.1
rl"ilhzando graças i Juventudl, qUI nlo sofre o que lofrl!llm os HUS pais I avós - B

estra"'luç.to à norma trachclOnll atrlvC!s da escola. qUI"'" Inst(umento altamente
leaClon.;!tlO e retrógrado Pari ISSO, concorre mUIto I deadiDt:la do ens100 ohclal
arClIUnte do português

Sem dUVida. como JillI disse ,clma. que IXlSte uma pequena mes Ilta linha
gem di hlologos brllllleltos Independentes, cUJo eXlmplo li'!Ilçlo t~m que ser consl
detados quando 5fl pensar Im establllCtr uma '1IologII braull'"

Nos femos uma bOI p/êfadl di filólogos precúrsores da gramátIca da Iara
braslleua que estii na linha do pm5iJmento de Alenc4f., Márlo<fe Andrade

OutrO problema relaCIOnado "Weltamente com eUI 4 o da melhofla do pro
ftuorde Hngul

O Profeuor di llngua

C que atualmente vlgorl • um ensino SUllerflclaUSSlmo pare a lormaç:lo do
maglstl!rhJ O ensino Implantado n<llFaculdades de Lelfas. com o currlculo m(mmu
de 1961 • C1OCO ma(~flas mms duas ;\ escolha, c!cornplellmentllnócuo Destl ml
nena, nDlta se estudl em profundidade, a começar pelo vern"culo_ Dal a cllmorosa

quK1a do nlvlll desse estudo. verbl"r~a11000 o mome'nlo por quem lell SI refere
Com professorn de dOIS<I Ires semeslres de cuno de Ungua mnguém pode adQulrlr
uma compell!ncla mlmma para enSlOilrno mvel ml!dlO Desconhecem os rudlmenlOs
do IdlonUI 1130 sabem escrever nem falar

Nl1 Illesmo nIVel uOl"'l'rSllállO<lconteceu outra trllgt'!dlaque mudou colnple
tamP1lte {> IHl!todo do tns1tlo FOI o õJpMI!CUnento da LmgulsllCa, que lI1ualou ver
dadelril Pllllll1;iio do .aprendizado da ImgulIgem Antlgamenle o mau professor em
vel de enSlllar a ler ~ escrever, fazendo ler e escrever mtensarnente 05 SI'US alunos
obrlg<lva110, li d~corar a termtnologla gramatlcal HOJe. neste Pais dos modismoS,
a tend~nLla I! fazer com que ~Ies decorem a termmolGgla IIngUIstlC3 AI do professor
que não u ilzpr FlI:aril malgll1ahzatlo pelos colequ como matual e Ignorante I:
claro qUl" I'''lqul!m ltá combllter. em sa' consCiênCia. li Imqulstlta Mas querl'r enLher
a cabl'p (1.'5 jOvenscom noções nem fempte lola/menlt" actltas e Il!rmos de rl'ccn
tI" entraria I 1 flênl''liII é um absurdo Elas deveriam ficar para os professores COl11\e
ct!rl''TIm ..,to.r a dlsClolll1ae as técnlfils tle ensll10

C('nUa esse absurdo I Que se plonunclou, no Conselho Ft'dl'ral de EduCllçllo
quando o l"leqran como dos maiS IIUslr!!'s membros o MmlstTo Abqar Renault, ao
mmtlr na 1'1' \IrCi'lda redação t da leitura para o bom \"nsfflO da l(ngul!

P(.llSI"5Sa@a$ltu3cão Malformilúos nos pésSimos cursosdtt tl"trilS. QS plOll.'s

sor!!'s na SU,3 mlllOlloj.nSo sabl"filo JamalS elterCl!ro maglsl~1I0 com eflClenCl3e pie
paro I: unu vasta sllllulaçilo o que cumplem
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o QU~ está .10 parecer. em Jogo é a formaç5o de um professorado de melhor
qualrdade, consciente dos diversos problemas erwclvrdos no uso do «ncma ccmoms
trumento eormal de ccmumcecêc Isso porque o nfvel do professorado. tinto do
pnmelro quanto do s~undo gr3u, raru verucahnente nas ultimas d~l:3das por deh
ciência do rveparc do professorado

A ênf.1se é dxla uJ! as gramatlqUlces. selll,agora, com I moda dlllmguntlcll,
ao estude d.l termmologmda nova créncla AqUIloque deve ser I!ssenclal no ensmo
da IIngua - ler,l!screver I! lalar _ é posto de lado Porque mnquérnaprende 1IlíngulI
pela gram,hll...a Da mesmamaneira que nenhum escritor aprende, escreverpela 9r•
manca A gr.:s,dE' escol, i li leitura dos textos hteréncs

FOI cem o pensamento dirigIdo para a necessidade de melhorar o padrJo do
nrcresscr de lmgua matl'rna que se elaborou o projeto de Aelorrnulaç!o do Currf
culo de letr -1"i. ap(Q'im ummmtmenle ~IQConselho Fedual de Educaç1l:0

lntrccuzuem-se no projeto alqurnas medidas de gr01nde01lcllnce neste sentido
Em comerrc lugar, a ducrphna de Ifngua vern.kula passou a ser obngatórlll

nos alto semestr es do curso, para todas as habilItações (verndcula li esvangelrllsl Ao
longo dos orh.... semestrespodem-seincluir lodos os aspectos de estude da J(ngua

A sf'Çunda eXlgenCla é colocar li ênbsl! na Il!ltura e redaçã'o, como método
de aprendl1:k,,~m da língua

A tert.~na proposta ~ b.m'ar o ensino da Ungua no prll1'lJdo,do texto IStO~,
através sobret.Jdo da leitura e cnmenténc das obras, exrglt1dp $I' ouuosnm exerct
CIO> sobre os r-esmos Com ISSO, propõe SI!obrigar o aluno (futuro professor) a Iaml
Ilarlzar se CO"" .u obrn htllriu,n atta",ésda leiturA mten\(l(,) l!4IIltehljll'Qte

A qU,Jlfta ~ o assume da carga horoina para I chamada !retnclatur. dupla
Português mllS uma I(ngul estrangeu., tentando e...ltar • bur" q48 er•• olJtençlo
di dOI, ·.hplomlS. um dOI quaIS d. Hngu. vern~cul., com ta.g, ~qr.rl. menor do
que o d. PortuguilllterlturlS ",.,Nculas O dIplomado na dvpla f.tI. um curso di
IlllgWl m.terna mt'nor. obtlnh. um dIploma qu. Ih. da .... ornlSl11odlfllto de enSI
nai .Ungu. mat~rn•• trndo estudado menol

Elsas car,clerlsticu, vê-li perfrltamenll!. vlsav.m 10 .~felçoamento do
professor di Itngu. vernicula. propiciando Ihl! m'lor segur.nça • conheCImento
N~o o reduz. um 11mpll!Irepelldor de .egrlnhas gramltlcan, qUI!nJo II!...am a nada

Autm, o ensino d. Leu". da acordo com Q prolelo do MlIO cunCculo, 001'
IIVõlfla melhoru o enslOodilespeclllh:lade medIante aprofundamento do Iprendlzado.
maIor Qrgil horilna, maior tempo di estudo. currlculo .mpllado. tudo em funçfo
do melhor desempenho das faculdades de letras

Oesla maneIra. obter-se Ia. com cl!rteza, um aperfelço.mento real do profel
soe de I(ngu. Essas s~o propostas concretas e pritlcas pu. Ir ao Iqcontro da cnse
de aprMdlzagem do IdIOma, a nlo com um regresso ou IntefUlfu:açfo do enslOo dI!
gramat.quICIII memOrizadas em regral ctdlças e f011 da r~.ahdíKIe bUlsllelra

A normil cult. que .lmeJamol nJo ~ a de lnsplraç:lo nos cinones lusos, porém
um~ no ...a.baseada nas p;!sqUlsãs e estudai. sl!rem empreendldol por uma hlologra
br:lIllllllJiI,qUI pTOU:da aD lenntamentD da nona Illalldade tmguís\l14, codlhOlOOO
ilS formas do nosso fillu llenerallzado no pafs e qUI constituem a legitima manelril
bfasllelra de expressar se. quer pllal camadas dlt.n cultas, qUlr pela IInguayem cor
rente. que. se bem examm1K\in. veremos cOincIdIrem nos elem.mtos mais geraIS. con
fl!flndo unidade proprla I nOVidade j I(ngua do BraSilem (1laçlo i de Portugal

O Processo de Oescolonlzaç.fo

As nações nascldal do pacto colonial europeu lulda nlo se lIbertaram de IO
dos os estigmas que I dom1nlçJ'o IIcul3r crIou nOI PO"'OInOI QuaISse Implantou e
nele vIveram o .eglme colomal Ao longo do tempo. cnarilm'ie SItuações de depen
dflncla ~onõmIQ. social, moral, lntlllectual. cultural, 'IInda hOJe, munol casos,
persIstentes em leul efl!ltol Efeitos que, benellCOI ou mall!Jlcos, 110 caracterlStI
cos du clvlhzaçõ~que .quI se desmvol"'lf\1m

Todilvla, oIl hbenaçfo d. muaç:o de dependencla vem comtltumdo um pro
ceno continuo e coerente, multo embora numll luta cruenta 11Incruenta atrads da
hlltorl3. em obedIêncIa. umaldl!la força, que se tornou um Impulso dI! causahdade
mlern.a, de vigor ...anilvel, mas eflclentl • vitorIoso • longo prazo

Essa Idél' força foi I busCl pertinaz da Identidade naclon.I, da cnaça'o do
Qr;ltef .,aclOnal. traduzl...el em todas 11 formas da atiVidade - loclal, polltlca, espl
ritual. artística.. lingüístlCl Era uma (arma de ahrmilçla naclon.l

~ "laro que essa .flrmaçJo encontrou semprl! • oposlçlo •• reaç:50 por parte
dOI colOnizadores Toda. sorte di medIdas fOI In ...entad. - Violentas ou subrl!ptl
CIU - para cOlblt ollmpulsol n.turall de .utonomra

M.u, oi despeito dil reilçlo c;suadora ou Inlbldora ... corrente autonômlca
JamaiS, em nffihuma parte. deiXOU de exercer SI!com maIor ou menor IntenSidade,
is Veles em proporçllo la grau de Vlolencla da reaçJo

O ilrguml"nlO maIS falso da colonllilçllo era que est ..... m Implantando a CIVI
Ilzaç~o conuiI iI barbilrll Em nome dessa noçllo tudo se permllla o manacre das
polJulaçllts abor (glnes, • Impc)Slç50rIscaI, a espoh.çlo econômica, o anlqull,mtnto
geogrilflco A colonlllçSo IlgnUlcou lleploraçlo. e nenhuml naçJo europj!11colonl
zadora fiCOU com.s m~ol Jlmp3s neSStlllSlem. de COnqUIStaidomímo

A Iflrmaçllo .utonômlca .ntlcolonl:lI.st•• contudo. nlo se deteve .pesar do
esforço dos dommadores A Inlellgêncla loclf nlo se deixou intImidar ante I vlolin
Cla dI m'o 10ft. tendo como rll1ultado todo um prOCIl1$O dfl de$colof\luçlfo qUI!
abrangeu as dlverslS atiVidades do homem local AI rafz~ da luta anucolof\lal. Orl
gmldas desde o lOrclOd. colof\lzaçJo. foram peneuando cada vez maIS fundo.
criando verdadeira Ideologll que alimentou os esplrltosao longo do desen ...ol"'lmento
hlStOflCO A relledo sobre os palSl"S novos crl!sceu em Imponânde, ",ultando uma
verdadeira cultura autoctone '

Nas Amllrlcas especIalmente no BraSil,o processo an11colonlal ou de desco
lomzaçio lOtl"lectual. teve continUidade desde o inICIO Entrl! MI, ele ,deu lugar a
uma' tradIção afortunõlda", nC<l e Il1tensa À literatura coube amalOr parte na luta
E hOJeem dIa, desde o Romanusmo, ela contl!m um nudeo de ptnJ.lffiento cr({lco e
de refledo consciente. apos um longo per(odo de mstlnto natlvlst;a~ l'f"pudo na su
Jelç.Jo pela mo colOnizadora ,

O proce~50 da descolonrzaçlo contmu3 E dl!vl! prosseguir porque a tiitlca
mais recente da reação l! o sentlmentahsmo em relação b chaNlIldas mfes p.tnas,
que procuram milnter os laços colonludores Ité pelo domlOlo hngUlltlCO Tanto na
.rea espanhola quanto portuguesa. na Amrtlca. hãentre oldommadOsquemdell"nda
a mlnutençio da SUjeIçãohngUIStlCa aos clnones europeus de f.t ••,escrlta, advo
gando uma Unidade de Ilngua ImJxJSslvel

O maior empl'cllho ao desen ...olvlmento e consohdação do processo de des
colOnização é esse sentlmenlallsmo que mantém a SUjeIçãoconuiSna aos Intl!res~es

dos po'lOS novos SUjeição que esconde amd3 hOJe uml ment"lIdade colon~zadora

por parir '1os europeule seus agentes E em mUItos casos, Interesses economlCOS
filo estágiO a que atingiram os po",osdo Novo Mundo, o processo de descolo

nlzaç30 11 Uni" força que niro podl" ser mlnrmlzada nem posta de lado I: mister que
continue em obras e Idl!las em conceitos crltrcos e rnllzaÇlJes priitlcal Para uso.
precIsamos eSlar comclentes de sua necemdilde em relaçlfo I realidade naCIOnal

Busca de Identidade
A um olhar tetrospectl"'O a literatura brasllelrl aparece como a e...oluç!o

do esplUto naCIOnal em busca de 5ualdentldade Ela ~ um longo processo de naclo
nallllçJo. pertmaz. coerente. progreSSIvo E aSSImell se torna a maIOr expres~1I0 do
esplnto braSlll!Iro Em busca de sua IndepffidlÍncJa HOle podemos consIderar o pro
ceuo como lendo atingido o seu termo

Todol os escutores IrOUkerlm a sua cOlltnbUlçll'opor menor que fossl! Des
de AnchH!t., o fundador de nossa literatura A lut. fOI .rdua. dada iI mo colO~lza

dOll, qUt' nfo da .....zo • mf110r demonSUilçfo neste Itnttdo, retlrando d. colonla
todo e qualquer Instrumento cultUt31, loda oportunidade que po.ventur. sutglsse

Mas de nada adiantou pretenderem abalar o nosso nanvemo. I nossa ânSia de mde
pencencra cunural E, dlga"'!e de passaqern.fOI no terreno cultural que. mdenen
denCla se efetuou pnmenn Ela I! que arrastou a Independencla ecttuca O papel do
mteteciuat teve suma uncortãncra no processo

O século XIX 101 • gt.neI. encruzilhada, o dretsor di águal d!!lIOIUvo Poli
mlCal, crltlcal, ensalOl. prefiSclol. POIUCIOS, manlfeltol, sJo testemunhe de um
O'and. momento do esp(rlto brantelrc nl!SSIccnqulsta, ou Intes, na consohdaçlo
di lodo aq'IJele esforço qUI vinha sendo desenvctvrdc para a hbe.taçfo do espúac
brasuerro A poli;mlCil da MlI1erlltt BrdJillll'rue. em 1843, ai mamtesteções de José
de Alencar •• poesia romintlCl, ai expressões reqmnau, todo o sécutc XIX" um
~mel em qUI!se gr"vl. I ccnquuta, sonh3da e secularmente trabalhocla. da auto no
rmanacronal

E fOI a literatura o grillndlffator dessa sutonorrne Dal ccnaderar a tneratura
• mall Importante expresslo da espuuc breuterrc Oal a afllmaçlo de que a povo
brasueuc I! essencralmente hterãno Lttersnc por excelencla O pres({glO da LUera
tUII, entre tIOS, nãu tem Igual talvez em outros pillSes t: qUI!a trteratura eonsuturu
o motor da tcrmacsc de nossa ecnscrêncu nacional

Bastil lembrar o papel que nveram os uuetecunu nas lutai mars rele ...antes
de nossa àutoncmra NISSO a século XIX fOI o grllncle taboraronc Além dos movI
mentes prcpnamente !lteraflol acima aludidos não SIf deve esquecer a parncrpaçêo
que tiveram nas refregas travadas pela AbOlll;:ãoe Republlca O século XIX ainda
fOIum momento portuguêl A Repubhca ~ que temeu deflnltlva a nossa mdepen
dtnClil As duas uhlmas dic~hts do sêcuto puseram à uma todo o trabõllho que VI

nha sendo desen ...ol"'ldo,1! que li Abolição e 11Hepubhca, repelindo estruturas SOCIaiS
e politlca~ arcaicas. mtrodunrarn termas no ...as de Viver, que S! Cflavilmsubterranea
rotnte haVIa~culos, mil que nSo unham vez por causa d. milclç.domlOaçio IU~3 O
BriSll era defendIdo com unhas If dentes porque era consldetado uma propnedade
qUI!môlnunh.l cheIO o tesouro portuguêl Eua dependencl.l nlo ,. FQBdunava com a
rrbeldla brasllelfa. que .splr ..... i mdependêncla

A Ilual IIter.tura brllllelfa I uma demonstraçlo do qUllllcim. le duma L
Uffiil literatura .utÕnoml, peculiar. Clracter(suca, de flSloflOml~ PrÓpria, IOconfun
dl ...el. superlor. em conjunto•• todas as demaIS da Amérlca Isso fol9 'resultado e a
conlumaçilodo ttilbalho dOi Anchlllta e Grl!9Ono.dos CláudIO li AtenCJr.dos Machado
e Castro Alves e que hOJI! é murto bem expresso nOI nossos co.,emporâneos Nossa
Ilteratural! um. aflrmaçllo onQlOal de um povo JOvem.de urpa,reilh«lltIeQoográflcil
e wcI;;l1 dlfl'rentl!. de uma sltuaç:lo motal e socral bem tlplCII

E ao lado da literatura, com ela Identlflcada e por ell $1I,t.fildl.lllndO,. Ifngua
fOIcada vez mais tornando-se dlferencladil, ganhando loros de autonomra, de carac
ter IStlCU proptlas, peculiares, leg filmas, de acordo eram os noUOI costumes e SI!flSI
bllKlade, por Influi!ncla mlSológlcl, 10CI.I, econõmlC3, pelo 1.119 dp~ três elementol
raCiaIS qUI!aqUI $I! plantaram e dos qUI!vieram maIS lilrde

Em excelente Irtlgo recente de José Catlosde Ohvelra pije o grande cronista
blecldo hil pouco, I!m Justo relevo o fato IOsoilsmá ...el dI! que a fala atual btaslleua
l uma decoflêncla do trabalho dOI escntores da Modernismo A reaçJl'o de 1922.
~Ia pena dOI Andrades. M.iflO l!l Oswald pflnclpalmente•• mlls Bandelril. pÔs por
IlHa a norma domlllante do punsmo IUSltanlzante. que a conlundll com parnaslil
nI~mo A Ifngua brasllella J.:I se Vinha corponflcando desde o m(clO da colonlzaç'o.
ate que. após a oflclallzaç5o do Porlugues no século XVIII. a I(nglJa no BraSil entra
fia numa fase de reaçlo lusófda, ml!dlante o ensino posto em prAtlca pelos mesuel
escolas durante o sllculo XIX. por dl!lermmaçllo de Portug31 Else estado como foi
ap:lntado em pjgmll antenores deste trabalho, culminOU na dlscuss!o em torno da

redaç&> do Cudlgo LIVII,enl )902, entle Carnl!lro Albelfo 11 nul BorlJosa. ambos dt
frmdendo a ml'5ma doutnn3 da subordlOaç50 .01 ~nones lusos na Hngua escnta
braSllelJI. sem atentar para o fato dequeal(ngua falada" sedlferencllrl sobtemodo,
como ji haVIam re~sal1ado especllllstas. mcluSlve contemporãneos seus

Es~a reação desmontou o que 1.:1 haViam feno José de Alencar e outros ro
mãnllcos no sentido da naCionaliZação IInguístlca br3Sllelra E o domlOlO do puns
mo IU~ltanlzante fOi ptofundo. a ponto de se considerar como Ignorante da I(ngul
quem n:lo segUisseos rumos da pUrlhcaç!o

D1!polsdo Modernismo acabou o domíniO subs1!rvIl'lltedos nossos escntores
• norma lusa Como Rub!m Braga multo bem observou. depOiSda VlOlilnCllencabe
çada pot Mi'l.nod~ Andrade. tnumjo para o Oito oU altf.nta. do consl!f'IllQOS1SmO
pr~ modernista houVl! um reeqUllibrro, com o uso tranqüilo da norma braslltlra
pelos I!scutores :lItu.m Como dIZ l!ltcelentemente Jo~ CarlOI OIl...elt3. todo o muno
do fala e escre'if! "com base numa estrutura (soml e numa c1arJdade (sIgnificadOI
que so se tornou artlculivel por cau~a dos eSCrltoresde 1922 e dos que vieram dells"
E contmua 'EIS de ondl! vem o desembaraço 11a universalidade do dlscutso popular
espontâneo Por consegUInte, os esclllores produzem o fal.u moderno"

E afirma Jose Carlos de Ohvelra. S1!m esse falar' não haverIa mtercomunlca
çio nem oferta nem procuril. nem comérCIO. nem Industrra nem jornalismo. nem
radlOlOnla. nl"m televulo, nem publiCidade, ( J Essa Imguagem e nenhuma OUtrl
c.olsa assegura a mztcna da socl'tdade pan um tUtufO EISentão a m'elcildofl. qufl
os escrItores vendem ela 11 a matéria prima sem a qual a SOCIedade nllo anda"

Essas magnlllcas palavras mostram o I!stlldo de consclentlz01çlo doseseflto
res btasllelfos modernos em rl'!laçiioa linguagem A língua quem f3l ~ o povo e os
e~ctltores a apreendem e cochhcam Por ela um po...o se IdentifIca e afirma 11 sua
Identidade naCIonal Ela tem que ser dlf.cttnte autônoma. peculiar. dll(ersilde toda
e qU31quer outra Não pode gUIar-sepelos ci"lones de oulfO po"'o Por ISSO illfngua
n3clonal do Bra~11 é brllsllelra e n30 portuguesa e: a que o po...o btasllelto fala e que
os seus eSCfltores u~am I! rl!9lstram nas obras que cnam e que CIrculam e são lidas,
comprl'l!ndldas I! aplaudIdas pelos lellorl!s braSlll!lfOS e condenadas pelos portugueses

A htl!faturil li 'lInha. aM.I.lnl@:qrando,lncorporandoiescrllaffiUllat{ormu
que eram consldendas espurlas pelos gramátiCOS Basta obser ...armol o que se pasmu
no sl!cul0 XIX entre os maIores escntores para vermos a quI'!ponto. dlferl'nt..•açiTo
hngUlstlca J' operavl E nlo era uml prátlcillOconSCltnte. como o prova a preg.lçfo
de- José de Alencar, que sabIa o que estava afirmando. senhor que era das teonilS
IlOgulSUcasde seu tempo E fomo o demonstra a relçSo IUIa.contra. ,scma brasi
lelll exemphflcada no caso compro ...ado de AluI Pomplhl. que levI Oseu O AUPlt"

comgldo por mIo CflmrnOS.I,em'Parn-para enqUadr' lOO3S notmas lusllStradlclOnll$

E aSSImcomo consagrlmos desde c~o I denommaçllo L'krallJra Br'U1telrol,
amm de ...emos fazer em relação 11 LíPlR.rt.<l Bra..nltuD • I

Conclu(mos, portanlo, que 1;11tempo de os brasllerros terem I coragl'm dOi
'holandeses. suecos, noruegueses, franceses, esplnhOls, Italranol. III'rtugueses e outroS
povos modl!rnos. adot.lndo a deslgnaç!o LlnJlII.<l BrasIleIra par. o leu idIOma, na l(r1

guôl falada e escnta,' nona Hngu3 comum no pafs de 145 mllhlSeS' çtlf habllantes
Co,n a cOlagem de lermos bra511elfos,estamos agora nll;CfflSfierlte compro

vação I! conscrl!ntlzaç~o d3 hbprllç~o dos laçai .rcaltlntes em flOSSO mundo no...o
Tanto. literatura quanto. Ilngu., ao lado dt outras mamfflstlÇlles de nouiI.lm.,

com I mudCl popul.r, ....ldmcl.m qUI lamos um. clvllluçlo nov., com darlltOI
graves, po.'m com multas qu.IIdIdIS, rell'leol do que pod.mos chlmar o car4ltr
bSlIlI.ho Nl»" I\tasa\Uta a nossa rnlJllca popular $lo "maiora dll toda a Amf,lca.
Nad. dl""mol mlll • Europa, no IlN1tlda d. Influ'f1cl. domlnantl. Nlo há dúvida
qUI num mundo cada vn mall unido lamOI rllaçlln • r.ceb.mos contnbulçOies
válidas Mu nfo 10mOl domlnadol nem depend&rllu. VI....mos a nossa Vida, que ,
peculiar I d. ClfleterCstlCilI lnconfundC...eis, tradUZidas em nouas 'o.mu di vldl,
como a IItlrltura•• múslCl popular•• I(ngu. QUI 110 InconfundlvelS QUI 110
forles • originaIs o. qualquer fo.ma lomos a expresslo di um. clvlhzaç4'o dIstinta
di todas 11 outral.

A d.nommaçlo d. Ilngu. nacional , um ato pol(uco • nlo lingüístiCO_E
IOmOI um PI(I datado d. soblr.ma polluca naCIonal Portlnlo, LínlIJ4 BrdSrttlrlJ

, • dlnorl'llnaçIQ que'l Jrnpaa.
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IV - DECISÃO DO PLENÁRIO

O Plenário do Conselho Federal de Educação acolhe arparecer e Voto da
Relatora bem como as recomendações proposta, que expressam também o pen
samento da ComissA'o Especial. Encaminha a S. ExP o Sr. Ministro de Estado da
EducaçA'o, ainda, o Voto em Separado do Conselheiro 'Afrânio dos Santos Coutinho.

Sala Sarretto Filho, em 4 de setembro de 1986.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO

Conselheiros:
Presidente: Fernando Affonso Gay da Fonseca
Vice-Presidente: Jucundino da Silva Furtado

Julho de 1987

Afrânio dos Santos Coutinho
Anna Bernardes da Silveira Rocha
Antônio Fagundes de Souza
Antônio Geraldo Amaral Rosa (Padre)
Arnaldo Niskier
Caio Tácito
Ernani Bayer
Heitor Gurgulino de Souza
Ib Gatto Falcão
Jessé Guimarães
João Paulo do Valle Mendes

Lafayette de Azevedo Pondé
Lêda Maria Chaves Tajra
Lourenço de Almeida pr"r!n l!1nrn)

Manoel Gonçalves Ferreira Filho
Mauro Costa Rodrigues
Nilson Paulo
Norbertino Bahiense Filho
Tarcísio Guido Della Senta
Virgínio Cândido Tosta de Souza
Walter Ramos Costa Porto
Zilma Gomes Parente de Barros

Secretário-Executivo
Eurides Brito da Silva

COMISSÃO DA FAMfUA,
DA EDUCAÇÃO,

CULTURA E ESPORTES,
DA ClmCIA E TECNOLOGIA

E DA COMONICAÇÃO
Subcomissão da Educação,

Cultura e Esportes.

ATA DA22' REUNIÃO

ADs oito dias do mês de maio de milnovecentos
e oitenta e sete, às nove horas e trinta minutos,
na Sala de Reunião da Subcomissão, AlaSenador
Alexandre Costa, Senado Federal, reuniu-se a
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes,
com a presença dos seguintes Senhores Consti
tuintes: Florestan Fernandes, Antônio de Jesus
Aéciode Borba, MárciaKubitschek,ÁtilaLíra,José
Moura, João Calmon, Chico Humberto, Ubiratan
Aguiar,Louremberg Nunes Rocha e Sólon Borges
dos Reis. O Senhor Presidente Hermes Zeneti de
clara abertos os trabalhos, registrando a presença
dos Senhores Constituintes: Arthur da Távola e
José Maria Eimael. Designa o Constituinte Aécio
de Borba para desempenhar a função de Relator.
Em seguida, convida a participar da Mesa as se
guintes entidades, através de seus representam
tes: Presidente Sérgio Lacerda, do Sindicato Na-

cional dos Editores de Uvros; Presidente José
Osório Naves, da Associação Brasileira de Jorna
listas e Escritores de Turismo - Abrajet; Presi
dente em exercício, Lourenço Ângelo Mazzuca,
da Associação Brasileiradas Empresas Organiza
doras de Congressos e Convenções - ABEOCC
e Presidente João Dória,Júnior, da Empresa Bra
sileira de Turismo - Embratur. O Senhor Presi
dente Hermes Zaneti passa a palavra ao Dr, Sérgio
Lacerda que defende a manutenção da imuni
dade tributária e a liberdade de importação de
papel. O Doutor José Osório Naves da Abrajet,
destaca o Turismo como fator gerador de cultura,
de divisas e ponto positivo à economia nacional
to à comunicação entre povos. Ep seguida faz
uso da palavra o Doutor Lourenço Angelo Mazzu
ca, da ABEOCC, defendendo os congressos co
mo grande arma de comunicação de desenvol
vimento cultural, econômico, social e político,rei
vindicando a profissionalização dos operadores
em congressos. O Doutor João Dória Júnior, da
Embratur, ao afirmar que todo cidadão tem livre
direito à pátria do turismo e do lazer, defende
a promoção do turismo social a fim de assegurar
aos segmentos menos favorecidos da sociedade,
condições de acesso ao turismo também aos jo
vens, crianças, idosos dentre outras sugestões.
Participam ativamente do debate os seguintes Se
nhores Constítuíntes: Antônio de Jesus, Lourern
berg Nunes Rocha, Arthur da Távola,Chico Hum-

berto, José Moura,Márcia Kubitschek,José Maria
Eimael, UbiratanAguiar,ÁtilalJra e Aécio de Bor
ba. O Senhor Presidente Hermes Zaneti registar
o recebimento do abaixo assinado denominado
"Clamor de Povo" do Rio Grande do Sul cons
tando de quinze milassinaturas, em favordo Ensi
no Religiosoe da Educação Religiosanas Escolas
Públicas Oficiais.O ConstituinteAntônio de Jesus
parabeniza a iniciativa. O Constituinte Ubiratan
Aguiar sugere que as Atas sejam votadas depois
da publicação das notas taquigráficas e às onze
horas e cinqüenta minutos a reunião é suspensa,
sendo convocada para as dezessete horas, sua
reabertura. Ás dezessete horas e vinte minutos
é reaberta a reunião pelo Presidente Hermes Za
neti que convida a participar da mesa os seguintes
representantes das Entidades: Vereador João
Bosco e Senhor Firmo Trindade, representantes
da Confederação Nacional das Associações de
Moradores - Conam; Professor Vital Didonet, da
Comissão Nacional Criança e Constituinte; Se
nhor Flácio Dias Patrício,Presidente do Conselho
Nacional de Turismo Estudantil e Juvenil 
CONTJ e Senhor Fernando Conceição, do Movi
mento de Defesa dos Favelados e Comunidades
Carentes. Os representantes da Conam, manifes
tam amplo e irrestrito apoio às propostas já apre
sentadas pelo Fórum Nacional de Educação afir
mando que cerca de treze mil associações de
moradores de bairros, vilas, favelas, mocambos
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e conjuntos habitacionais participam das suges
tões ao encaminhamento dessas propostas. O
Senhor Firmo Trindade reivindica verbas destina
das à classe trabalhadora em relação ao esporte
amador. Em seguida o Professor Vital Didonet,
da Comissão Nacional Criança e Constituinte afir
ma que cabe ao Estado garantir gratuitamente
a educação e assistência às crianças de zero a
seis anos, em instituições específicas como cre
ches e pré-escolas e que cabe ao poder público
assegurar, através de uma política integrada, a
melhoria da qualidade da educação e do ensino
em todos níveis. O Senhor Aávio Dias Patricio
do Contej afirma que a UNE e a UBES, através
do Contej, propõem que o turismo no Brasil seja
uma atividade integradora do jovem na sociedade
e qué cabe ao governo, criar condições concretas
no sentido de facilitar aos jovens o acesso ao
Turismo. O.representante do Movimento de Defe
sa dos Favelados e Comunicades Carentes, Fer
nando Conceição, conceitua cultura como con
junto de todos os atos no dia a dia do cidadão.
Apóia as escolas comunitárias, reinvindica maior
assistência à educação popular. Têm participação
no debate os seguintes Senhores Constítulntes:
Ubiratan Aguiar, Louremberg Nunes Rocha, Atila
Líra e o relator Aécio de Borba que comunica
o encerramento das entrevistas com as entidades
ligadas à Educação, Cultura e Esportes, desta
cando a valiosa contribuição que vêm prestar a
esta Subcomissão. O Senhor Presidente cede a
palavra ao Senhor Osmarino Amâncio Rodrigues,
representante do Conselho Nacional dos Serin
gueiros que presta seu depoimento destacando
o isolamento dos seringueiros e a violência a que
são submetidos. Afirma que também possuem
sua cultura, que precisa ser preservada e reivin
dicam uma política organizacional na Amazônia
que valorize e apoie os trabalhadores e os habi
tantes da floresta, preservação das matas e os
recursos da natureza. Criação de postos de saúde
e laboratórios que utilizem plantas e recursos da
Região. O Senhor Presidente Hermes Zaneti en
cerra os trabalhos às dezenove horas e quinze
minutos e convoca os Senhores Constituintes pa
ra a reunião de segunda-feira, dia onze, às dezoito
horas, para exame do Relatório da Subcomissão,
cujo teor será publicado na íntegra, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte e, para constar,
eu, Sérgio Augusto Gouvêa Zeramella, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. Constituinte
Hennes Zaneti.

ANEXOÀATA DA 22'REUNIÃO DA SUB
COMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, REALIZADA EMBDEMAfODE
19B7,ÀS9h 22m/n, íNTEGRA DOAPANHA
MENTO TAOO/GRÁFlCO, COM PUBliCA
9\0 DEVIDAMENTE AOTORIZADA PELO
SENHOR PRESIDENTE DA SUBCO
MISSÃo, CONSTITUINTE HERMES ZANE
ti

Às9h22min

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes.

Estão presentes a Associação Brasileira das
Empresas Organizadoras de Congressos e Con-

venções - ABEOCC, e o sindicato dos Editores
de Livros,

Convido para fazer parte da Mesa o Presidente
do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Dr.
Sérgio Lacerda, o Presidente da Associação Brasi
leira de Jornalistas e Escritores e Turismo (ABRA
SET), Dr, José Osório Naves; o Presidente da
Associação Brasileira das Empresas Organizado
ras de Congressos e Convenções (ABEOCC), na
pessoa de seu Presidente em exercicio Lourenzo
Angelo Mazzuca.

Em relação à ABEOCC, esta Presidência regis
tra que está presente o Constituinte José Maria
Eymael, que é o Presidente licenciado desta Asso
ciação. Registro, com satisfação, a sua presença
entre nós, no momento das intervenções dos Srs.
Constituintes, na condição de Constituinte, tere
mos oportunidade de ouvir a palavra de S.Ex"

Conosco, à mesa, o Presidente da EMBRATUR,
Dr.João DóriaJúnior, também Presidente do CO
NETUR (Comissão Nacional de Entidades de Tu
rismo), nesta condição, e como o Dr. João Dória
Júnior vai representar o conjunto de entidades,
esta Subcomissão, em reunião anterior e por soli
citação do Dr.João Dôría, decidiu que concederá
a S.S· um espaço em dobro, de 20 minutos.

Esclareço que esta Subcomissão ouviu entida
des de dimensão nacional, por solicitação das
mesmas. Quando anunciei duas entidades aqui,
o Dr. João Dória Júnior fez uma ponderação 
de todo procedente. Esta Presidência esclarece
que a chamada de duas entidades deve-se ao
fato de que a Mesa recebeu solicitação expressa
para ouvi-Ias, e a Subcomissão, quando organizou
o seu plano de trabalho, fez constar especifica
mente os pedidos expressos que nos chegaram
e, com base nisto, houve o planejamento de traba
lho e a elaboração do rodeio. De modo que esta
Presidência pede escusas e, ao mesmo tempo,
pede a compreensão, no sentido de que ninguém
se sinta excluído por esse fato. Foi em virtude
de um critério por adotado. Talvez não seja o
mais justo, mas é um critério objetivo e o utiliza
mos nesta apresentação.

Como possibilidade para equacionar, pondero
ao Dr, João Dória que, no momento dos questio
namentos eventuais que os Srs, Constituintes
apresentarem, no momento das respostas, as ou
tras entidades que S.S· aqui representa poderão
usar espaço de três minutos para que cada uma
se possa fazer presente.

Peço a compreensão dos demais Constituintes,
pois, neste momento, a Presidência está elabo
rando um critério para poder equacionar a dificul
dade que nos surge no momento.

Designo Relator Constituinte Aécio de Borba,
nosso 10 Vice-Presidente. Anuncio a presença,
neste momento, do Relator-Geral da Comissão
Temática, Deputado Artur da Távola. Esclareço
aos Srs. Convidados que cada um terá o espaço
de 10 minutos para a sua apresentação inicial.
Após a apresentação dos nossos Convidados, ca
da Constituinte presente terá a palavra por três
minutos, para apresentar as suas ponderações,
os seus questionamentos. Nesse questionamen
to, cada Constituinte poderá fazê-lo, objetivamen
te, a uma entidade ou ao conjunto de entidades,
cada entidade terá três minutos para resposta,
podendo a resposta ser dada pela pessoa que
representa a entidade na mesa, ou por algu~m

que por ela seja designado.

Lembro que estamos fazendo este procedi
mento dentro do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, aprovado pela mesma
Assembléia, que onentou os trabalhos até este
momento. Para efeito de registro, lembro que es
tamos realizando, hoje, a nossa última reunião
plenária para ouvir entidades representativas de
segmentos nacionais. Lembro ainda que esta Pre
sidência sempre concederá a palavra para cada
intervenção, a fim de que fique adequadamente
registrado para publicação nos Anais da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Esta reunião está sendo gravada e depois será
feita a sua transcrição para os Anais. Temos ata
sucinta e ata completa de todas as intervenções
que aqui se processarão.

Feitos estes esclarecimentos, iniciamos, dando
a palavra ao Presidente do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros, Dr. Sérgio Lacerda, por dez
minutos.

O SR. SÉRGIO LACERDA - Sr. Presidente,
Srs, Constituintes, que minhas primeiras palavras
sejam de agradecimento pelo honroso convite
que me traz a esta Subcomissão. Falo em nome
dos editores brasileiros, principais agentes de uma
indústria que terá sempre por suas caracteristicas
peculiares, uma crescente importância política e
uma relativa expressão econômica.

Apesar do crescimento extraordinário que nos
sa indústria tem tido nos últimos anos, inclusive
fugindo à recessão de 1983, ainda nos ressen
timos de deficiências diversas que dificultam a
consolidação desse crescimento. Nossa indústria
se transforma, cada vez mais, na ponta de lança
do esforço feito pelas nações civilizadas para sua
expansão econômica.

É exportando bens culturais que as nações que
têm cultura sedimentada e recohecida asseguram
as suas posições e estimulam o consumo cres
cente do que produzem, seja em bens de serviço,
ciência ou tecnologia, essa base cultural que las
treia o esforço de crescimento da exportação que
é decisiva na competição internacional, cada vez
mais acirrada, cada vez melhor instrumentada
também nesse setor de produção e exportação
de bens culturais.

Todo esse trabalho que temos realizado no Bra
sil, principalmente a partir da década de 50, onde
surgem como marco histórico os nomes do gran
de José Olympio, de Monteiro Lobato e de Erico
Veríssimo, junto a José Octávio Bertazo, tem co
mo pedra angular a liberdade de livre expressão
e manifestação de pensamento.

Dizia um notável Constituinte, quando redigia,
com seus companheiros, a Constituição norte-a
mericana de 1776: "O poder de taxar é o poder
de destruir". É sobre isso que lhes quero falar,
em nome de meus colegas de todo o Brasil.

Somos uma indústria que só pode prosperar
com liberdade. A liberdade editorial é condição
da nossa existência. Por compreender esta reali
dade, os antecessores de V. Ex'", Constituintes
de 1946, reconhecerem como essencial a liber
dade de expressão, vale dizer, a liberdade editorial,
conceder imunidade fiscal e tributária ao papel.
Posteriormente a esta imunidade, conceito mais
largo e abrangente que o da mera isenção, foi
estendida ao próprio livro. Qualquer medida que
venha restringir ou condicionar esta proteção
constitucional significaria a democracia relativa,
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a liberdade relçativa,o caminho aberto aos atenta
dos à nossa liberdade, dos autores, editores e
leitores. Este, o ponto sobre o qual se apóia a
indústria editorial brasileira. Esta a menção no
texto constitucional que pedimos a V.Ex'" assegu
rem e consagrem.

Muitoobrigado a todos.

o SR. PRESlDEI'ITE (Hermes Zaneti) - Obri·
gado a V. S' pela contribuição. Pedimos que per
maneça conosco, para o debate após as demais
explanações.

O texto aqui apresentado será objeto de publi
cação nos Anais da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Concedo a palavra, por dez minutos, à Associa
ção Brasileirade Jornalistas e Escritores de Turis
mo - Abrajet -, através do seu Presidente, Sr.
José Osório Naves.

O SR.JOSI:: OSÓRIONAVES -Sr. Presidente,
Srs. Constituintes e Senhores aqui presentes:

Em primeiro lugar, manifesto o apreço da Asso
ciação Brasileira de Jornalistas e Escritores de
Turismo a esta Subcomissão, especialmente em
evidenciar esse capítulo de turismo.

Ontem, reunidos no Rio de Janeiro, o Capítulo
Nacional da Abrajet e todos presentes da Abrajet
do Brasil pediram, que eu transmitisse a esta As
sembléia Nacional Constituinte o nosso agradeci
mento, na certeza de que os trabalhos que resulta
ram na nova Constituição do País dêem o realce
que merece o turismo, até hoje uma palavra des
conhecida da nossa legislação, especialmente
dos incentivos governamentais.

Vou apresentar uma sugestão muito simples,
porque, na verdade, temos aqui, a presença do
Presidente da Embratur, Sr. João Dória Júnior,
que tem dados e elementos altamente consis
tentes que buscarão, por certo, valorizar a ativi
dade dentro da nova Constituição.

O turismo é uma atividade econômica de cará
ter eminentemente social. Nos países mais desen
volvidos, capitalistas ou não, sua exploração tem
sido uma das mais puras, limpas e inesgotáveis
fontes de geração de divisas e riquezas internas.
Está ligado à geografia, à história,às artes, à políti
ca, à economia, ao lazer, ao esporte, enfim, a
todas as ações inerentes ao homem moderno.

Não pode estar historicamente atado a nenhu
ma outra atividade específica: o meio ambiente,
a cultura, a educação, a economia, têm um trata
mento diferenciado pelo Governo brasileiro,tanto
que dispõe até de Ministériospróprios para cuidar
de seu desenvolvimento e aprimoramento. O tu
rismo não.

Aliás,sobre o turismo não há nada, nem uma
mera citação no atual texto constitucional, ou
mesmo a legislação ordinária.

Sua imagem é sempre atrelada ao esporte e
ao lazer, o que não apenas estereotipa sua carac
terística fundamental, como diminui sua impor
tância sócio-econômica e política,que é de gran
de evidência, mas não é vista. É claro que tem
ligações de raízes com essas como às demais
atividades,mas no contexto mais amplo não pode
a elas ficar tão vinculado.

Sobre a importância econômica do turismo não
pretendemos ater-nos com mais profundidade,
pois, neste mesmo momento, a Embratur, pelo
seu brilhante Presidente, fará uma demonstração
com números e dados concretos e sem falhas.

Iríamosarriscar-nos a uma contestação que pode
ria não contribuir para o nosso objetivo maior,
que é a valorização do turismo nacional.

Mas no social temos a ressaltar que o turismo,
além de fonte de cultura e lazer, é dos fatores
mais eficientes para a geração de empregos e
o chamarisco mais evidente para a disbruição
de riquezas e bem-estar coletivo,através da infra
estrutura básica e da estrutura superficial que o
Governo e a iniciativa privada implantam, visando,
obviamente, um retomo econômico, mas que têm
no objeto final, a elevação do padrão de vida da
sociedade em seu todo, que dessa ação conjunta
se beneficia.

Outro aspecto fundamental do turismo é a co
municação entre as pessas, raças países e credos.
I:: um elemento fundamentalmente estruturado
para a divulgação do fato positivo,até, talvez,fan
tasioso, mas que em seu bojo transmite uma reali
dade muitas vezes oculta pelo sectarismo político.
As campanhas que a Embratur tem desenvolvido
na atual gestão, é um exemplo muito nítido. No
exterioro Brasilpassa a ser conhecido não apenas
como País subdesenvolvido, berço do carnaval
e outras estrepolias. Mas uma Nação inteira de
gente que trabalha, um País que avança econô
mica e tecnologicamente para se firmar no con
texto mundial como uma potência em futuro bem
próximo, isso aliado às suas inesgotáveis belezas
naturais e onde, com alguns percalços internos,
mantém uma permanente estabilidade política
democrática.

No aspecto interno, transmite aos brasileiros
uma imagem do Brasil ao alcance de todos. Mos
tra aspectos de sua cultura, das tradições e folclo
re regionais e o maravilhoso visual de sua paisa
gem ffsíca, Isto é informação. Isto cria uma nova
concepção na mentalidade de nossa gente que
somos um País viávele que o brasileiro não pre
cisa gastar nossas divisaspara fantasiosas viagens
ao exterior, quando aqui mesmo temos muito
o que mostrar e ver.

Brasília,por exemplo, é uma cidade com estrita
e histórica vocação turística,pelo seu amplo, arro
jado e irreverente aspecto urbanístico, que a des
toa das demais cidades tradicionais de grande
porte, por ser a sede do poder das decisões práti
cas e por sua própria mística, que a toma tão
superior e diferente, é um monumento isolado,
frio, desconhecido da grande maioria dos brasi
leiros.Só agora a Embratur começa uma campa
nha publicitária mostrando seus aspectos positi
vos e despertando para ela maior interesse na
cional.

Embora tenha, nos segmentos estruturais do
turismo, o maior monte de aplicações de sua es
trutura fisica, como hotéis, bares, restaurantes,
casas de diversão e lazer, Brasília não despertou
até agora o interesse da gente brasileira,por abso
luta falta de divulgação. É agora, através da pro
moção turística, que dela se começa a falar e
ter seus aspectos urbanísticos e históricos eviden
cidados.

Esse fator de comunicação e informação é um
fato fundamental para nossa própria cultura.

Feitas as colocações acima, singelas, mas tra
çando um quadro mais ativoda atividade turística,
apresentamos também uma sugestão muito sim
ples, até simplória, talvez,para que a Constituição
que se forma agora haja, pelo menos, uma peque
na citação da palavra turismo, inserida no capítulo

, que trata não apenas da cultura, do lazer e do
I esporte, mas da economia do País, para que, na
legislação ordinária, tenha maior realce e digni
dade, com uma atividade efetivamente geradora

, de riqueza. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Aéciode Borba) - Muito
obrigado a V. Ex', Dr. José Osório Naves. O seu
documento será publicado no Diário do Con
gresso e servirá de base para estudos a este res
peito.

Tem a palavra,agora, o Representante da Asso
ciação Brasileiradas Empresas Organizadoras de
Congresso e Convenções - ABEOÇC, o seu Pre
sidente em exercício,Sr. Lourenço Angelo Mazzu
ca. S. S' dispõe de 10 minutos.

O SR. LOURENÇO ÂNGELO MAZZUCA - Sr.
Presidente, antes de mais nada, a Associação Bra
sileira de Empresas Organizadoras de Congres
sos e Convenções se sente honrada por este con
vitee por ter a oportunidade de externar, também,
o seu ponto de vista e a sua postura perante este
momento histórico, onde vão terminar os postu
lados máximos que regerão os destinos do nosso
País.

Arazão da existência de uma Associação Brasi
leira de Empresas Organizadoras de Congressos
e Convenções, por si mesma, demonstra a impor
tância que existe o Congresso no cenário brasi
leiro, e eu digo no cenário mundial. Já há alguns
anos, precisamente na Europa, a necessidade de
ser reunir, a necessidade de se congregar seres
para troca de idéias, idéias de tecnologia, se tor
nou um imperativo categórico. As comunicações
avançaram, as técnicas avançaram e o que a As
sociação pretente externar, neste momento, é que
as autoridades que se propuseram a copilar e
elaborar a nova Constituinte se detenham na im
portância da comunicação, na importância do
Congresso, especialmente no sentido nacional,
neste País de dimensões continentais.

V. Ex'" receberam uma Carta de Princípios do
Turismo, onde pontos básicos e principais são
enunciados. A locomoção, a liberdade de conhe
cer todo o Território nacional, o turismo como
valor e atividade é fundamental no desenvolvi
mento cultural e, tudo isto, a nosso ver, é conden
sado no congresso, na convenção; nos congres
sos de classe, nos congressos de caráter científico
e, sobretudo, a possibilidade de que o Governo
veja a estrutura do nosso País, que goza de uma
posição geográfica e climática extraordinárias on
de temos um palco geográfico como o Rio de
Janeiro, que é escolhido por muitas entidades
mundiais como sede dos congressos internacio
nais. Vejam os Srs. Constituintes a importância
da estrutura de se preparar essa comunicação,
essa arma do futuro, para que possamos ter um
espelho deste País à altura da tecnologia estran
geira - e me refiro a Centros de Convenções,
me refiro a Palácios de Convenções e me refiro,
sobretudo, à profissionalização, à legalização das
atividades que implicam na responsabilidade e
que implicam, principalmente, na responsabilida
de de se pôr em jogo o espelho ou a profissio
nalização deste País. Com isto quero dizer que
o congresso abrange uma série de setores ligados
ao turismo, que, efetivamente, põem em jogo o
espelho, o potencial do nosso País.

Temos recursos extraordinários, temos palcos
naturais extraordinários e, repito, acredito que um
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capítulo, um apoio governamental para que os
congressos e as convenções se possam se realizar
com forma digna e apoiada em alta tecnologia.

Acredito também, neste instante, que a própria
EMBRATUR, que deu à Associação Brasileira de
Empresas Organizadoras de Congressos e Con
venções um apoio extraordinário, e a rede hote
leira,que, também, nos momentos de ociosidade,
deu ao Congresso uma importância vital, espe
cialmente nos momentos de ocupações de baixas
estações, e as outras entidades também, que vi
ram no congresso um potencial de turismo. Tam
bém devo dizer que o produto turistico advindo
do congresso é importantíssimo. Existem países
europeus cujo primeiro produto de divisa é o que
advém de um congresso, porque o congressista
é um turista elltista, Temos estatísticas que de
monstram que um congressista gasta em nosso
País, diariamente, mais de 300 dólares por dia.
Portanto, o congresso, além de tudo que ele pode
ter, intrinsecamente como intercâmbio cultural,
como avanço tecnológico, como intercâmbio,
também, de ideologias, tem, sobretudo, a nosso
ver, o maior aporte, o aporte de divisas, o aporte
da indústra turística, porque o produto turístico
advindo do Congresso, repito, é uma das maiores
divisas.

Eram estas as minhas palavras que desejava
dirigir aos Srs. Constituintes, pedindo a V.~
que na Constituição dêem o apoio para que os
Congressos no País possam multiplicar-se, por
que necessitamos muito de comunicações.

Sou fã de um grande filósofo brasileiro que
sempre diz que "Quem não comunica se trum
bica", e vejo no congresso a maior arma, a maior
potencialidade de comunicação importante neste
século.

Era só o que desejava dizer aos Senhores aqui
presentes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Passo
a palavra, agora, ao último dos nossos convidados
para esta fase de exposição, o Dr. João Dória
Júnior, que falará em nome da Empresa Brasileira
de Turismo - EMBRATUR, e também em nome
da Conentur, Comissão Nacional de Entidades
de Turismo. Portanto, o Dr. João Dória Júnior
terá o espaço de 20 minutos.

O SR. JOÃO OÓRlA JÚNIOR - Srs. Consti
tuintes, membros da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esporte, da Assembléia Nacional Consti
tuinte, agradeço, em nome da indústria turística
brasileira, o amável convite para que aqui pudés
semos estar representados e apresentar nossas
propostas à Assembléia Nacional Constituinte.

Faço uma particular saudação ao Deputado
Hermes Zaneti, Presidente desta Subcomissão; ao
Deputado Aécio de Borba, Vice-Presidente; ao De
putado Antônio de Jesus, à Deputada Márcia Ku
bitschek, ao Senador João Calmon, ao Deputado
José Moura, ao Deputado Florestan Fernandes,
que também nos honram muito com a sua pre
sença, ao Deputado Miro Teixeira, ao Deputado
José Maria Eymael, ao Senador Louremberg Nu
nes Rocha e ao Relator-Geral, Deputado Arthur
da Távola.

Devo mencionar, ainda, a presença de expres
sivas entidades que aqui se encontram, como a
Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Ba
res e Similares, através do seu Presidente, Dr.
Valdemar A1bien; do Dr. Ronaldo Monterosa, Pre-

sidente em exercício da Associação Brasileira dos
Agentes de Viagem; do Dr. Alexandre Zuquer, Vi
ce-Presidente da Abracefe - Associação Brasi
leira dos Centros de Exposições e Feiras; do Dr.
Ezequiel José Ferreira de Souza, Presidente em
exercício do Conitur - Conselho Nacional de Tu
rismo Integrado; da Abrate, Dr, Paulo Wideman;
da Antur - Associação Nacional dos Transpor
tadores do Turismo, DI'" MarilzaCunha; do Presi
dente do Sindicato de Empresas de Turismo, Dr.
Heraldo Alves da cruz; do Presidente da Associa
ção Brasileira de Jomalistas e Escritores de Turis
mo do Distrito Federal, Dr, José Osório Naves,
que já fez uso da palavra; do Presidente da
ABEOCC, que também já fez uso da palavra, Dr,
Lourenço Ángelo Mazzua; da DI'" Maria Rosalina
Gonçalves, Presidenta da Associação Brasileira
dos Bacharéis de Turismo; e destaco a presença
da Superintendente do DETUR- Departamento
de Turismo de Brasília, Órgão oficial de turismo
da Capital Federal, Dr' Neusa Almeida; além de
Empresários e outros Representantes que, em
conjunto com Diretores da EMBRATUR, aqui se
encontram.

Pedi permissão a esta Subcomissão para, de
forma sucinta e objetiva, precedendo a apresen
tação da nossa proposta para a Assembléia Nacio
nal Constituinte, extraída de um seminário demo
crático, realizado em setembro do ano passado,
em Foz do Iguaçu, para apresentar, de forma cla
ra, objetiva e resumida, a política nacional de turis
mo, estabelecida até 1990.

Entendemos que a Assembléia Nacional Cons
tituinte, ao estabelecer as suas postulações, ao
elaborar e redigir a sua Carta Magna, deve ter
não apenas o princípio da elaboração, mas a pers
pectiva da prática da ação cotidiana em benefício
da população trabalhadora e daqueles que dese
jam o livre direito da prática do turismo e do
lazer. Para facilitar a compreensão dessas infor
mações, também devo agradecer ao Deputado
Hermes Zanetique concedeu, em caráter espe
cial, a oportunidade da apresentação através do
projetor de aUdes.

E significativa,repito, a apresentação dessa Po
lítica Nacional do Turismo para o período de
198611990 - já cumprimos um ano e, por felici
dade, estamos no "Ano Nacional do Turismo",
por decreto-lei do Senhor Presidente da República
José Samey.

O turismo intemo - Proposta da ampliação
e melhoria da infra-estrutura turístíca nacional.
Neste sentido, temos realizado seminários envol
vendo o empresariado privado, trabalhando junto
à área econômica do Governo, e esperamos, in
clusive,que seja mais sensível aos apelos e neces
sidades do setor para facilitar o trabalho do em
presariado, principalmente do micro, do pequeno
e do médio empresário que se dedica à atividade
turística, particularmente na hotelaria, principal
mente na Região mais pobre do País, que é a
Região Nordeste do Brasil. Simultaneamente, es
tamos induzindo investimentos, através de um
programa de bolsa de projetos e desse programa
de indução de investimento. Temos defendido
a prática, para que possamos, ao definira questão
da divida externa, permitir que o País possa con
verter parte dos juros da divida externa em capital
de risco, o chamado capital puro, e que esses
recursos possam ser destinados, também, à ativi
dade turística.

Informo aos Srs. Constituintes que a atividade
do turismo é, per si, uma atividade ínternacío
nalizada, multinacionalizada e, portanto, não corre
qualquer risco de ser desnacionalizada. O turismo
é representado por um conjunto de forças ínterna
cíonaís. As cadeias hoteleiras representam inte
resses que são muItinacionais, estão envolvendo
recursos, pessoal, impostos do país onde elas es
tão realizando, praticando e exercitando os seus
serviços, mas envolvem, também, uma prática
internacional. Com exceção do transporte aéreo,
o transporte ferroviário e o transporte marítimo,
já a Constituição brasileira permite a entrada de
capital estrangeiro na atividade turística. Identifi
camos que, infelizmente, o Brasil não dispõe, jun
to ao empresariado brasileiro, de capital suficiente
para garantir o crescimento da infra-estrutura tu
rística nacional e permitir o crescimento e o alcan
ce das metas determinadas pela Política Nacional
do Turismo.

O turismo brasileiro, hoje, tem, entre empregos
diretos e indiretos, 1 milhão e meio de trabalha
dores que dependem dessa atividade. À medida
em que, num programa claro, objetivo e amplo,
podemos ampliar a infra-estrutura turísca, pode
remos gerar, até 1990, mais 250 míl novos empre
gos nessa atividade.

A formação e o aperfeiçoamento da mão-de
obra - Tavez uma das maís graves deficiências
da nossa atividade, como, de resto, praticamente
todas num País pobre, com 40 milhões de analfa
betos e 45 milhões de crianças abandonadas. No
entanto, com o apoio do Ministério do Trabalho
e do Ministérioda Educação, estamos procurando
determinar um programa emergencial para a for
mação e aprimoramento da mão-de-obra, e até
mesmo com a Fundação EDUCAR, com a qual
já realizamos convênio. Estamos na Região Nor
deste do País orientando a mão-de-obra que não
tem qualquer tipo de fundamento, não tem, se
quer, os princípios básicos de educação, para en
síná-Ios a ler e escrever, os fundamentos mínimos
necessários para estar realizando tarefas no turis
mo.

Devo lembrar, aqui, que o turismo é a atividade
na economia nacional que pode absorver, em
todos os segmentos, o maior número de mão-de
obra. Ou seja, no turismo, nessa atividade, traba
lha desde a mão-de-obra não especializada 
de um faxineiro, de um varredor - até um advo
gado, até o formado em universidades estran
geiras na administração hoteleira, ou seja, o corte
vertical, promovido por essa atividade, significa,
exatamente, os anseios da população trabalha
dora, que pode, em diferentes segmentos, estar
sendo atendida, à medida em que o turismo for
progredindo.

Estímulo ao turismo social, programas dirigi
dos à juventude, aos trabalhadores e aos idosos
- Albergues da Juventude, por exemplo, é um
programa que está sendo implantado com o
apoio da iniciativa privada e dos govemos esta
duais, para permitir, como na Europa e nos Esta
dos Unidos, que jovens acadêmicos que, por força
das suas atividades, não dispõem de recursos pa
ra realizar turismo, podem, num programa comu
nitário, como o Albergue da Juventude, realizar
e praticar o turismo. Da mesma forma, os traba
lhadores - temos propostas apresentadas ao Mi
nistério da Fazenda e à Secretaria da Receita Fe
dera), para permitir a implantação de um progra-
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ma como na França, na Alemanha, na Itália, na
Espanha e nos Estados Unidos, para descontar
do Imposto de Renda parte do incentivo oferecido
pelas empresas em viagens destinadas a integrar
os seus funcionários, qualificados e não-qualifi
cados, em viagens pelo próprio País e programa
dirigido à terceira idade, que denominamos Clube
da Terceira Idade, para valorizar e garantir o direito
daqueles que, com mais de 65 anos, podem e
devem exercitar a prática do turismo e do lazer.

Turismo interno - Promoção de mecanismo
e defesa do consumidor: a EMBRATURtem valori
zado e tem solicitado o apoio, também, das Asso
ciações Nacionais de Turismo para garantir ao
consumidor a defesa dos seus direitos e dos prin
cípios que regem a relação de direito e dever
entre empresa privada e consumidor.

Ampliação e modernização da informação tu
ristica -;- O turismo só se realiza com informação
e com informação correta e oferecida na oportu
nidade e no momento em que se necessita.

O aproveitamento turistico dos bens culturais
-Assim como a preservação dos recursos natu
rais e de interesse turístico, aqui, a fusão do turis
mo com a cultura e com o meio ambiente, o
turismo deve ser um agente a serviço da preser
vação do meio ambiente e da ecologia e, também,
do patrimônio histórico e cultural de uma nação.
Aiestá a fusão clara entre a educação, a cultura
e a própria prática esportiva e o turismo como
formador de opinião, como formador de uma
mentalidade mais saudável, mais útil e mais mo
derna para um povo.

A integração do portador de deficiência física
ao lazer e ao turismo - Programa já iniciado
há duas semanas pela EMBRATUR, pela primeira
vez em toda a América Latina. Temos o privilégio
de ser o primeiro País a determinar um programa
exclusivamente destinado a apoiar, amparar e a
garantir o direito dos portadores de deficiência
nas atividades de lazer e turismo.

O Brasil possui 13 milhões de portadores de
deficiência, quase 10% da sua população, que
estavam completamente desassistidos, pelo me
nos no que tange ao turismo e ao lazer. Com
o apoio da LBA e com o patrocínio da iniciativa
privada, já deflagramos este programa e, hoje,
oferecemos, inclusive, fundos de incentivo trazi
dos do Fundo Geral de Turismo para financiar
o empresariado privado e, também, órgãos ofi
ciais de turismo na adaptação de teatros, cinemas,
centros de convenções e terminais turisticos, par
ques e outras áreas de acesso ao lazer, para que
tenham facilidades de deslocamento, de sinaliza
ção e de facilitação de acesso aos portadores
de deficiência.

Promoção interna - Fomento ao turismo inter
no com barateamento das viagens - Para isto
já lançamos o Programa Passaporte Brasil, ao
final do ano passado, praticado com grande su
cesso ao longo destes meses, para permitir tarifas
mais baratas que estimulem o turismo intemo
e facilitem o acesso de uma margem maior da
população. Da mesma forma, estamos lançando
um programa, mais uma vez pioneiro na América
Latina - o Passaporte Vi o Brasil -, destinado
a crianças de 5 a 12 anos, um projeto elaborado
e, agora, realizado com o apoio da Fundação Vic
tor Civita e da Editora Abril,para garantir um pro
grama integrado de estudo, de currículo escolar
com a história viva e contemporânea do Brasil.

Esse Programa inicia-se no próximo dia 2 de ju
nho e vai permitir que as crianças brasileíras pos
sam conhecer a geografia, a cultura, o folclore,
fatos e a gente brasileira ao vivo, dentro de seu
currículo escolar, 50% tanto na passagem como
na hospedagem, e toda a assistência será ofere
cida pela iniciativa privada. Não vamos estimular
nenhuma ação pública que represente subsídio
ou represente intervenção indevida do setor públi
co na atividade privada. Também estamos esti
mulando a criação de tarifas aéreas especiais e
sazonais, como nos países mais avançados, para
permitir que na baixa estação tenhamos o incen
tivo maior de viagens e de facilitação do desloca
mento, particularmente numa nação de divisões
continentais, onde o transporte aéreo é absoluta
mente essencial nesses deslocamentos.

Criação de novos equipamentos e programas
de animação, turística principalmente no litoral
brasileiro. O Brasil é completamente ou parcial
mente desassistido na oferta de programas de
animação que permitam o aumento do tempo
de permanência de turistas estrangeiros e do gas
to médio em nosso País.

Este item pode parecer polêmico, mas acredito
não o seja.

Assumir uma posição autêntica e verdadeira,
e não temos qualquer receio de defender a regula
mentação do jogo no Brasil, sob a disciplina turís
tica. Evidentemente, não se trata de matéria cons
titucional, e sim congressual. Do ponto de vista
técnico, como órgão oficial de turismo, não pode
mos ser coniventes com a hipocrisia que se esta
beleceu neste País, onde 52 cassinos clandestinos
funcionam regularmente no Brasil, não auferindo
tributação de impostos, não garantindo seguran
ça no emprego, não garantindo segurança do
próprio consumidor que, como jogador, como
praticante dessa atividade, não recebe qualquer
tipo de direito, ao mesmo tempo, não oferecendo
nenhuma contribuição ao desenvolvimento do tu
rismo nacional, portanto, nenhuma contribuição
comunitária.

A regulamentação feita sob aspectos discipli
nares e confiando na postura fiscalizadora do Es
tado e também numa ação tecnicamente respal
dada pela Embratur, significa não apenas o fím
da hipocrisia, o fim dessa mentira nacional que
é a proibição do jogo, como também a garantia
de que essa atividade poderá não só gerar cente
nas de novos empregos, milhões em novos im
postos, como contribuirá de forma decisiva para
o desenvolvimento do turismo no País.

Reescalonamento das férias escolares. Matéria
que compete aos govemos estaduais e de abso
luta necessidade, não só para a economia do turis
mo como para a economia de forma geral.

Não podemos mais estimular essa alta concen
tração de demanda nos meses de julho, janeiro
e fevereiro, provocando os maiores problemas
não só no desempenho entre a oferta e a deman
da, como também nos acidentes de estrada, que,
por excesso de concentração de demanda, nesse
período, pasmem V. Ex-s, quintuplica o número
de mortes nas estradas brasileiras, para se ver
a medida e a representatividade que um programa
de reescalonamento de férias pode oferecer à
nossa economia.

No plano do turismo externo, o Brasil, mais
do que nunca, precisa de divisas e o turismo é
uma atividade essencialmente captadora de divi-

sas. Por isso, estamos propondo ao Governo, já
há onze meses, e tenho certeza de que com a
nova orientação econômica vamos ter mais su
cesso agora do que tivemos nos últimos onze
meses, a implantação do dólar-turismo, ou do
câmbio livre. O Brasil perde, diariamente, o con
trole sobre 10 milhões de dólares. No ano passa
do, segundo dados estimados pelo Banco Central,
foram 3 bilhões e 600 milhões de dólares que
o Brasil deixou de tributar, deixou de manter sob
controle, deixou de contabilizar na sua balança
de pagamentos.

A venda ilegal de ouro, de pedras preciosas,
de café e o contrabando de componentes de com
putadores, a mesma fonte que alimenta essas
operações comerciais é aquela que vem estimu
lando, de forma drástica e impressionante, o fluxo,
o tráfico de entorpecentes e de contrabandos de
toda a espécie em nosso País.

É preciso que o Governo tenha a coragem e
a competência e reflita a seriedade da Nova Repú
blica ao instituir o câmbio livre, para colocar sob
controle as atividades que hoje são manipuladas
por 12 blackistas, por 12 banqueiros do black,
que se enriquecem às custas do desenvolvimento
nacional.

Conversão de parte dos juros da divida extema
em novos investimentos turisticos no Brasil. Servi
ços e programas realizados pela Embratur junto
a quatro grandes bancos credores norte-ameri
canos, já revelaram a possibilidade de o Brasil,
em três anos, converter até 2 bilhões de dólares
dos juros da nossa dívida externa em novos inves
timentos, garantindo, assim, empregos, impostos
e desenvolvimento do setor e, ao mesmo tempo,
oferecendo uma modesta, porém uma positiva
contribuição para solucionar a questão da divida
externa brasileira.

Estruração e operação de programas de pes
quisas no mercado nacional e internacional, para
conhecermos melhor o perfil do consumidor, a
sua qualificação e a perspectiva da sua quantifi
cação. A ampliação da permanência do gasto mé
dio dos turistas em nosso Pais, tão fundamental
para as comunidades com potencialidade turís
tica.

Articulação de iniciativas promocionais no exte
rior com apoio do empresariado privado. Enten
demos que o fundamento do turismo deve ter
sempre o respaldo da iniciativa privada, por isso
constituímos a Fundação Nacional do Turismo,
onde o Governo participa com apenas 25% e
o empresariado com 75% dos recursos para não
só abrir e manter os escritórios de representação
turística do Brasil no exterior, como oferecer um
apoio decisivo na promoção externa do nosso
País.

Não queremos novos Ministros no futuro, como
o Ministro que antecedeu, José Hugo Castelo
Branco, que, numa compreensão equivocada, nu
ma compreensão errada a respeito do turismo,
com uma falsa interpretação de economia de re
cursos, determinou o fechamaento dos escritórios
da Embratur no exterior, provocando, aí sim, um
gravissimo prejuízo à indústria turística nacional.
Agora, com a Fundação Nacional do Turismo,
a orientação é de natureza privada. Portanto, as
intempéries do Poder Público não mais afetarão
a promoção do turismo.

Temos a implantação de representações turisti
cas no exterior, o redirnensionamento da partící-
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pação brasileira nos eventos turísticos internacio
nais, captação de novos congressos e feiras, já
abordados aqui pelo Presidente da ABEOCC,cap
tação de viagens de incentivo e a implantação
do programa de relações públicas intemacionais,
assim como criação e efetivaçãode novos portões
de entrada, particularmente na Região Norte e
Nordeste do País, desafogando o alto tráfego aé
reo que hoje se concentra no Rio de Janeiro.
Aliberação disciplinada de vôos regulares intema
cionais, assim como o vôo charter, e permitindo
a presença de mais companhias aéreas.

Rapidamente, a nossa proposição à Constituin
te, que já está sendo entregue por escrito aos
Srs. Constituintes:

1-O turismo como valor de atividade é funda
mentai ao desenvolvimento cultural, econômico,
social e político do País.

11 - Aliberdade de locomoção em todo o Terri
tório Nacional e fora dele é um direito funda
mentai do povo;

m- Todos, literalmente, têm o direito ao lazer
e à utilização dos bens naturais e culturais de
interesse turistico;

N - A realização da democracia exige o amplo
acesso aos bens naturais e culturais de interesse
turístico a todos, indistintamente;

V- O uso econômico do setor turistico é priori
tariamente resultado da livreiniciativa como regi
me de mercado;

VI-Aação do Estado na ordenação do territó
rio, controle da qualidade e fomento é instrumen
to necessário ao desenvolvimento da atividade
empresarial turística;

VII - Uma política desejável de pleno emprego
e valorização do trabalho necessita da ampliação
do turismo;

VIII - A atividade turistica é importante para
a educação, o convivio cultural, a integração na
cional e internacional;

IX - A formulação e a execução da Política
Nacional do turismo pressupõe influência e parti
cipação regional e municipal;

X- Cabe ao Estado garantir, protejer e estimu
laros valores e as atividadesturisticas no Território
Nacional.

Informo aos Srs. Constituintes que, além dessa
proposta sucinta e resumida, estamos encami
nhando ao Presidente desta Subcomissão duas
propostas já completas, de acordo com recomen
dação recebida por esta Subcomissão.

Muitoobrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex"

Agradecemos a todas as entidades nossas con
vidadas, a contribuição que, nesta manhã trouxe
ram em suas explanações. Oferecemos a palavra
ao primeiro Constituinte inscrito, deputado Antô
nio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO DE JESUS
- Observamos com bastante atenção a influên
cia tão eficaz dos nobres representantes do turís
mono Brasil.

O Estado deve criar mecanismos de incentivo
cultural e de promoção ao desenvolvimento do
turismo. Isso comecei a sentir agora. Objetivando
atender às necessidades sociais, o turismo deve
ser cada vez mais diversificado, a fim de alcançar
os mais diferentes segmentos da sociedade. A
atividade turística é alternativa terapêutica, até

mesmo aconselhada por determinados sociólo
gos e psicólogos. Uma simples viagem de navio,
ou de trem, ou de avião, pode ser, inclusive, um
fator importante para a atividade mental e até
mesmo o fimde ansiedade em determinado local.

Aqui eu estava observando o representante da
ABRAJET, que disse que também é de funda
mentai importância a comunicação entre pes
soas, e sabemos que a pessoa não pode viver
isoladamente. A sociabilidade promove aquela
sensação de bem-estar para o ser humano.

Então, sou de parecer que haja um incentivo,
até mesmo pelos meios de comunicação social,
que haja um momento cultural em cada meio
de comunicação social, a fim de que todo brasi
leiro, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, tome co
nhecimento da importância e da necessidade de
o homem também ter o seu momento de lazer,
de conhecimento cultural e até de descontração
e de compensação de algo de que, às vezes, está
necessitando na vida.

Como o assunto de família, às vezes desajus
tada, quando ela vai ali a um ambiente turístico,
pode ter uma compensação de algo para dentro
de si, através da sociabilidade, do meio em que
está exercendo o turismo. Pode funcionar tam
bém como uma psicoterapia.

Deixo estas considerações. Parabenizo a todos
representantes de turismo no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós
oferecemos a palavra às entidades convidadas
para, se desejarem, fazer os seus comentários.
(Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Louremberg Nu
nes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
Srs. Conferencistas, apenas, para melhor escla
recer a todos nós, alguma coisa em volta de 3
pontos.

O primeiro, dirijo mais a minha !ndagação ao
Dr.João DóriaJúnior, da Embratur. E com relação
aos mecanismos de defesa do consumidor, esse
proplema que envolve o turista intemo que se
desloca, por exemplo, para o Nordeste e, às vezes,
sofre muito por falta de uma organização interna
de turismo, por taxas exorbitantes, às vezes, ou
é explorado no táxi, ou é explorado no hotel, ou
o hotel não tem, às vezes,condições de um atendi
mento adequado.

Outro ponto, com relação ao reescalonamento
de férias escolares. Queria saber se a Embratur
já estabeleceu algum contato com os sistemas
estaduais de ensino, de maneira a, conjuntamen
te, tentar pelo menos, objetivamente, concreta
mente, uma experiência-modelo em termos de
iniciar esse reescalonamento de férias escolares,
porque entendo que realmente é muito impor
tante, e até os aspectos sociais já foram ressal
tados.

O terceiro ponto, no momento em que estamos
todos preocupados com o problema da divida
externa, é maior esclarecimento sobre como fun
ciona o dólar-turismo. O esclarecimento destes
três pontos será uma grande contribuição para
esta Subcomissão da Educação, Cultura e Es
portes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Por
citação, oferecemos a palavra ao Presidente da
Embratur, Dr.João Dória Júnior.

O SR. JOÃOlDóRIAJÚNIOR- Senador Leu
remberg Nune~ Rocha, darei a resposta às suas
três indagações.

A defesa do consumidor, entendemos que é
uma questão difícil de ser sanada simplesmente
com a aplicação da legislação. São precisos dois
aspectos básicos, em nossa opinião. Em primeiro
lugar, campanhas educativas promovidas pelo
Governo, com apoio da iniciativa privada, para
conscientizar a população, e aí incluem-se aque
les que prestam serviços ao turista brasileiro e
estrangeiros, de que essa atividade é fundamentai
para o desenvolvimento econômico e no seu pró
prio desempenho como profissional liberal, por
tanto, ela deve tratar bem o turista.

Já fizemos uma iniciativa há cerca de dois me
ses, uma campanha através da televisão, a res
peito da informação turística: identificamos, atra
vés de uma pesquisa, que principalmente os es
trangeiros eram mal orientados e objeto de cha
cota por parte de pessoas nos centros receptivos
internacionais. Precisamos fazer mais e com
consciência.

Além disso, lamentamos que, o ano passado,
através de um nefasto decreto-lei, o Ministério
da Fazenda tenha sugerido ao Senhor Presidente
que, levado por engano, aprovou um decreto-Iei
determinando a liberação por completo de qual
quer condicionante para a instituição de agências
de viagem no País,levando, assim, um risco muito
maior aos consumidores identificarem agências
de viagem que não tinham os pré-requisitos ne
cessários para oferecer garantias financeiras e ips
titucionais.Estamos trabalhando agora no sentido
de reverter essa postura autoritária determinada
por esse decreto.

Reescalonamento de férias. Já procuramos o
Governo do Estado de São Paulo, que representa
55% de todo o movimento emissivo de turista
no País, portanto, o Estado onde se concentra
o foco do problema.

O ex-governador Franco Montoro recebeu com
simpatia a proposta e o atual Governador Orestes
Ouércia determinou o prosseguimento dos estu
dos junto à Secretaria Estadual de Educação. Va
mos, evidentemente, aos demais Estados, mas
priorizamos o mais importante.

Terceiro, o mecanismo do dólar-turismo nada
mais é do que a institucionalização do mercado
paralelo, ou seja, câmbio livre comn cotação de
terminada pelo mercado e o acompanhamento
sistemático do Banco Central, que só interviria
nesse mercado quando houvesse uma situação
de anormalidade ou se se elevasse esse diferencial
a índices incompatíveis com a realidade econô
mica.

A institucionalização é perfeitamente possível
e factível. Lembro ao Sr. Constituinte que o pró
prio Banco Central do Brasil emitiu documento,
em outubro do ano passado, aprovando integral
mente a aplicação dessa medida. Lamenta
velmente o então Ministroda Fazenda não aceitou
sequer receber esse estudo, analisá-lo e contem
plá-lo junto ao Conselho Monetário Nacional.
Queremos que esse mesmo documento do órgão
responsável pela política cambial no país possa
ser levado ao Conselho Monetário Nacional e apli
cado o mais rápido possível em benefício do país
e da sua economia.
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o SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Relator-Geralda Comissão Te
mática 8, Constituinte Artur da Távola.

O SR. RELATOR-GERAL (Artur da Távola)
Indagaria do Presidente do Sindicato Nacionaldos
Editores, de livros,meu particular amigo, Dr.Sér
gio Lacerda, sobre alguns pontos que habitual
mente são trazidos na discusão do problema edi
torial brasileiro, principalmente por alguns auto
res.

O primeiro refere-se à chamada reserva de mer
cado para o autor nacional. O autor nacional, em
todos os meios de vinculação, de comunicação,
de edição, sempre enfrenta a eterna dificuldade
da sua afirmação diante da natural tendência, em
parte do mercado, em parte da atividade editorial,
da chamada publicação do autor estrangeiro, do
bestseHer.

Háum terreno sombrio, eterno, porque a avalia
ção de edição de um livro, mesmo num Pais onde
só houvesse, isso seria um absurdo, a publicação
de autores nacionais, ela é inevitavelmentesubje
tiva e o livro é, ao mesmo tempo, o principal
instrumento de cultura e um produto mercado
lógico que levapara ele uma característica dúplice
e uma duplicidade não complementar, uma dupli
cidade contraditória, de vez que, como caracte
ristica propriamente literária, nem sempre existe
a adequação mercadológica e vice-versa.

Daíque o EditorSérgio Lacerda nos desse uma
palavra, se possível, sobre a reserva de mercado
para o autor nacional, uma palavra sobre a velha
discussão também referente à numeração dos
livros,que foitrazida aqui pelo Presidente do Sindi
cato dos Escritores como reivindicação ligada ao
direitoautoral, e, finalmente, uma palavra um pou
co mais ampla, se possivel,se a Presidência assim
permitir, sobre os problemas com que se defron
tam os editores nacionais no tocante à questão
do papel e da liberação de quaisquer formas de
impostos sobre a atividade do livro,princípio que
vem desde a Constituição de 1946 e foi aludido,
de passagem, na fala do Presidente do Sindicato
Nacional dos Editores de Livros.

São estas as minhas perguntas.
O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Com

a palavra o Dr. Sérgio Lacerda.

O SR. SÉRGIOLACERDA-Agradeço ao ami
go e Constituinte Artur da Távola a oportunidade
de tentar esclarecer estes pontos que me parecem
oportunos e são oferecidos ao exame dos Srs,
Constituintes.

A reserva de mercado, uma expressão em mo
da, por razões legítimas, em alguns campos, não
se coloca, a meu ver, no terrenos da produção
de qualquer bem intelectual.

A reserva de mercado de qualquer criação inte
lectual seria, a meu ver, uma contradição em ter
mos, porque a recíproca também seria verdadeira.

Se me permitem uma ilustração pitoresca, va
mos imaginar que a Suécia tivesse reserva de
mercado na concessão de Prêmio Nobe[;nós te
ríamos necessariamente um percentual de sue
cos para todos os prêmios que o cientista Alfred
Nobel resolveu instituir,e assim sucessivamente.

De todo jeito, essa proposta que, volta e meia,
a meu ver, de maneira desavisada, se levanta na
discussão, não tem, inclusive, cabimento, por ra
zões factuais. A produção editorial brasileira de
1986, foi de cerca de 193 milhões e 200 mil

exemplares, num total de mais ou menos 14 mil
titulos. Desse total, 75% dos autores são brasi
leiros.Então, não me parece que haja, de maneira
nenhuma, nem remotamente, qualquer ameaça
de haver um desbalanceamento, uma desnacio
nalização do que se edita no Brasil, por excesso
de participação de autores estrangeiros. Ao con
trário.

Além disso, de todo o jeito, como característica
de qualquer produção num universo cultural, a
base disto tem que ser a liberdade de expressão.
Temos vários exemplos, no estrangeiro, que os
Srs. Constituintes hão de saber melhor do que
eu, conforme as especialidades, ou a especia
lização profissional de cada um, existem no Mun
do inteiro editores, especializados em livros es
trangeiros só. Isso existe em toda nação civilizada,
e de modo nenhum jamais significou um desba
lanceamento ou um prejuízoem relação aos auto
res nacionais.

Essa falsa questão da reserva de mercado, a
meu ver, não tem, primeiro, base factual.Aprodu
ção editorial brasileira tem, ao longo do tempo
e até onde se possa prever,sido francamente favo
rável ao autor nacional.

Os outros pontos que o ilustre Constituinte le
vanta, permitindo-me uma resposta um pouco
mais detalhada nesta matéria, permiti-me, por
exemplo, dizer,também, que nem só esta reserva
de mercado significaria um cerceamento grave
da nossa liberdade, como ela nunca foi cogitada
por escritores de real expressão no contexto cultu
ral brasileiro. Ela decorre, talvez, de uma posição
de insegurança, de um temor ou de uma fantasia
contra uma coisa que não existe, que é uma
ameaça da maioria eventual de obras estrangeiras
editadas no pais.

De outra parte, aproveitando o minuto finalque
o Presidente me concede, as verdadeiras ameaças
que a indústria editorialbrasileira sofre são decor
rentes do funil que passamos, pois dependem
dos nossos insumos, ou seja, a fabricação de pa
peI brasileiro,que atinge a cifras recordes no mo
mento, chegamos a 4 milhões e 500 miltoneladas
no ano passado, o que já coloca a nossa indústria
fabricante de papel entre as 10 maiores do Mundo.
Mesmo assim, este ano de 1987 devemos impor
tar, para que não falte papel, para que se editem
os nossos livros, pelo menos 300 mil toneladas,
Até o momento a concessão de licença para essa
importação tem sido extremamente penosa e difi
cultada, pelas razões que todos conhecemos.

São estes os nossos problemas. Problemas de
insumos, os problemas de deficiência do parque
gráfico brasileiro, e não de falta de autores, aliás,
o Brasilse caracteriza por ser um dos paises onde
mais se lançam autores novos no Mundo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Essa
Presidência, antes de passar a palavra ao próximo
Constituinte inscrito, registra o recebimento do
abaixo-assinado em defesa do ensino religioso"
até para efeito de registro aqui, aos membros
Constituintes desta Subcomissão, e também para
que se tenha uma idéia da legítima mobilização
dos diferentes pontos de vista que oferecem a
nivel nacional, neste momento da elaboração da
Constituição brasileira.

No momento em que se fazeste registro, quere
mos reafirmar aqui que a contribuição que V.S"
estão fazendo, nesta manhã, fazparte de um con-

junto de contribuições que diferentes entidades
representativas de segmentos nacionais têm feito
a esta Subcomissão, e destaque-se o processo
de construção desta Constituição no Brasil,com
pletamente inovadora. Por isso mesmo, acredi
tamos que eles oferecem, por esta característíca
especial, a condição de elaborarmos uma Consti
tuição que venha atender às aspirações e aos
interesses da maioria do nosso povo e do nosso
Pais, enquanto Nação autônoma e independente.

O SR. CONSTlTU[NTE ANTÓNIO DE JESUS
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRES[DENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Antô
nio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓN[O DE JESUS
- Sr. Presidente, V. Ex' acaba de receber um
glossãrio de propostas sobre a liberdade de reli
gião.

Dentro de uma Constituição que se propõe ser
sensata, democrática e justa, respeitando os direi
tos de liberdade, acreditamos que todos terão a
sua liberdade religiosa garantida na atual Consti
tuição, no seu art. 153, §5°, dando essa plena
liberdade. Acreditamos que essa liberdade religio
sa seja até mais ampliada ainda dentro dos princí
pios democráticos.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Chico Humberto.

O SR. eONSTlTU[NTECHICOHUMBERTO
Agradeço aos ilustres debatedores a presença
nesta manhã. Sinto-me gratificado, uma vez que
fomos nós que chamamos à responsabilidade
desta Subcomissão a discussão, além da Educa
ção, da Cultura e dos Esportes, também para
o lazer, para o turismo, porque entendemos que
o turismo e o lazer fazem parte da cultura nacional
e fazem parte da educação do brasileiro.

Deixo aqui o meu depoimento de que não fo
ram em vão os esforços que despendemos para
trazer a discussão até à Subcomissão.

Peço licença aos demais debatedores para que
me fixe em alguns pontos que o Presidente da
Embratur, João Dória Júnior levantou.

Primeiro, quanto à viabilizaçãodaquilo que ele
propôs, em termos de reescalonamento de férias.
Neste Brasil, um País continental, com as suas
estações sazonais não muito definidas, temos, na
verdade, um período de chuvas e um período
de estiagem. Então, dada a sua extensão territo
rial,o ilustre Presidente Dória levantou a questão
de que haveria tido contato com o Governo de
São Paulo, e condenamos até certo ponto, porque
não é só São Paulo que faz o Brasil. Mas acho
válido. Geralmente o pai, ou o empresário, ou
o comerciante procura objetivar o seu penado
de descanso, ou permite ao seu empregado um
período de descanso remunerado justamente na
época que ele entende melhor. A escolha é justa
mente no período em que o garoto, o seu filho
estudante, possa também usufruir desse período
de férias.

Segundo, quanto ao investimento externo, que
tenho algumas divergências, porque depende do
Congresso Nacional. Aíestá a nossa divergência.
Gostaria de algumas explicações neste sentido.

Emterceiro lugar, seremos obrigados, no próxi
mo ano, a fazermos a legislação ordinária a res
peito do oitavo item aventado na sua proposta.
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Em quarto lugar, a moralização da atividade.
Vemos que passa por uma democratização geral
do País. Quando saímos do Brasil, somos até
acossados com piadas, com chacotas a respeito
do nosso País, principalmente no que toca ao
turismo. Até relato um, tive a oportunidade de
ouvir, quando se encontravam três cidadãos de
nacionalidades diferentes, sendo um deles brasi
leiro. Um dizia: "Estou acostumado a fazer turis
mo, ele conhecia o mundo; colocaram o sujeito
num avião para que ele colocasse as mãos para
fora e dissesse onde estava. Ele disse que estava
passando por Londres, porque tinha tocado o Big
Ben; disse que está passando pelos Estados Uni
dos, porque tinha sentido o calor da tocha da
überdade. O terceiro tirou a mão depressa. Por
quê? Você não sabe onde está? Sei, estou em
cima do Rio de Janeiro, fiquei sem o relógio".

Quer dizer, são piadas como estas que depri
mem o cidadão brasileiro quando está fora daqui,
o que não vem melhorar nem engrandecer o nos
so conceito.

Quinto, a respeito do dólar-turismo, que gosta
ríamos de uma divulgação maior, uma discussão,
para que tomássemos conhecimento dessa pro
posta que será feita ao Ministroda Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Dr.João Dória Júnior.

O SR. JOÃO DóRIA JÚNIOR - Vou, se o Sr.
Constituinte me permite esclarecer com um pou
co mais de calma, usando, talvez,a mesma calma
e tranqüilidade que o Dr.Sérgio Lacerda teve para
responder ao Constituinte Artur da Távola.

Aviabilizaçãodo reescalonamento de fériasnão
está apenas pleitada junto ao Govemo do Estado
de São Paulo. Devo deixar claro que fomos pri
mordialmente ao Estado de São Paulo pelo fato
de ali ser extraído 55% do movimento emissivo
do turismo nacional e 60% do movimento intema
cional. Estamos levando a proposta aos govema
dores de todos os Estados brasileiros, exatamente
imaginando aquilo a que V. Ex' se referiu.

O Brasil não tem seasons, o Brasil tem um
período de chuva e um período de estiagem. Não
se caracterizam, talvezcom exceção do Rio Gran
de do Sul e de Santa Catarina, mesmo assim
muito pouco, as quatro estações do ano. Temos
observado que na Região Norte, na Região Nor
deste do País, por exemplo, as crianças têm os
seus períodos de férias coincidindo com os perío
dos de chuvas, ou seja, as crianças não têm opor
tunidade de lazer, não têm sequer, nas regiões
mais pobres, a oportunidade de colaborar com
a renda da família, pois não é período de plantio
nem de colheita, é a entressafra. Essas crianças,
portanto, não têm nenhum lazer, nem a oportu
nidade de oferecer uma pequena contribuição
que seja à renda da sua família, colaborando na
sua lavoura.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
No caso seriam em períodos de que tempo?

O SR. JOÃO DÓRIA JÚNIOR - la-me re
ferir exatamente a isto. Seriam períodos mais
curtos e mais bem distribuídos ao longo do ano,
e obedecendo a características regionais, ou seja,
cada Estado obedeceria a um padrão diferen
ciado no escalonamento das suas férias, de acor
do com os períodos de chuvas, os período de
estigem e também de acordo até com circuns-

tâncias locais, que poderão ser melhor avaliadas
por cada um dos Estados. Seriam períodos mais
curtos. Seria o exemplo francês, o exemplo ale
mão, pelos quais não existem férias de dois me
ses, como aqui no Brasil, na verdade são 75 dias,
porque antes do Natal,em 15 de dezembro, termi
na o período letivo, que normalmente vai até o
finaldo mês de fevereiro,tendo em vista o cama
vai. Ninguém realiza férias com 75 dias, nem o
trabalhador de alta classe média consegue supor
tar 75 dias de viagens. Portanto, os períodos pode
riam ser mais curtos, de 20 dias, correspondendo
ao período normalmente extraído tanto do traba
lhador como do profissional liberal, como das
crianças, e distribuindo ao longo do ano. Isso im
pediria, inclusive,o estacionamento da economia,
seja na indústria, no comércio ou no serviço, que
se ressente muito dos períodos prolongados de
férias, exatamente por falta de estimulo ao consu
mo e à atividade econômica propriamente dita.

O SR. PRESIDENTE(Aécio de Borba) - Não
estaríamos orientando o turismo para esses perío
dos em que se fariam turismos regionais, e é
permitido ao turista, não o período de estiagem,
para sua região, porque outras regiões teriam ou
tros períodos que não de estiagem. No caso, V.
S' restringiria nessa hora, o turismo a um turismo
local.

O SR.JOÃO DóRIAJÚNIOR- Não, pelo con
trário.

Entendemos que deixaríamos de ter uma coin
cidência de férias.Acoincidência é que estabelece
a negatividade dos princípios. À medida em que
os períodos de férias em Estados do Nordeste,
do Norte não sejam coincidentes com as férias
do Centro-Oeste, do Sudeste e da Região Sul
do País esse intercâmbio será muito mais intenso
e muito mais favorávelao consumidor que, inclu
sive, será melhor atendido, pagará menos pela
sua oportunidade de lazer e turismo, e também
a economia do País lucraria como um todo, sem
contar o aspecto humano. Nós teríamos um nú
mero sensivelmente reduzido de acidentes nas
estradas e de mortes decorrentes desse alto fluxo
que se concentra nesses períodos de férias.

Farei dois esclarecimentos que me parecem
do interesse dos próprios Constituintes: a questão
da convenção da divida e a questão do dólar-tu
rismo. Se me for autorizado, darei o esclareci
mento.

O SR. PRESIDENTE(Aéciode Borba) -'Peço
desculpas por o Deputado Chico Humberto ter
feito nova pergunta, o que não é permitido pelo
Regimento, e não poderíamos também deixar de
dar ao depoente a oportunidade de resposta. Gos
taria que tivéssemos o Regimento como para
digma, para uns não terem privilégio.

O SR.JOÃO DÓRIA JÚNIOR- Obrigado, De
putado Aécio de Borba.

A questão da conversão da dívida.Primeiro es
clareço, soufilhode um Parlamentarcassado pelo
golpe de 64, e carrego com muito orgulho o fato
de meu pai ter sido cassado pelo regime ditatorial.
Portanto, sou um nacionalista, um patriota e
aprendi na came, no exílio, o que é ser patriota.
Defendo meu País, as cores do meu País, mas
o faço sem xenofobismo, faço-o com a certeza
de que o Brasil não pode crescer sem utilizar,
corretamente, e disciplinadamente o capital exter-

no. O Brasil precisa, mais do que nunca, de em
pregos, precisa de impostos e precisa abandonar
quaisquer perspectivas de recessão; precisamos
do capital extemo e, na atividade turística,precisa
mos muito desse capital. Portanto, entendemos
que a conversão da dívida, de capital puro, de
novos investimentos que não venham a contem
plar e absorver os empreendimentos já existentes
de capital nacional, mas, sim, aplicar novos recur
sos, eles poderão ser feitos, seja com capital inte
gralmente multinacional, seja com o capital misto,
seja envolvendo o capital estrangeiro com o em
presariado privado nacional, o que normalmente
ocorre, porque esta é uma lei de mercado, e tam
bém de empresas multinacionais, que fazem apli
cações, pelo menos nas atividades turísticas, sem
o respaldo e o apoio dos grupos empresariais
brasileiros.Na medida em que haja uma disciplina
definida pelo Banco Central e pelo Ministérioda
Fazenda, não creio que deveremos ter qualquer
temor de desnacionalizar ou perder a economia
nacional para o capital estrangeiro.

Dólar-turismo- Repito, trata-se de um progre
ma de institucionalização, ou seja, as operações
de câmbio não seriam mais realizadas no mer
cado paralelo, e sim nas instituições bancárias
legalmente estabelecidas no País, por uma cota
ção determinada pelo próprio mercado, tanto de
compra quanto de venda; e sobre essas aplica
ções o Govemo faria a tributação no spread que
diferencia a compra e a venda. Isso poderia ser
feito no turismo e também nas casas de câmbios
devidamente autorizadas e nos hotéis convenia
dos com a rede bancária, já legalmente estabe
lecidas pelo Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Moura.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MOURA - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, parabenizo os
Membros da Mesa, que realmente nos trouxeram
grandes esclarecimentos na manhã de hoje.

Também dirigireialgumas perguntas ao Presi
dente da Embratur.

Concordamos, realmente, que o Brasil precisa
de investimentos, e investimentos fortes lá fora,
principalmente para a divulgação do nosso nome
como País que pode realmente trazer ao turismo
intemacional grandes novidades, porque o Brasil,
inclusive, ainda não foi descoberto, a meu ver,
pelo turismo intemacional.

Concordo com o que disse o colega Chico
Humberto. Precisamos fazer com que o nome
do Brasil seja mais respeitado em termos de turis
mo lá fora.

Tive o dissabor na Espanha de ver um filme
que trazia uma reportagem sobre Ipanema, mos
trava as belezas de Ipanema e a garota de Ipane
ma. Quando estava no melhor do filme, diziam:
"mas neste paraíso existe a lepra". E mostrava
uma colônia de leprosos, como se ela estivesse
encravada dentro de Ipanema. Aimagem que eles
querem dar, talvez até para evitar que os turistas
da Espanha venham ao Brasil.

Na Espanha também a propaganda do nosso
carvanal: "se quiser pegar fungos, vá ao camaval
do Brasil". Campanhas como estas só podem
ser combatizadas com o Brasil tendo, realmente,
um programa forte para trazer o turista aqui.

Eu lembro que, em Cuba, Fidel Castro, há dois
anos, fez uma entrevista dizendo que equilibrou
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as finanças de Cuba, as balanças de pagamento,
abrindo as portas do turismo internacional, princi
palmente para o Canadá e países europeus. É
da maior importância que se faça esse investi
mento.

Pediria ao Presidente da Embratur me disser
tasse um pouco mais acerca do problema do
jogo. S. S' argumenta que é uma farsa o convívio
do Brasil com o jogo. Realmente é uma farsa.
Mas é uma farsa também sabermos que se dirige
a mais de 100 quilômetros por hora, nem por
isso vamos legalizar o problema de dirigira mais
de 100 quilômetros por hora. Sabemos do proble
ma do aborto, nem por isso vamos legalizar o
aborto, da maneira como se pretende. Sabemos
que os esquadrões da morte matam a toda hora,
nem por isso, podemos legalizara pena de morte.

Alertoque estamos suspendendo a reunião pa
ra retomarmos os trabalhos às 17 horas.

Suspensa às 12 horas, a reunião é reaberta
às 17horas.

Conhecemos a opinião de Colossuano e Mac
donald sobre o jogo. Dizem eles que 3% dos
turistas tem interesses de ver jogo. Então, pergun
to: quais os beneficios reais que o jogo pode
trazer ao turismo no Brasil?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência lembra aos nossos convidados e aos
nossos Constituintes que, quando o Constituinte
Chico Humberto propôs a inclusão da questão
do turismo e do lazer propôs também a inclusão
da discussão do jogo nesta Subcomissão.

Esta Subcomissão discutiu e decidiu que a
questão do jogo não seria objeto de discussão
de nossa parte. De tal sorte que pedimos escusa
ao Constituinte que feza intervenção. Não vamos
cercear, evidentemente, ao nosso convidado João
D6ria Júnior para externar a sua opinião. Deve
mos lembrar aos nossos convidados e aos Srs.
Constituintes que esta Presidência tem o dever
de cumprir as decisões que a Subcomissão

adotou.

o SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Sr. José
Moura.

o SR. CONSTIfUlNTE JOSÉ MOURA - Sr.
Presidente, me desculpe, mas eu não estava pre
sente no dia em que houve essa decisão - eu
estava em Pernambuco. Lamento dizer que não

posso admitir que numa reunião em que se fala
sobre Constituinte, sobre o problema do Brasil,
qualquer assunto seja proibido de se falar.Temos
que estar abertos a qualquer tema, principal
mente a este tema polêmico.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência lastima que V. Ex"não tenha podido
estar presente no dia, porque teria expendido
sua opinião e, quem sabe, influído na decisão
da Subcomissão. Reafirmo que esta Subcomis
são tem o dever de fazer cumprir a decisão que
tomou. Lembro ao eminente Constituinte que,
embora V.Ex" não estivesse presente e, em conse
qüência, não soubesse dessa decisão, esta Presi
dência deixou que V.Ex" completasse seu pensa
mento e vai dar os três minutos ao Sr. João
D6ria Júnior, para que se pronuncie. No entanto,
tínhamos o dever democrático também de curn-

prir a decisão democrática desta Subcomissão.
Agradecemos a compreensão de V.Ex"

Concedo a palavra ao Dr. João Dória Júnior,
por 3 minutos.

O SR. JOÃO DÓRIA JÚNIOR- Meu prezado
ConstituinteJosé Moura,evidentemente, nós, que
militamos na atividade turística, seja no plano ofi
cial ou privado, conseguíssemos com o turismo
e com o esforço dessa atividade resolver os pro
blemas sociais e econômico do nosso País, nos
sentiríamos plenamente satisfeitos por cumprir
um dever patriótico. Lamentavelmente, o Brasil
continua sendo um Pais subdesenvolvido, com

gravissimos problemas no plano social e econô
mico. A questão de assalto, de epidemias, de mi
sérias nas ruas, não é uma solução que possa
ser advinda ou ser acobertada apenas pelo turís
mo. Entendemos que a questão é grave, mas
passa principalmente pelo plano econômico, por
tanto, no plano social. Devemos garantir um esfor
ço maior para promover as atrações turísticas do
Brasil, como, aliás, temos feito, e posso garantir
a V.Ex" que nunca foifeito um esforço tão grande
com o apoio da iniciativaprivada e com o apoio
político do Governo, como temos tido, na pro
moção externa do turismo brasileiro e com inves
timentos maçicos em campanhas publicitárias e
na ordenação desses fluxose no receptivo desses
fluxos também. No entanto, ressaltamos que o
problema é eminentemente social e econômico.

Aquestão do jogo. Compreendo e estou plena
mente de acordo. Não é só uma questão moral
que justifica a legalização do jogo. Entendemos
que num País onde existe a Loto, a LoteriaEspor
tiva,Jóquei Clube, casslmos c1andestimos e um
até mesmo anunciado pelo Governo do Estado
de Minas Gerais, que vai funcionar abertamente
na cidade de São Lourenço, isto representa uma
motivação forte, sob o ponto de vista moral, para
que esta matéria seja estudada e debatida com
0trtunidade no Con~resso Nacional.

Quais os beneficios? O jogo, de forma díscíplí
nada, sob fiscaliza,ção ativa do Governo, tanto no
plano federal qU~to no plano estadual e no plano
municipal, traz di sas, traz empregos, traz impos
tos, promove ani ação turísticaie permite a am
pliação da infra-estrutura turístícá, particularmr-
te no campo da hotelaria.,f I

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra à Sra. Constituinte Márcia Kubits
chek.

O SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Devido à explicação do Dr. João Dória
Júnior, Presidente da Embratur, e devido a per
guntas que já foram feitas aqui por Constituintes,
entre os quais, o Deputado José Moura, entendo
que a Comissão deveria, na hora propícia, debater
hovamente esta questão.

O jogo realmente, está ligado intrinsecamente
ao turismo em todos os países do mundo. Portan
to, se estamos debatendo o turismo, é quase im
possível deixar-se de debater o jogo.

Esta Subcomissão tomou uma atitude, mas
essa atitude não precisa ser eterna. Podemos, per
feitamente, mudar de opinião. Estamos numa Ca
sa de liberdade e de democracia que nos dá o
direito de assim fazer.Devemos debater este pro
blema na ocasião oportuna.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Maria
Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
-Sr. Presidente Hermes Zaneti,Deputado Aécio
de Borba - Vice-Presidente, demais Constituin
tes desta Subcomissão, Membros da Mesa, Se
nhoras e Senhores.

Inicialmente, resgistro a minha satisfação de
estar hoje participando dos trabalhos desta Sub
comissão, cuja proficiência, hoje, já é conhecida
por toda a Casa. De outro lado, devo destacar
a importância do debate sobre o turismo que hoje
se trava nesta Subcomissão. Erroneamente con
siderado, até pouco tempo, como mera e simples
atividade de lazer, o turismo hoje, para o País,
tanto em termos sociais como em termos econô
micos, é da mais absoluta relevância.

Notamos, com muito agrado, que os debates
e as colocações já avançam sobre temas de legis
lação complementar, de legislação ordinária. Não
há dúvida de que este é um extraordináriosubpro
duto do trabalho das Subcomissões. Além dos

. comandos, além dos mandamentos constitucio
nais que aqui estão aflorando, todas essas contri
buições trazidaspela sociedade e levantadas pelos
Srs. Constituintes já representam um imenso sub
sídio, um grande avanço para a legislação com
plementar, sobre a qual nos debruçaremos, termi
nados os trabalhos Constituintes.

'.
Com relação às colocações efetuadas, inicial

mente registramos, com relação à ABEOCC, na
apresentação Dr. Lourenço Ângelo Mazzuca,não
nos passou despercebida a importância que deu
à realização de congresso não só como fator de
desenvolvimento nacional, e depois, Dr.Lourenço
Ângelo Mazzuca,gostaria de ter o seu pronuncia
mento sobre a realidade brasileira, pois são pou
cos os segmentos que ainda se reúnem. Às vezes,
tem-se uma visão deformada de que o Brasil é
um País de muitos congressos. Não é verdade.
Temos apenas uma pequena minoria dos seg
mentos da sociedade que se reúnem; a grande
maioria ainda não tem os seus congressos pró
prios, seus eventos próprios, o que pode ensejar,
inclusivea nívelde legislação complementar, uma
política de incentivo, principalmente a nível de
Imposto de Renda.

Quanto ao Decreto-lei rr 2.323, também foi
abordado com relação à questão do lívro, falamos
na condição de Vice-Presidente da Subcomissão
de Tributos, Participação e Distribuição das Ren
das, devo adiantar ao Dr.Sérgio Lacerda que este
assunto está despertando a sensibilidade por par
te da Subcomissão, e a tendência é tomar mais
abrangente a imunidade hoje existente.

Finalizando, com relação -àbrilhante exposição
do Dr. João Dória Júnior, verificamos, com gran·
de entusiasmo, que foi contemplados Presidente
da EMBRATUR,Dr.João D6riaJúnior, realmente
representou um desarranjo fantástico no proces
so do turismo nacional, um desserviço imenso
a este País, algo inconcebível, até inverossímel
tenha acontecido.

Com relação à ABRAJET, que focalizou a ne
cessidade do turismo como atividade econômica,
destacamos, com satisfação, que apresentamos
um proposta à Assembléia Nacional Constituinte,
no sentido de se dar competência à União para
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legislar sobre o turismo nos seus aspectos sociais
e econômrcos, Seria uma forma de registrar o
turismo na Constituição, nesta Carta de Princípios
três valores fundamentais para o País, ou seja,
a criança, a ecologia e o dificiente físico.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos ao Constituinte José Maria Eymael. S.
Ex"se referiu a todos os Expositores, consultamos
se alguém deseja usar da palavra. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Dr. João Dória Júnior.

O SR. JOÃO DÓRIAJÚNIOR - Talvez o Dr.
Lourenço Ângelo Mazzuca desejasse fazer uma
intervenção. De minha parte, agradeço tanto à
Deputada Márcia Kubitschek a intervenção como
também ao Deputado José Maria Eymael, que,
além das suas qualificações como bom político
e no exercício da prática parlamentar, é um em
presário, um proflsslonal, um profundo entende
dor da atividade turística, portanto, engrandece,
qualquer debate que nesta Casa possa ser exer
cido em tomo do tema turismo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Dr. Lourenço Ângelo Mazzuca.

O SR. LOURENÇO ÃNGELO MAZZUCA 
Também serei muito rápido. Nas minhas palavras
iniciais, agradeço a oportunidade, que me foi mui
to valiosa, e ressalto, efetivamente, que muita coi
sa é matéria complementar. Acredito que a maté
ria objeto de lei complementar não deixará de
ter a sua importância e o seu esclarecimento.

Efetivamente, ainda existem muitos setores, no
contexto brasileiro, que avançam rapidamente no
conhecimento de uma tecnologia, têm necessi
dade de se reunir. Existem muitos setores nacio
nais, não somente as entidades que têm os seus
congressos, existem muitos outros setores da
economia, da política e da medicina que têm ne
cessidade de se reunir, e seria de grande benefício
um avanço de conhecimento tecnológico. Nem
todos os ramos da medicina, que, neste momen
to, têm um avanço ultra-som, assim chamado,
nem todos os ramos da Medicina neste País con
seguem reunir-se.

Portanto, a reunião em congresso é muito im
portante.

Era só, e os meus agradecimentos, mais uma
vez.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Dr. Sérgio Lacerda.

O SR. SÉRGIO LACERDA - Sr. Presidente,
se V.Ex"me permite e os Srs. Constituintes, não
me foidifícilceder a primazia da resposta ao Presi
dente da EMBRATUR. Com a licença de V. Ex",
eu congratulo-me por estar aqui, esta manhã
Considero realmente uma experiência edificante
e altamente enriquecedora ter o privilégio de estar
aqui, nesta Subcomissão, vendo ao vivo o funcio
namento desta Constituinte, sentindo, como es
tou sentindo, o interesse, a pertinência, a curiosi
dade dos Srs. Constituintes, e, ao mesmo tempo,
tendo também o privilégio de ver o entusiasmo
e a exação com que este jovem Presidente da
EMBRATUR domina as suas idéias, os seus pIa
nos e as suas propostas para o Brasil.

Realmente é uma experiência rara, e, se V.Ex",
me permitem o agradecimento e o parêntese,
sópara encerrar, das perguntas que o Constituinte

Artur da Távola me fez,ficou faltando apenas uma,
quanto à possibilidade da numeração de exem
plares nas tiragens e tudo mais, proposta que
frequentemente reflui e que voltará certamente
ao exame, senão dos Srs. Constituintes, em segui
da para a legislação complementar.

A resposta é extremamente simples e rápida:
com as técnicas modernas de informática, esta
colocação pertence ao passado remoto, da dúzia
de treze, do momento em que se engatinhava
a indústria editorial brasileira, em que o relaciona
mento entre autores e editores era necessaria
mente um confronto e não um contrato de parce
ria, um contrato em que as duas vontades se
encontram, depois de cada uma defender o seu
lado, e passam a trabalhar em conjunto para uma
terceira coisa, que é a divulgação da obra do autor.
Portanto, a numeração é uma coisa retórica. O
autor, inclusive, tem muito mais poderes, hoje
em dia, do que isso, com as próprias técnicas
de informática de auditar a vida dos seus editores
e editoras, de ter todo o acesso ao périplo que
a sua obra percorre, desde o momento em que
foi escrita até o momento final, em que é julgada
pelos seus leitores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
função de outras colocações que foram feitas,
antes de passar a palavra ao próximo Constituinte,
farei um comentário. Quando uma norma esta
tuída é imposta, faz parte do direito democrático
agredi-Ia, para que ela dê margem a uma norma
democrática que venha a substituí-Ia e que, no
convívio democrático, ela valha para todos.

Quando estamos construindo uma Constitui
ção por esta forma que estamos usando aqui,
inovadora, e traz, efetivamente, eu havia comen
tado antes, uma contribuição ao processo da ela
boração constitucional, é evidente que será uma
norma que, por esta construção, tenha efetiva
mente uma perspectiva mais democrática, no
sentido de que, elaborada com a participação da
sociedade a que se destina, esta mesma socie
dade será a grande reguladora, a grande fiscal
para que esta mesma norma possa ser cumprida.

Com base nisto que repetimos: esta Presidên
cia cuida de cumprir a sua função democrática,
exigindo o cumprimento do Regimento que foi
discutido, elaborado e aprovado pela Assembléia
Nacional Constituinte. É o primeiro dever do Presi
dente submeter-se, também, a esse Regimento.

Claro que as ponderações do Constituinte José.
Moura e da Constituinte Márcia Kubitschek se en
quadram exatamente dentro deste princípio que"
até aqui temos assegurado, o cumprimento do
Regimento, que é do nosso dever, por outro lado,
sempre a liberdade de discussão de todos os as
suntos. Evidentemente os assuntos que compe
tem a esta Subcomissão, pela razão de que há
24 Subcomissões cuidando de diferentes assun
tos.

O entendimento de que a questão do jogo esta
ria afeta a esta Subcomissão, por haver esta Sub
comissão decidido discutir também a questão do
turismo e do lazer, embora explicitamente tam
bém não nos estivessem atribuídos, foi objeto de
discussão por duas vezes nesta Subcomissão. E
até faço esta homenagem, esclarecendo, porque
não estavam aqui, eventualmente, alguns Consti-

tuintes, e estão aqui conosco hoje, porque esta
Presidência conhece e sabe da quantidade de ta
refas e atribuições que todos temos, quer em Bra
sília, quer nos nossos Estados de origem. Na pri
meira vez o entendimento não foi suficiente, pare
ce que houve questionamento, se a decisão tinha
sido correta ou não, e retomamos, por sugestão
do próprio Constituinte Chico Humberto, uma se
gunda discussão sobre esta questão. Nesta se
gunda discussão foi ratificado novamente que es
ta Subcomissão não queria discutir a questão do
jogo.

Faço este esclarecimento em homenagem aos
nossos convidados e aos Constituintes, que, com
todo o direito e com toda a razão, provocaram
este questionamento, para dizer que não estou
aqui; evidentemente, emitindo uma questão pes
soal. Estou no dever de cumprimento das deci
sões desta Subcomissão.

Devo dizer à Constituinte Márcia Kubitschek
que esta Presidência entende difícil reabrir este
processo, até não respondi de imediato, fiquei
pensando que possibilidade teríamos.

Na próxima segunda-feira estaremos receben
do o relatório do Senador João Calmon, Relator
desta Subcomissão. Na terça e quarta-feiras esta
remos ouvindo o Ministro da Cultura e o Ministro
da Educação. Entraremos, a partir de quinta-feira,
e por cinco dias, no período de apresentação de
emendas ao Relator, de discussão do relatório
e do anteprojeto em plenário; no dia 19 o Sr.
Relator tem prazo para dar parecer sobre as emen
das; a seguir, a publicação de eventual substi
tutivo; e, depois, dias 22, 23, 24, discussão e vota
ção do substitutivo; e no dia 25 encerra-se o traba
lho da Subcomissão.

Relembrei o próprio roteiro que havíamos esta
belecido e o roteiro também determinado pelo
Regimento, para que os Constituintes nos ajudem,
na segunda ou na terça-feira, retomar os traba
lhos. Como esta Presidência não cerceou até aqui
e não pretende fazê-lo hoje, poderemos eventual
mente retomar essa discussão, por sugestão da
Constituinte Márcia Kubitschek. No entanto, des
de logo recoloco o roteiro de trabalho, para que
nos ajudem a ver a possibilidade e a vontade,
ou não, de retomarmos, e a Subcomissão o deci
dirá na segunda ou terça-feira, e, se decidir que
quer, como se organizaria dentro deste roteiro.

Agradeço a todos a compreensão, aceito a su
gestão e abro, assim, para essa perspectiva, a
decisão desta Subcomissão sobre o assunto.

Concedo a palavra ao Constituinte Chico Hum
berto.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO
Já está respondida. Apenas lembraria que somos
responsáveis pela legislação ordinária. Daí ser váli
da a proposta da Companheira Márcia Kubits
chek, que esta Subcomissão terá como obrigação
continuar as discussões. Não nos vamos dissol
ver, porque partiremos com a votação em plenário
ou para a Comissão de Sistematização. Já foi
inclusive, motivo de proposta da própria Presi
dência, de não se dissolver a Subcomissão. En
tendo pertinente, nesta hora, a proposta da Com
panheira Márcia Kubitschek.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Seria
uma perspectiva de debate, de uma discussão
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mais ampliada, fora do limite regimental de atua
ção da Subcomissão.

Em resposta, esta Presidência não tem nenhu
ma objeção a que se leve, neste rumo, nesta orien
tação esta discussão e sugere retomemos, na se
gunda ou na terça-feira, no momento apropriado
de reunião ordinária da Subcomissão, a discussão
para a eventual revisão desta decisão.

Consulto à Constituinte Márcia Kubitschek e
o Constituinte José Moura se concordam com
esta orientação.

O SR. CONSTIT(JJNTEJOSÉ MOURA- Con
cordamos, Sr. Presidente. Está mais uma vez pro
vado, que quando a censura bate, a coisa fica
muito mais complicada. Infelizmente, nossa Sub
comissão foi censurada e precisamos levantar es
sa censura.

A SR' CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Concordo com o Constituinte José Moura, in
clusive a colocação de V.Ex-foi muito bem feita,
e concordo com a Mesa também, no sentido de
retomarmos a discussão na semana que vem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Só
para efeito do que estamos deixando a mais; na
verdade, se houve, foi autocensura. Foi uma deci
são da Subcomissão.

Com a palavra o Constituinte Ubiratan Aguiar.

O SR. CONSTIT(JJNTEUBIRATAN AG(JJAR
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, da leitura dos
dez itens da Carta de Princípios do Turismo, que
vem como proposta à Assembléia Nacional Cons
tituinte, chegamos a uma evidência que está mui
to clara: este assunto passa, necessariamente, pe
lo cuidado que se tem com outros temas corre
latos. Um deles seria a desconcentração e melhor
distribuição da renda nacional, porque, quando
se fala aqui que a formulação e a execução da
Política Nacional de Turismo pressupõem influên
cia e participação regional e municipal, se pode
ver que, por conta dessa concentração da renda
nacional, Estados e Municípios não dispõem, se
quer, de meios para aplicar em investimentos.

O custeio consome totalmente o orçamento
estadual e municipal.

Segundo: a legislação ordinária, por certo, vai
cuidar dos temas aqui apresentados, e há uma
proposta nossa no sentido de que esta Subco
missão, após a vigência do prazo que nos foi
dado de 45 dias para debate dos temas constitu
cionais, pudesse permanecer reunida, porque es
tes Constituintes são pessoas afeitas, ligadas às
áreas da educação, da cultura, dos esportes e
do turismo, já debatendo as sugestões que vies
sem a respeito da legislação ordinária. E aqui
um apelo, no sentido de que as sugestões que
estão, de forma genérica, nessa proposta, fossem
ser traduzidas de forma mais analitica, mais deta
lhada, como proposta para uma legislação ordiná
ria, mesmo porque entendemos que esse trabalho
da Embratur, um órgão vinculado ao Ministério
da Indústria e do Comércio, terá, necessariamen
te, que ser um trabalho conjugado com o Minis
tério dos Transportes, da Aeronáutica, da Cultura,
da Educação, enfim, com diversos organismos
do Govemo federal, estadual e municipal, porque
ai já surge uma série de perguntas e de indaga
ções que gostaríamos até de formular acerca do
pensamento sobre o Nordeste, sobre o Ceará.

Se olharmos para os vôos internacionais, o Nor
deste praticamente inexiste, a não ser Recife, e
talvez Salvador, o que elimina a possibilidade de
o turismo internacional chegar até nós, já que
nos foi inibido, já que nos foi proibido, já que
não nos foi dado qualquer outro tipo de indústria
e já que temos no litoral, uma costa belíssima,
que pelo menos nos proporcionem a possibili

-dade do turismo como fonte alternativa para a
nossa economia.

Asegunda parte destas colocações nesse traba
lho conjugado com os órgãos, cinge-se à monta
gem de uma infra-estrutura viária, hoteleira, inclu
sive na área de educação e formação de técnicos
na área de turismo, a fim de que possamos ter
no Nordeste todas as condições necessárias para
a implantação e desenvolvimento do turismo, se
não cairemos sempre no círculo vicioso: não vai
o tuâsmo, porque não existe infra-estrutura, não
existe infra-estrutura, porque o turismo no Brasil
termina na Bahia.

Gostaríamos de sentir e de conhecer o pensa
mento da Embratur sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Alerta
mos V.Ex-que não chegou a usar todo o tempo.

O SR. CONSTtI"(JJNTEUBIRATAN AGrnAR
Preocupado, como sempre, com a norma regi
mental.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Dr. João Dória Júnior.

O SR.JOÃO DóRIAJÚNIOR-Prezado Consti
tuinte Ubiratan Aguiar, primeiro avalizo as consi
derações iniciais de V. Ex', entendendo-as como
legítimas e como apropriadas.

No que tange às duas indagações formuladas
ao final,devo ressaltar que, ao apresentar a Política
Nacional do Turismo, fruto de um processo de
mocrático de debate com a sociedade civile com
as entidades nacionais de turismo, V. Ex" deve
ter percebido que contemplamos, no que se refere
ao turismo internacional, num dos itens, a neces
sidade de abertura de novos portões de entrada
no Pais, principalmente na Região Norte e Nor
deste, e até mesmo na Região Centro-Oeste, atra
vés precisamente, da Capital Federal.

Entendemos como de fundamental importân
cia, para permitir que o Ministério da Aeronáutica,
por exemplo, possa aplicar recursos, tendo certe
za de que estará dentro da Politica Nacional de
Turismo, na reforma, na ampliação e melhoria
dos aeroportos das capitais nordestinas, para per
mitir não apenas o acesso de vôos c:harter, que
são vôos mais baratos e trazem grandes quanti
dades de turistas, portanto, também de divisas,
como também de vôos internacionais regulares,
que poderão não apenas trazer divisas e bene
fícios econômicos à Região Nordeste do Pais, Re
gião que V. Ex', representa, através do Estado
do Ceará, como também permitindo, assim, o
barateamento das tarifas aéreas, cujos percursos
serão menores e o tempo de viagem será de mi
nutos, permitindo ao Brasil estabelecer um pro
grama mais competitivo junto ao mercado inter
nacional, razão pela qual apoiamos e continua
remos apoiando - não desmerecendo o exce
lente trabalho que a Varigvem prestando ao turis
mo, à indústria e ao nome do Brasil-, apoiamos
decisivamente o regime de livre concorrência de
mercado, para que outras companhias aéreas

exerçam a disputa desse mercado e, assim, apri
morem a qualidade dos serviços e diminuam os
preços das suas tarifas, em benefício do consu
midor e da economia do turismo.

Com relação à infra-estrutura, também endos
sando a colocação de V.Ex',a infra-estrutura deve
caminhar simultaneamente ao momento. No tu
;rismo - costumo dizer nas palestras que faço
'e no planejamento das atividades da empresa que
.tenho a honra de dirigir -, o turismo se faz com

I,fomento, planejamento e infra-estrutura. Estas
três atividades, devem caminhar simultaneamen
te, para que o resultado final possa ser conside
rado positivo e amplamente beneficiário à ativi
dade econômica, portanto, aos segmentos so

Icíaís,

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
, a palavra a Constituinte Márcia Hubitschek.

A SR' CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
_ Antes de mais nada, agradeço aos nossos ilus
tres convidados o comparecimento a esta Subco
missão. Não desfazendo das outras audiências
públicas, esta foi, realmente, uma das mais inte
ressantes e mais ilustrativas para nós, Constituin
tes desta Subcomissão.

Devo dizer ao Dr.Sérgio Lacerda que apresentei
uma proposta à Mesa da Constituinte, sugerindo
exatamente aquilo que o Sr. Sérgio Lacerda levan
tou na sua explanação: o problema do imposto
sobre o livro, jornal, revista, periódicos. Já tinha
eu pensado nisso e já tinha proposto que fosse
incluída, na Contituinte, uma proposta em que
é vedado à União, Estados, Distrito Federal e aos
municípios a instituição de imposto sobre livros,
jornais, revistas e periódicos, qualquer que seja
o suporte físico que eles contenham, assim como
sobre o papel e demais insumos, definidos em
lei complementar, necessários à sua publicação.

Registro essa iniciativa porque foi matéria de
debate, aqui entre o Dr.Sérgio Lacerda e a Subco
missão.

Agradeço ao Dr. João Dória Júnior e às outras
figuras aqui ligadas ao turismo, pela brilhante ex
planação que fizeram.

Participei um pouco da vida da Embratur; sei
das dificuldades que a Empresa teve no 'passado
e que ainda enfrenta no presente. Sob a presi
dência do nosso jovem Dr. João Dória Júnior,
a Embratur está ganhando forças, e aqui na Sub
comissão da Educação, Cultura e Esportes, pre
tendemos dar maior força ainda a tudo que for
preciso. Realmente o turismo é uma das grandes
indústrias que pode, inclusive, levar a que o Brasil
se viabilize em termos de País, em termos de
divida externa.

O Governo, o Congresso têm de dar à indústria
do turismo um apoio fundamental, para que elas
se desenvolvam e possa trazer para nós aquilo
de que precisamos mais do que qualquer outra
coisa, as divisas externas.

Quando o Dr. João Dória Junior falou em con
versão dos juros da dívida extema em investi
mentos turísticos, a S.S' disse que já teria entrado
em contado com alguns bancos estrangeiros que
estariam interessados nesta conversão. Esse pri
meiro contato vai realmente frutificar? Esse pri
meiro contato poderia levar a outros contatos?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Dr. Sérgio Lacerda.
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o DR.SÉRGIO LACERDA-Agradeço à Cons
tituinte Márcia kubitschek a honra que me dá ao
sublinhar nossa presença modesta a esta Subco
missão. Procuro apenas trazer a mensagem do
mandato que me é dado como Presidente do
Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

Saudo a proposta que a Constituinte Márcia
kubitschek acaba de fazer como realmente o prin
cípio que restabeleça a intenção dos Constituintes
que antecederam a V. Ex", quando procuraram
garantir e assegurar a liberdade de expressão, im
pedindo o Estado de taxar o seu principal insumo,
sua principal matéria-prima, que é o papel.

Do ponto de vista de Direito Constitucional,
considera-se como imprensa todo o processo de
reprodução mecânica de textos escritos, ou quais
quer sinais representativos de idéias. É este o con
ceito que modemamente se dá em Direito Consti
tucional, à expressão imprensa. Como V.Ex'" não
ignoram, vem da Declaração dos Direitos do Ho
mem, de 1789, a primeira menção à livrecomuni
cação do pensamento e das opiniões como um
dos Direitos Fundamentais do Homem. Os Cons
tituintes americanos aceitaram como primeira
emenda à sua Constituição a regra de que o Con
gresso não poderá fazer lei nenhuma que restrinja
a liberdade de palavra ou liberdade de imprensa.
Esta liberdade de imprensa está intimamente vin
culada tanto ao conceito da norma jurídica e Direi
to Público quanto ao universo objetivo das rela
ções do Estado com os cidadãos, da garantia,
da possibilidade do exercicio pleno dessa líberda
de. Portanto, pensamentos dos Constituintes que
antecederamm V.Ex", não só no Brasil como nos
exemplos hist6ricos que me permiti alinhar, pro
cura exatamente assegurar o pleno exercício des
sa liberdade de expressão, pela impossibilidade
de o estado taxar a principal matéria-prima ou
os principais insumos com que se traduzem, em
letra de forma o pensamento e a livre expressão
dos cidadãos de um País.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao DR.João Dória Junior.

O SR. JOÃO OÓRIAJUNIOR - A Deputada
Márcia Kubitschek nos honra muitíssimo com sua
presença. Particularmente agradeço pela sua in
tervenção, e digo que a Empresa Brasileira de
Turismo teve a satisfação e orgulho de tê-Ia como
funcionária, como integrante da sua equipe e co
mo alguém que realizou um esforço pelo bem
do País no exterior, e que apresentou sugestões
que foram incorporadas, principalmente no espí
rito que constitui a Fundação Nacional do Tu
rismo.

Especificamente à indagação da Deputada, no
que conceme à conversão a divida e os contatos
já formalizados, devo lembrar que esses contatos
foram realizados com os seguintes credores:
American Express Bank, Chase Manhatan Bank,
o BankTrust e o HannoverTrust, quatro dos maio
res credores da nossa dívida externa.

Esses quatro bancos não só manifestaram a
intenção concreta de realizar a conversão de dívt
da em capital puro para investimentos de risco
na hotelaria brasileira como já deflagaram proces
sos de entendimentos para juntamente com em
presários brasileiros, empreender obras de novos
hotéis, inclusive contemplando a Capital Federal
com um desses empreendimentos.

Se tudo correr bem teremos, apenas com esses
contatos iniciais, e lembro que a formulação de

um programa de conversão da dívida em investi·
mento deve partir do Ministério da Fazenda e das
autoridades econômicas, nos subvertemos a or
dem, por não termos concordado com os príncí
pios que levavam ao distanciamento de uma pro
posição prática e objetiva, como mesmo que mo
desta, no nosso setor, mas que não vinha sendo
implementada, por razões que não nos cabem
aqui discutir, por parte das autoridades econô
micas. No entanto, com autorizaçãodo Sr. Minis
tro da Indústria e do Comércio, a quem devemos
muito em nossa atividade, assim como ao Presi
dente Sarney, deflagramos esse programa. Se o
concretizarmos , teremos 8 novos hotéis, com
2.400 novos apartamentos, com 4.800 novos em
pregos diretos, 9.600 empregos indiretos, totali
zando 15.400 empregos diretos e indiretos, para
um total de 320 milhões de dólares em investi
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao último Constituinte inscrito, o
Deputado Átila Lira.

O SR. CONSTITUINTEÁTILA URA- A minha
pergunta já está sendo atendida com as propostas
que a Embratur está apresentando como suges
tões à norma constitucional.

Tenho toda uma atenção ao setor de turismo,
porque vejo do lado econômico a grande impor
tância que ele hoje representa como atividade
econômica, sobretudo de uso intensivo de mão
de-obra

Temos todo um potencial de expansão dessa
atividade. O debate, em tomo de algumas ques
tões que não queremos abordar agora, deve cres
cer, sobretudo no que diz respeito à lei ordinária
que deverá, imediatamente, surgir com o encerra
mento da 'Constítulção.

Com relação ao Sindicato Nacional dos Edito
res de Livros ficou bem claro que o Sindicato
procura assegurar a questão da liberdade de ex
pressão, a isenção de impostos, sobretudo em
importação de material, de papel. Pergunto ao
Dr. Sérgio Lacerda: o que poderíamos consignar
no texto constitucional, ligado ao turismo, no que
diz respeito à parte tributária, que não vi aqui?

SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Como
foi citado, ofereço a palavra ao nosso convidado
Dr. Sérgio Lacerda.

O SR. SÉRGIO LACERDA - Se V.Ex" me per
mite, Sr. Presidente, cedo a palavra ao Presidente
da Embratur, que a primeira pergunta do Cons
tituite Átila Líra foi diretamente dirigida a S. S'

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Dr. João Dória Júnior

O SR.JOÃO OÓRlAJÚNIOR-Muito obrigado,
Dr. Sérgio Lacerda.

Esclareço ao Constituinte Átila Lira que realiza
mos, ao longo de todo ano de 1986, estamos
finalizando agora, uma nova legislação ordinária
para reger a atividade turística no Brasil, adquan
do-a ao momento econômico, social e político,
fruto de um entendimento mantido com as 23
entidades nacionais, desde os bacharéis de turis
mo, até. hotelaria, transporte rodoviário, aéreo,
segmento dos agentes de viagem, trabalho esse
que será apresentado, em forma de lei, ao Con
gresso Nacional, no qual se estabelecem também

os princípios vinculados aos incentivos fiscais e
tributários para a atividade turística.

Seria uma forma mais adquada e mais demo
crática de se oferecer uma contribuição ao Con
gresso para que este, ao discuti-Ia, tivevesse em
mente que isto resultou de um procedimento de
mocrático das bases que mantêm no plano em
presarial a atividade turística no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência aproveita a colocação do Dr, João
Dóría Júnior, para reafirmar o próprio processo
com o qual esta Subcomissão está identificada
e toda a Constituinte, no sentido de construir uma
legislação com a participação de todos os setores
interessados, para que ela mesma seja a garantia
da reversão de um processo onde a legislação
era decidida entre quatro paredes, imposta de
cima para baixo, para o povo todo transformar-se
num agente passivo dessa legislação.

A contribuição do Dr. João Dória Júnior será
extremamente bem recebida aqui, e reafirmamos
que, por sugestão do Constituinte Ubiratan Aguiar,
esta Subcomissão tem a intenção de prosseguir
seus trabalhos, enquanto grupo, uma instância
constitucional formal, enquanto grupo de traba
lho, para agir dentro da Constituinte e dentro do
Congresso Nacional.

Concedo a palavra ao nosso Relator, Deputado
Aécio de Borba.

O SR. RELATOR(Aécio de Borba) - Não tenho
dúvida de que esta Subcomissão realizou, na ma
nhã de hoje, mais uma reunião de grande proveito
para os esclarecimentos e oferecer discernimento
a cada um dos Constituintes na sua orientação,
com relação à formação da Carta Maior do Brasil.

Tivemos, na manhã de hoje, duas etapas espe
cificas: a do Dr. Sérgio Lacerda, Presidente do
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que
aqui formalizou, e evidenciou mais uma vez, pro
postas com relação à parte de cultura, aquilo que
outras entidades já tinham manifestado em 'Opor
tunidades outras, uma inteira liberdade de produ
zir e uma imunidade fiscal para a atividade.

Tivemos o pronunciamento da ilustre Consti
tuinte Márcia Kubitschek, que já prestou esse
apoio, através de proposição formal feita à Assem
bléia Nacional Constituinte, que, como sugestão,
veio reforçar o entendimento da Subcomissão de
que são premissas básicas para que haja o desen
volvimento cultural, através do livro, no Brasil.

A segunda parte, dedicada exclusivamente ao
turismo. Tivemos as manifestações da ABRAJET,
da ABEOCC e da EMBRATUR, sem dúvida algu
ma a maior Entidade responsável pelo desenvol
vimento do turismo no País. Todas elas desta
caram a importância econômica da atividade,
principalmente como geradora de emprego. Foi
dado aqui também destaque especial aos con
gressos, às convenções, através da Associação
Brasileira das Empresas Organizadoras de Con
Qressos e Convenções, pedindo o Dr. Lourenço
Angelo Mazzuca um apoio governamental para
a efetivação dos congressos e convenções.

Tivemos, também, na proposição da EMBRA·
TUR de texto constitucional, a oportunidade de
sentir a preocupação da atual Direção da Empre
sa e a evidência de que já há um plano elaborado
para até 1990. Dentro do Decálogo de Princípios
do Turismo, evidenciou-se que muitas dessas ma
nifestações não podem ser objeto de inserção
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na Constituição, mas, sem dúvida nenhuma, fo
ram formuladas novas aberturas para que as leis
complementares e a lei ordinária possam ter
maior proveito, uma vez que estarão todos os
Constituintes imbuídos de conhecimento direto
com as entidades mais pertinentes ao assunto.

De tudo que se falou sobre turismo, ficaram
duas propostas evidenciadas: uma, que a Consti
tuição deveria conter que seriam competências
comuns da União, dos Estados e dos Municípios
promover o desenvolvimento do turismo social,
para assegurar aos trabalhadores, aos jovens, aos
idosos e segmentos menos favorecidos da socie
dade condições de acesso ao turismo como for
ma de lazer. Isto, provavelmente, será acrescido
dentro dos itens da competência dos Estados,
dos Municípios e da União. No momento não
se dispõe desse item. Poderia também, dentro
dessa sugestão, ser formulado um artigo, onde
seria dito que todos têm direito ao lazer e à utiliza
ção criadora do tempo liberado ao trabalho e a
descanso.

São as proposições formais, e as manifestações
feitas pelos Constituintes Antônio de Jesus, Leu
remberg Nunes Rocha, Artur da Távola, José
Moura, Ubiratan Aguiar, Márcia Kubitschek e Átila
Líra nada mais foram ou perguntas esclarece
doras ou manifestações de apoio a essas reivindi
cações aqui formuladas.

E o relatório da reunião da manhã de hoje,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra aos nossos convidados, para suas
considerações finais.

O SR. JOSÉ OSÓRIO NAVES - Como jorna
lista de turismo, agradeço à Subcomissão esse
interesse e essa oportunidade que nos dá, para
tentarmos prover o turismo como atividade real
mente econômica.

Sentimos que na própria denominação da Sub
comissão o nome Turismo é realmente apêndice
que vem a posteriori, não consta. Seria uma
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes.
Está sempre camuflado dentro de outra atividade.
A partir do momento em que o turismo é debatido
de maneira aberta, clara e objetiva, como o foi
hoje, começa realmente a ter o seu princípio de
defesa ampliado perante toda a sociedade. Com
isto, teriamos uma mentalidade mais aberta, uma
consciência mais consistente de que o turismo
é uma atividade de peso para a sociedade bra
sileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs, Consti
tuintes, por esta oportunidade de eu, um jornalista
de turismo, poder defender esta atividade que é
muito importante para a Nação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Con
cedo a palavra ao Dr. Sérgio Lacerda.

O SR. SÉRGIO LACERDA - Sr. Presidente,
agradeço, mais uma vez, e reitero aos Srs. Consti
tuintes a hora insigne que me é dada esta manhã,
de estar, aqui nesta Subcomissão, trazendo a V.
Ex"o testemunho dos editores brasileiros, de que
não desejamos de maneira nenhuma, lutar por
uma isenção ou pleitear qualquer tipo de vanta
gens, senão mesmo pedir a V.Ex'" que sigam o
caminho de seus antecessores, entendendo que
a imunidade que se pleiteia para a principal maté
ria-prima, na qual, em letra de forma, se traduz,

talvez, o principal item dos direitos humanos 
a liberdade de expressão de cada cidadão - ela
só se efetiva, ela só é eficaz, ela só se completa,
ela só se perfaz na medida em que se impede
ao Estado a possibilidade de cerceá-Ia com qual
quer tipo de taxa, de imposto ou de gravame
que permita a tutela ou o cerceamento dessa liber
dade, ou seja, a idéia de que a imunidade que
a Constituição assegura aos principais insumos,
em que se traduz a liberdade do pensamento,
está ligada intimamente como conceito. Não exis
te uma sem que a outra possa instrumentá-Ia.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nosso Convidado Presidente
da Embratur, Dr. João Dória Júnior.

O SR. JOÃO OÓRIA JÚNIOR - Agradeço a
esta Subcomissão não só na qualidade de Presi
dente do Órgão oficial de turismo do País, como
também na de Presidente do Conentur - Comis
são Nacional de Entidades de Turismo, que abriga
todas as entidades nacionais de turismo, cujos
representantes, em boa parte, se encontram no
Recife, se deslocaram do Rio de Janeiro, de São
Paulo e de outras localidades para prestigiar a
convocação desta Subcomissão e acompanhar
o debate em tomo das questões do turismo.

Agradeço, também, aos empresários e repre
sentantes de órgãos oficiais que aqui estão e, em
particular, aos membros desta Subcomissão, De
putados e Senadores Constituintes, que nos hon
raram com nesta oportunidade e temos a certeza
de que esta Subcomissão estaremos gerando
uma influência necessária, perante o Congresso
Nacional Constituinte, para fazer incluir o turismo
como um atividade importante no plano social
e econômico, estamos renovando a nossa satisfa
ção pelo depoimento do Sr. Relator desta reunião,
o Sr. Deputado Aécio de Borba, ao consignar
dois pontos que poderão transformar-se em arti
go para sugestão de norma constitucional, e nos
sentiremos plenamente satisfeitos se isto assim
vier a ocorrer.

Manisfesto que, como profissional liberal, como
empresário, prestando serviço ao Governo do
meu País, entendo que o turismo não é só uma
atividade do futuro, mas uma atividade do pre
sente.

O Brasil é uma Nação talhada para esta ativida
de. O turismo já hoje ocupa o quarto lugar na
pauta de exportações e temos certeza de que o
poder público, o Executivo e o Legislativo, assim
como o empresariado, se cumprirem bem as suas
funções, poderemos terminar a década tendo o
turismo como uma atividade pacífica, uma ativi
dade comunitária, no primeiro lugar na pauta de
exportações, oferecendo, assim, uma solução lim
pa, uma solução transparente para a questão da
dividaextema brasileira, para a questão do desem
prego, para a questão da fome e da miséria e,
principalmente, para a garantia da soberania na
cional.

Lembro, sempre, que o turismo, já em diversas
nações desenvolvidas, ocupa o primeiro lugar na
pauta de exportações e é reconhecido, plenamen
te, pelos governos estabelecidos, assim como pe
lo respeito à atividade empresarial. Portanto, o
fórum que aqui permitiu o debate dessas ques
tões, Sr. Presidente, revelou a sensibilidade deste
Congresso Constituinte para assuntos que refli
tam o interesse da população, o interesse da so-

ciedade civil, que, no caso turismo abriga, repito,
1 milhão e meio de profissionais que, direta ou
indiretamente, dependem, a sua subsistência, do
desempenho desta atividade. A consciência e o
reconhecimento de que o turismo não é apenas
uma atividade fomentadora da economia e do
plano social, mas, acima de tudo, uma indústria
pacífica e comunitária que dignifica, sobretudo,
o ser humano. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra, agora, ao nosso convidado Presi
dente em exercício da Associação Brasileira de
Empresas Organizadoras de Conqressos e Con
venções - ABEOCC, Or. Lourenço Angelo Maz
zuca.

O SR. LOURENÇOÃNGELO MAlUCA-Ape
sar do meu sotaque - sou brasileiro, filho de
brasileiros, neto de emigrantes -, estou conven
cido, já há muito tempo, de que Deus é brasileiro.

Em fevereiro, no VI Congresso da Confedera
ção Latino-Americana das Empresas Organiza
doras de Congresso, na cidade do Panamá, eu
me convenci, também, que Deus não era só brasi
leiro, era também latino-americano.

O potencial da natureza que nós temos, a beleza
das nossas praias, a hospitalidade do nosso povo
e este espírito latino que impera em toda a Amé
rica Latina, dão a este Continente uma perspectiva
de futuro extraordinário.

Externo, neste momento, em nome da associa
ção, que ocupo a presidência, a minha satisfação
imensa de ter sentido que as nossas palavras tive
ram repercussão, eco, em sobresaJtar a impor
tância fundamental do turismo, que é a pedra
fundamental, ou, como muitos diversos exposi
tores afirmaram, é eco-indústria de suma impor
tância.

Os meus agradecimentos por ter tido esta opor
tunidade e acredito que o Brasil, como esta nova
Carta, terá a possibilidade de garantir algo melhor,
um futuro melhor, para as gerações vindouras,
de que nós, hoje, somos os responsáveis.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Reafir
mamos o nosso agradecimento pela presença,
por uma lado, do Dr. Sérgio Lacerda, numa di
mensão da atividade desta subcomissão; por ou
tro lado, da Embratur e dos nossos dois outros
convidados e do conjunto dos convidados que
aqui estão hoje, e que, se entendi bem, está aqui,
hoje, representando todo o setor de turismo de
nosso País, com toda a sua expressão, boa parte,
como diz o Dr. João Dória Júnior. Isto nos diz,
enquanto Subcomissão de Educação, Cultura e
Esportes, e agregamos turismo e Lazer - da im
portância que o setor turístico vê no trabalho que
estamos desenvolvendo, e o convite que fizemos
a V.Ex-' foivalorizado com a presença e, especial
mente, com o conteúdo da contribuição que foi
trazida aqui, nesta manhã, pelos nossos convi
dados.

Por isto, Exrrr' Presidente, reafirmo Os nossos
agradecimentos, na segurança de que salmos en
riquecidos no conteúdo dos trabalhos desta Sub
comissão e procuraremos traduzi-lo no texto
constitucional a ser oferecido à Comissão Temá
tica n° 8 e à Comissão de Sistematização, e, afinal,
esperamos prevaleça nas discussões e votações
do plenário.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constiuinte Chico
Humberto.

o SR. CONSmUlNTE CHICOHUMBERTO
Apenas para uma questão sobre a viagem a que
fomos convidados, com o debate pela Câmara
de Vereadores de Uberlândia, e nós, em contato
com a Mesa, resolvemos adiar esta viagem ou
para o final da semana que vem, ou para outra
semana, uma vez que não tivemos tempo hábil
para entrar em contato com a Secretaria da Câ
mara, para podermos acertar detalhes desse de
bate.

Então, fica registrado, para que todos os Consti
tuintes tomem conhecimento, de que todos fize
mos esse adiamento, no sentido de se viabilizar
melhor esse debate da mais alta importância para
todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - fica,
então, comunicado o adiamento da viagem a
Uberlândia. No início da semana esperamos que
o Constituinte Chico Humberto volte a retomar
e propor à Subcomissão o equacionamento desta
viagem.

Com a palavra o Constituinte Ubiratan Aguiar.

O SR. CONSmUlNTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, temos recebido, conforme solicita
ção feita anteriormente, a cópia das atas de todas
as nossas reuniões e a informação que nos foi
passada pela Secretaria desta Subcomissão foi
que os apanharnentos taquigráficos aqui, tradu
zidos, seriam remetidos para publicação no Diá·
rio da Assembléia Nacional Constituinte.
Ocorre que, com as primeiras revisões feitas, pelo
menos com relação à minha participação neste
evento, gostaria houvesse uma medida adminis
trativa da Presidência, no sentido de que somente
após a revisão por nós feita fossem os mesmos
encaminhados à publicação.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Diante
da sua manifestação, esta Presidência primeiro
solicita que V. Ex" faça chegar as correções a
que já procedeu. Por outro lado, solicito também
à Secretaria tome as providências adequadas, no
sentido de que seja alertada a Taquigrafia de que
está havendo problemas, se bem entendi, com
relação ao apanhado taquigráfico de nossas reu
niões.

Peço ao Constituinte Ubiratan Aguiar, ex-Secre
tário de Educação do Ceará, destacado membro
desta Subcomissão, colabore com esta Presidên
cia, no sentido do encaminhamento adequado
desta sua sugestão.

A Mesa acata e pede a colaboração de V. Ex",
para o seus adequados cumprimentos.

Podemos esclarecer, por solicitação de um Sr.
Constituinte, que sobre a mesa estão 15 mil assi
naturas, e que não são assinaturas referentes à
hipótese regimental de encaminhamento de pro
posta ou emenda; à base de 30 mil assinaturas.
São 15 mil assinaturas de apoio aos seguintes
textos:

"Srs, Constituintes Pró-Ensino Religioso:
Nós, abaixo assinados, pedimos aos Srs.

Constitu!ntes que seja incluída na Constitui-

ção que está sendo elaborada o texto que
se segue:

A educação religiosa será garantida pelo
Estado em todas as escolas como compo
nente integrante do sistema de ensino, res
peitada a pluralidade religiosa do povo brasi
leiro."

Seguem-se 15 mil assinaturas.
Há uma carta de Brasília, de 8 de maio de

1987, assinada pelo Padre Guido Spaldi, endere
çando aos Constituintes também um apelo:

"Solicito à assessoria desta Subcomissão
que faça chegar este abaixo-assinado e o
seu texto ao Sr. Relator."

Recebemos a seguinte correspondência:

"Brasília, 4 de maio de 1987
Apraz-me informar a V.Ex"que do dia 11

a 14 de maio deste, o Centec, em conjunto
com o Ibesp e o Peac, estarão realizando
o "Seminário Internacional sobre Constitu
cionalismo e Democracia" e "Instituições Po
líticas para o Século XXI" - programa em
anexo. Solicitamos a V.Ex" a divulgação do
referido evento junto aos membros da sua
Subcomissão, tendo em vista a relevância
das questões a serem abordadas.

O objetivo do Seminário é o de oferecer
aos membros da Constituinte uma ampla au
diência, uma visão acadêmica acerca das
grandes questões sobre o Governo e a socie
dade que serão debatidas durante o processo
de elaboração da nova Constituição. O even
to pretende examinar tais questões a partir
de uma perspectiva comparativa intemacio
nal, e discutida as suas implicações para o
caso brasileiro.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar
a V. Ex" a expressão do nosso sentimento
de elevada estima e consideração.

João Vicente de Abreu Neto - Diretor do
Centec."

A observação desta Presidência é que Centec
significa Centro de Treinamento para o Desenvol
vimento Econômico, que, por sua vez, é subordi
nado ao lpea, Instituto de Planejamento Econô
mico e Social, que, por sua vez, é subordinado
à Seplan, que é a Secretaria de Planejamento da
Presidência da República. Fazemos o registro,
aqui há um conjunto de siglas. Para que no futuro
possamos continuar entendendo-nos, solicita
mos que os códigos seja descodificados. Temos
um código chamado Ungua Portuguesa, e ex
pressa a tradição pública do nosso entendimento,
enquanto brasileiros. De modo que esta Subco
missão, como Subcomissão da Educação Cultura
e Esportes, faz este registro, para que, a partir
daqui, possamos, ao escrevermos, especialmente
quando são siglas, traduzi-las, para que saibamos
de quem se está falando.

Penso que, com estes registros, estamos em
condições de suspender a nossa reunião.

2apARTE.

Às 17h21min
O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Decla

ramos reabertos os nossos trabalhos, que foram
suspensos ao meio-dia. Temos a satisfação de

registrar aqui a presença das seguintes entidades
ao mesmo tempo em que convidamos seus res
pectivos representantes para compor a Mesa:
Confederação Nacional de Moradores, Conam
por seu Presidente e Vereador João Bosco; Co
missão Nacional Criança e Constituinte, por seu
Coordenador Vital Didonet; Conselho Nacional de
Turismo Estudantil e Juvenil - Contej, por seu
Presidente Flávio Dias Patrício,Movimento de De
fesa dos Favelados e Comunidades Carentes, por
seu Coordenador femando Conceição; Conselho
Nacional do Seringueiros, por seu Secretário Na
cional, Osmarino Amâncio Rodrigues, a quem eu
convido que permaneça neste plenário para pos
terior decisão sobre o seu pleito. Convidamos
também o nosso ilustre Relator, o eminente Cons
tituinte Aécio de Borba.

Retomados os trabalhos, vohamos a informar
aos nossos convidados que cada entidade dispõe
de 10 minutos para a sua exposição inicial que
podem ser repartidos por mais de um expositor
não prorrogando o prazo, porque isto é do Regi
mento da Assembléia Nacional Constituinte, de
pois os Srs. Expositores poderão ser questionados
pelos Srs. Constituintes, por três minutos para
cada Constituinte e o questionamento deverá ser
direcionado a um mais de um ou a todos exposi
tores, de forma que cada entidade disporá de
três minutos para a resposta depois.

Por 10 minutos ofereço a palavra à Confede
ração Nacional da Associação dos Moradores 
Conam, Presidente João Bosco.

O SR. JOÃO BOSCO· Sr. Presidente, Consti
tuinte Hermes Zaneti, Sr. Relator Constituinte Aé
cio de Borba, demais componentes da Mesa, ex
positores, entidades presentes, Srs, Constituintes,
minhas Senhoras e meus Senhores:

A Conam se faz aqui presente nas pessoas de
quem lhes fala e de mais diretores: o Secretá
rio-Geral, o Sr. Almir Cardoso de Oliveira, que
também é Presidente da federação Mato-gros
sense das Associações de Amigos de Bairros e
do Iv-Secretério, companheiro firmo Trindade
que é Diretor da federação Rio-Grandense das
Associações Comunitárias e de base.

Vamos dividiro nosso tempo em duas interven
ções. Falaremos uma parte iniciale posteriormen
te o companheiro firmo irá fazer a abordagem
conclusiva.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Convida
mos o Sr. Firmo Trindade a tomar assentoà mesa.

O SR. JOÃO BOSCO - A Conam vê, assim
como um grande momento na vida nacional, a
instalação e o funcionamento da Constituinte. Nós
entendemos que esta oportunidade que a Consti
tuinte está dando para que o povo possa se mani
festar através das suas entidades com seus traba
lhos, como um passo importante no sentido da
real e efetiva democratização deste País.

Não foi por outro motivo que nós, inclusive,
convidamos para que comparecesse a esta Casa
e participasse dos nossos trabalhos urna Comis
são de Professores integrantes da direção do Sin
dicato dos Professores do Distrito Federal e do
Comando de Greve, que estão dirigindo uma gre
ve dos professores já há 38 dias, uma greve por
melhores salários, por melhores condições de tra
balho, por melhoria nas condições gerais de en
sino.
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Entendemos que o fato de nós estarmos aqui
numa Subcomissão de Educação, Cultura e Es
portes é um momento bastante pertinente para
que os professores do Distrito Federal venham,
através dessa Representação, denunciar a intran
sigência por parte do Secretário de Educação do
GDF,Sr. Fábio Bruno, que, infelizmente, não está,
digamos assim, mostrando-se sensível no enca
minhamento da solução dos problemas enfren
tados pelos professores.

Sou portador de um documento dirigidoà Pre
sidência desta Subcomissão, ConstituinteHermes
Zaneti, com a solicitação de que esse documento
seja multiplicado e distribuído para os membros
da Subcomissão e, inclusivepara as pessoas que
aqui se fazem presentes. AD mesmo tempo em
que historia o movimento dos professores, apre
senta as suas reivindicações.Acreditamos mesmo
que os membros desta Subcomissão irão levar
ao conhecimento de todos o Srs. Constituintes
esse problema para uma eventual solução.

A Conam, entidade que congrega e unifica o
Movimento Comunitário Nacional, cerca de 13
mil Associações de Moradores de bairros, vilas
e favelas, mocambos e conjuntos habitacionais
de todo o TerritórioNacionalcom 20 filiadasfede
rações estaduais, já vem de algum tempo procu
rando do sistematizar as discussões do Movimen
to Comunitário acerca dos problemas que têm
sido temas de apreciação por parte desta Subco
missão.

Especificamente no campo da educação, te
mos a dizer que é do nosso entendimento que
a educação no Brasil vem sendo levada de uma
forma elitistae alienante, ou seja aqueles que têm
a grande responsabilidade de definir a política
habitacional no Brasil, não o têm com vistas à
implementação de um ensino voltado para reali
dade nacional e para as necessidades do nosso
povo. Achamos mesmo que esta realidade é o
reflexoda própria opção de desenvolvimentoeco
nômico e social adotado por parte daqueles que,
sucessívamente, têm ocupado os cargos de man
dos deste País.

Nós somos da opinião de que o ensino deva
ser público e gratuito em todos os níveis e deve
ser laico.

Nós estamos encaminhando à Mesa o inteiro
teor do pronunciamento que gostaríamos de fa
zer, nesta reunião, mas, infelizmente, dada à exí-

, gilidade do tempo não vamos ter oportunidade
de fazê-lo. Mas gostaríamos que a Mesa desse
o nosso pronunciamento como lido, para que
fizesseparte dos Anaisdesta Casa e também para
que ele pudesse ser objeto de apreciação por
parte dos Srs, Constituintes. Neste pronuncia-

, mento, inclusive, nós temos as propostas defini
daspelo MovimentoComunitário,queserão lidas,
se tivermos a concordância expressa dos dois
Membros do Conam.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Para
se colocar expressa, também, nós damos oportu
nidade a V. S' de ler o documento.

O SR.JOÃO BOSCO - Pois não.
A Sonfederação Nacional das Associações de

Moradores - Conam, entidade máxima e única
de representação do movimento comunitário, a
nível nacional, que congrega e unifica a luta de
milhões de brasileiros organizados nas cerca de
13.000 Associações de Moradores de bairros, vi- -

las, favelas,mocambos e conjuntos habitacionais,
de todo País, e vinte federações estaduais, traz
até esta tribuna democrática, perante Vossas Ex
celências, a esperança de que esta Constituinte
venha ser, realmente, um marco histórico no pro
cesso de evolução da sociedade brasileira, rumo
a construção de uma pátria livre, de progresso
material e espiritual aonde possamos todos viver
felizes e em paz com nossas famílias.

Não é demais ressaltar a grande responsabi
lidade de V. Ex" neste momento.

Momento de grandes definições!
Nós não temos dúvidas. O que está em jogo

aqui, é, se nós queremos um Brasil dependente,
subjugado aos interesses do capital financeiro in
ternacional, das empresas multinacionais que vio
lam os direitos dos nossos trabalhadores, espo
liam as nossas riquezas naturais e saqueiam a
nossa economia, subordinados aos interesses dos
banqueiros e grande burguesia industrial nacio
nal monopolista - que é associada aos interesses
estrangeiros assim como aos interesses daqueles
que detêm o monopólio da propriedade da terra,
os latifundiários. Sob o guarda-chuva dos milita
res, que ainda hoje tutelam o governo. Ou, se
nós queremos, um Brasillivredas peias do milita
rismo,verdadeiramente autônomo e independen
te das grandes potências estrangeiras, com uma
economia voltada para satisfazer prioritariamente
as necessidades do fortalecimento e expansão
do mercado de consumo interno, com relações
de produção moderna e estáveis no campo e
na cidade, reconhecendo-se os direitos sociais
dos trabalhadores. Que se faça respeitar no con
ceito das nações civilizadas, como nação livre e
soberana, centro irradiador de progresso econô
mico, social, político e cultural, para o bem-estar
da humanidade.

Neste sentido, os assuntos debatidos nesta
Subcomissão se nos afiguram como de impor
tância fundamental. Pois estão intimamente liga
dos à necessidade da criação de meios e formas
mais avançados que permitam a intervenção na
realidade com vistas à formação de um novo ho
mem e de uma nova sociedade, mais humana
e mais freterna,

Srs. Constituintes, a educação, a cultura e o
esporte são elementos básicos para a formação
das condições subjetivas com vistas à determi
nação do nosso caráter enquanto nação.

O que o povo quer é a definição de preceitos
constitucionais que favoreçam o processo de libe
ração do seu potencial de desenvolviemnto físlco,
mental e intelectual.

Hoje,o nosso povo viveescravizado no obscu
rantismo.

Segundo os dados do último Censo, o Brasil
de 1980 conta com 19 milhões de analfabetos
adultos, o correspondente a 26% do total da po
pulação. Na Argentina esse percentual e de 6%,
em 1976, e em Cuba já era de 3%, em 1961.

Mais da metade das nossas crianças não conse
guem nem saltar a barreira da primeira série do
[ograu para se matricular na segunda.

Só para ficarnestes dois indicadores, já dá para
se notar o descalabro em que se encontra a edu
cação em nosso País, fruto de uma políticaeduca
cional alienante e e1itista, onde, inclusive, não é

dado ao professor as minímas condições mate
riais,pedagógicas e de remuneração para o exer
cício de suas elevadas funções. De fato, o profes
sor é antes de tudo vitima do que culpado desta
realidade que é fruto das condições socio-polí
ticas determinadas pelas classes dominantes que
não tendo qualquer apreço pelo povo trabalhador
e por sua educação, exerce os seus poderes
degradando o magistério.

Neste Paísos gastos militaressuperam de longe
o total dos recursos destinados à educação. Como
tivemos nas últimas décadas quase que só minis
tros militares na pasta da Educação, as crianças
brasileirase a nossa juventude não contaram com
nenhuma voz dentro do governo para defender
com veemência seus direitosno rateio das verbas.

Décadas de desatenção e de orientação priva
tísta, deram como resultado a erosão dos recursos
da educação. Asverbas públicas, já escassas pelo
desperdicio e má aplicação, se reduziram extre
mamente, principalmente devido ao desvio para
as escolas privadas,verdadeiros negócios empre
sariais de lucro fácil e exorbitante.

Constituintes,o que o povo organizado nas As
sociações de Moradores quer, deseja, reivindica
e exige é o Ensino Público, gratuito e laico em
todos os níveis, para que os filhos dos operários
e camponeses e demais trabalhadores e massas
carentes do campo e da cidade, possam ter aces
so ao direito universal da educação.

Não pedimos que a escola pública hostilizeos
estudantes das classes mais abonadas, mas que
atenda prioritáriamente aos filhos da gente do
povo trabalhador que constrói com suas próprias
mãos, com o suor do rosto e muitas das vêzes
com o sangue do corpo as riquezas deste País,
das quais ainda não usufrui.

A ausência de igualdade de oportunidades de
acesso à educação ajuda a manter o círculo vicio
so do obscurantismo, da miséria e da pobreza,
em cuja trama os imperialistas,grandes banquei
ros e empresários, e os latifundiários, sob a tutela
do militarismolançaram a maioria do nosso povo.

a grande desafio cultural do Brasil é colocar
e manter em boas escolas públicas toda a nossa
criançada e juventude.

Se a escola pública está bem localizada,existe
em quantidade e é de boa qualidade, ela vai atrair
mais gente, porque o melhor lugar numa demo
cracia, para criar uma criança e formar a juven
tude, é com a população com a qual ela vaiviver.

Aoportunidade que V. Ex"scriaram - atenden
do aspiração popular - para que as entidades
associativas pudessem se manifestar interferindo
diretamente nos trabalhos constituintes, bem de
monstra, a nosso ver, o sentido de auscultar os
diferentes segmentos da nossa população para
se elaborar uma nova Constituição moderna, de
mocrática e progressista.

De nossa parte, devemos dizer,tudo temos feito
para utilizar ao máximo essa oportunidade ímpar
na história republicana. Esta é a sexta Subco
missão na qual a caNAM tem a honra de se
manifestar.

O conjunto do povo brasileiro vem se organi
zando para participar deste momento histórico.
Especificamente no campo da educação, che
gou-se, inclusive, à constituição do Fórum da
Educação na Constituinte em Defesa do Ensino
Público e Gratuito, composto das entidades mais
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representativas, a nívelnacional, ligadas ao assun
to. Este Fórum Nacional da Educação após
exaustivos debates e reuniões chegou à elabo
raçáo de uma proposta educacional paraa Consti
tuição, a qual, por ser justa e conseqüente, merece
nesta oportunidade, perante esta Subcomissão
o mais amplo e irrestrito apoio da CONAM. Sem
prejuízo, evidentemente, das propostas oriundas
do próprio movimento comunitário tiradas du-
rante a realização do "Encontro Nacional das As
sociações de Moradores pela Constituinte Livre
e Soberana", promovido pela CONAM, em Brasí
lia, no mês de setembro/85, que contou com
2.000 delegados; no "l/lo Congresso Nacional das
Associações de Moradores", realizado em mar
ço/86, também em Brasília, e que contou com
a participação de 7.500 delegados de todo País;
e nos eventos organizados nos Estados, ao longo
do ano passado pelas Federações Estaduais. Bem
como, aproveitando-se a experiência e o conheci
mento acumulado pelo movimento comunitário
internacional, através das resoluções do "Encon
tro Latino-americano das Associações de Mora
dores", ocorrido em Manágua, capital da Nicará
gua, em fevereiro/87, no qual a CONAM repre
sentou o Brasil.

Srs. Constituintes, o processo educacional deve
estar voltado para a construção de uma sociedade
justa e livre, onde a educação não seja instru
mento de dominação, planejada por uma minoria
e voltada para a elite; mas sim, onde a escola
cumpra o seu papel na formação do cidadão
consciente e crítico. Para que haja uma mudança
de posicionamento neste setor é fundamental a
participação da comunidade no debate sobre a
democratização do ensino, a garantia do acesso
de todos à escola, à reformulação dos currículos
e conteúdos didáticos.

Assim, apresentamos à consideração de V. Ex'
's seguintes propostas da CONAM, para que se
jam objeto de apreciação e, no que couber, conse
quente elaboração de proposições constitucio
nais, por parte desta Egrégia Subcomissão, quais
sejam:

l' - Profunda e ampla reforma educacional
que leve em conta a realidade do nosso País e
as necessidades do nosso povo;

2' - Ensino público, gratuito e laico em todos
os níveis;

3' - Ensino do pré-escolar ao 10 Grau em
período integral;

4' - Que os prédios e recintos escolares este
jam à disposição da comunidade para realização
de reuniões e eventos;

5' - Mais verbas para a Educação;
6' - Cursos noturnos nas Universidades;
7'-Aplicação dos recursos públicos exclusiva-

mente nas escolas públicas, comunitárias e gra
tuitas;

8' - Medidas efetivas que garantam a total
erradicação do analfabetismo no País, o mais rapi
damente possível;

9' - Eleição para diretores das escolas;
10 - Criação nas escolas de áreas de esporte

e lazer que promovam a sociabilidade e a criativi
dade da criança e adolescente, bem como cursos
de trabalhos manuais e artísticos, de forma gene
ralizada, que preparem o aluno para o seu auto
sustento,

11 - Concursos públicos para admissão de
professores;

12 -Salários dignos para professores e funcio
nários das escolas;

13 - Mais escolas, distribuídas nos bairros e
zonas periféricas, urbanas e rurais;

14 - Férias dos alunos da zona rural em perío
dos distintos dos alunos da cidade, considerando
as épocas de plantio e colheita;

15 - Criação de cursos supletivos à noite, apro
veitando a ociosidade de prédios das escolas mu
nicipais e estaduais;

16 - Revisão dos critérios de avaliação e de
sempenho dos alunos, tendo em vista as diferen
ças socio-econômicas entre os filhos dos ricos
e os das classes trabalhadoras; e

17 - Os empregadores ficam obrigados a con
ceder jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias
para os empregados estudantes.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estas são as
sugestões e o pleito da CONAM. Sabemos que
algumas destas propostas poderão não ser objeto
de texto constitucional. No entanto, entendemos
que são indicadoras de problemas e necessidades
existentes e que poderão contribuir na Intervenção
de V. EX"" através de leis complementares, leis
ordinárias ou outros dispositivos legais

Esperamos ter contribuído na abordagem e en
caminhamento de solução das principais ques
tões a serem debatidas e decididas por essa Sub
comissão.

Este é o anseio do povo organizado através
das Associações de Moradores e Sociedades Ami
gos de bairros, vilas, favelas, mocambos e conjun
tos habitacionais em todo o território nacional.

Saudações comunitárias, muito obrigado!
Encerramos, passando os minutos seguintes

para que o companheiro Firmo possa ocupar o
tempo destinado, por este Plenário, para o pro
nunciamento de nossa Confederação.

Agradecemos aos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência esclarece que a organização ultrapassou
em 10 minutos o seu tempo. Considerando, no
entanto, que o companheiro Firmo Trindade veio
especialmente para este depoimento e que havia
um acerto interno de que ele receberia a metade
do tempo, peço a comprensão dos Srs. Consti
tuintes para o que o Sr. Firmo Trindade tenha
tempo suficiente para ler as duas laudas do docu
mento que trouxe para oferecer à esta subco
missão.

Com a palavra o Sr. Firmo Trindade.

O SR. ARMO TRINDADE - Srs. Constituintes,
sabemos que V. EX"", que serão responsáveis por
decisões sobre tantas questões polêmicas, princi
palmente as do ensino, não devem estar muito
preocupados com questões do esporte, pois que
este, à primeira vista, não tem grande importância
para a vida do trabalhador e, por conseqüência,
para a nova Constituição. Porém, para nós, da
Conam, essa questão tem muita importância,
pois, no nosso entendimento, o esporte poderia
ser um dos meios ou instrumentos para encami
nhar à integração na sociedade milhões de meno
res carentes, que hoje vagam pelas ruas das grpn
des cidades, rumo à delinqüência e a prostituição.
Poderemos levantar também aqui uma grande
polêmica, a quem o Governo deve amparar? Ao

esporte profissional? Ao esporte amador? Está
correta a política do Governo que destina milhões
e milhões para 40 ou 50 grandes clubes, que
têm uma média de 30 atletas profissionais, perfa
zendo um total aproxímado de 1.500 atletas com
um bom nível salarial, ou a política correta seria
a de se dar toda ou então parte desta verba, para
uma média de 5 amadores por Município, perfa
zendo um total aproximado de 20 mil clubes, que
abrigariam cerca de 400 mil atletas amadores,
20 por clube Se os Srs. Constituintes, tivessem
que tomar uma decisão agora, por qual das duas
optariam?

Nós, da Conarn, temos autoridade suficiente
para fazer essas afirmativas, pois, é no interior
de nossas quase 13 mil associação de moradores,
onde estão ou já saíram nossos infelizes futuros
cidadãos. Temos provas concretas de que todos
ou a maioria absoluta daqueles menores que são
encaminhados para a prática esportiva, seja em
clubes profissionais ou amadores, ficam imuni
zados contra todos os maleficios que nossa tão
consagrada sociedade moderna destina aos filhos
da classe trabalhadora. O grande problema é de
como manter regular ou permanentemente esse
grande número em atividade, pois, naturalmente,
isso resultaria em um alto custo financeiro, pois,
além de praças de esportes, equipamentos, ali
mentação. vestuário, professores e monitores, há
outras despesas complementares.

Nessa altura de nosso depoimento, V.Ex" esta
rão pensando que estamos chegando ao final e
que tudo não passou de mais uma cena neste
grande muro de lamentações. Se não tivéssemos
argumentos para justificar e valorizar nossa pro
posta, não teríamos ocupado o valioso tempo de
V. EX"" E como devem ser todas as discussões
sobre problemáticas, vamos levantar outra polê
mica.

O que é mais importante, gastar com o menor
hoje, dando-lhe moradia, alimentação, educação,
lazer e esporte, mesmo levando em conta todos
os custos enumerados anteriormente ou 'gastar
amanhã, ou, quem sabe logo, logo, pois a deli
qüência de meninos, a cada dia, começa mais
cedo. Vão gastar amanhã com grandes prédios
e imensas áreas, vide Ilha Grande. E também com
alimentação, vestuário, equipamentos, guardas
penitenciários, pessoal burocrático, polícia civil e
militar, e, de vez em quando, o Corpo de Bom
beiros. Não temos dados precisos, porém, pode
mos afirmar, sem medo de erro que o custo de
manutenção de um detento não é inferior a dois
salários mínimos Não tenho a menor dúvida em
afirmar que para atacar as causas se gastaria 50%
do custo para atender os efeitos.

Para concluir, gostaria de dizer que, se depen
desse de nossa votande, optaríamos para atacar
as causas. A nossa sugestão é a de que na nova
Constituição conste um artigo que seja claro, ob
jetivo e concreto, e, como exemplo, citarei o art
167, da atual Constituição, que garante aos em
presários, concessionários dos serviços públicos,
tarifas justas, expansão da empresa, equilíbrio
econômico e financeiro. Reajustes de tarifas? In
clusive consta na Constituição as tarifas móveis
de reajustes. E isto para as tarifas, mas não há
nada para os salários, não é constitucional, é ape
nas "gatilho". Agora na Constituição atual, no que
se refere às tarifas dos transpostes, o que existe
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é uma escala móvel, garantida pela Constituição.
Como sugestão, apresentamos aqui um artigo

que seja claro, objetivo, concreto, não como os
outros artigos, o do salário mínimo, o da partici
pação dos lucros, que depois não se transforma
em lei ordinária, que 50%, no mínimo, de toda
a verba destinada aos esportes e profissionais,
semiprofissionais, e são bilhões e bilhões e bilhões
destinados a campeonatos nacionais, internacio
nais, olimpíadas, campeonatos mundiais que, na
verdade, consomem uma verba fabulosa. E nós,
com esta polêmica, não somos contra o esporte
profissional. Queremos que também, desta verba
o Governo destine parte ao esporte amador. A
nossa proposta aqui está um pouco mal redigida,
quem a redigiu foi um empregado sem prática,
e no Brasil,hoje quem não tem prática não pode
trabalhar. E na Conam nós o admitimos. Então,
vamos passar para as mãos de um companheiro
de luta, há muitos anos, contra a ditadura, contra
a opressão, e que pegue este documento, para
fazer uma redação correta, conservando apenas
aqui a nossa proposta, a nossa sugestão, de que
50% da verba destinada a atletas profissionais,
de grande salários, e que entre eles há muitos
filhos de papais, que são ricos, e que estão todos
os dias viajando para o exterior, jogando vôlei
ou jogando basquete, que seja destinada à classe
trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
obrigado ao companheiro Firmo Trindade, com
panheiro de luta de muitos anos, e que recebemos
com imensa alegria em nossa subcomissão nesta
reunião de hoje. Voudespachar, para a publicação
no Diário Oficiai da Assembléia Nacional
Constituinte, sua sugestão e fazer a entrega ao
nosso relator, para que conste de nosso relatório
e seja aproveitada, na medida do seu entendi
mento, para que depois, no momento de sua
apreciação, possa a subcomissão apreciá-Ia.

Concedo a palavra por 10 minutos ao Coorde
nador da Comissão Nacional e Constituinte, Prof.
Vital Didonet.

O SR.VITAL DIDONET- Exmo. Sr. Presidente
desta Subcomissão, Constituinte Hermes Zane
ti,Sr. Relator Constituinte Aécio de Borba, Srs.
Constituintes:

Em primeiro lugar, o nosso agradecimento à
oportunidade e a honra de apresentar e discutir
com V. Ex'" as propostas, na área da educação
da criança e do adolescente, e situar em que con
texto essas propostas foram elaboradas.

A Comissão Nacional Criança e Constituinte
foicriada por uma portaria interministerial,da qual
participam sete Ministériose oito instituições. Os
ministérios da área social, não vou citá-los, para
não ocupar mais tempo. Mas as instituições, eu
as citarei, e são as seguintes: Unicef,Organização
Mundial para a Organização Pré-Escolar, Socie
dade Brasileira de Pediatria, Conselho Nacional
dos Direitosda Mulher,OAB,Federação Nacional
dos Jornalistas, Fenaj, Frente Nacional de Defesa
dos Direitos da Criança e Movimento Nacional
de Meninos e Meninas de Rua.

Iniciamos nossos trabalhos em julho do ano
passado. Portanto, há 10 meses que estamos tra
balhando. E desde o inícioficou estabelecido que
não faríamos um documento técnico, num gabi
nete, escrito por 4 ou 5 pessoas, mas que desen-

volveríamos um trabalho em todas as Unidades
da Federação em duas Iinhas.Uma,a mobilização
da sociedade, e, a outra, a elaboração de proposta
para a Constituinte.De tal sorte que, já em agosto,
foram criadas, em todas as Unidades da Federa
ção, Comissões Crianças e Constituinte para dis
cutir essas questões. E, nesse período, foram en
volvidasmais de 600 instituições públicas e priva
das interessadas na causa da criança. Aspropos
tas nasceram no bojo dessa mobilização, que en
volveu debates, estudos, discussões nas escolas,
discussões nas instituições, nas associações de
bairro, em todos os grupos que estavam envol
vidos nesses estudos.

Em outubro do ano passado já tínhamos um
primeiro documento em cada estado, em cada
ten'ítório e no DistritoFederal e fizemos uma pri
meira síntese. De lá até abril deste ano, os docu
mentos foram retomados, aprofundados, con
frontados entre todos os estados que os tinham
apresentado. Em abril deste ano fizemos um En
contro Nacional, com delegados de todas as Co
missões estaduais, sintetizando as propostas de
todos os documentos e aprovando a síntese defi
nitiva,que é este documento, que já é do conheci
mento da Constituinte.

Vou ler rapidamente estas propostas e comen
tar uma ou outra que considero mais essencial
neste momento.

Em relação à educação, o Estado garantirá gra
tuimente às famílias que desejarem a educação
e assistência às crianças de Oa 6 anos, em institui
ções específicas, como creches e pré-escolas.

Um parágrafo deste artigoseria de que a política
nacional de educação, regulada em lei, disporá
necessariamente sobre o nível pré-escolar, pre
vistoneste artigo, que é sempre o mais esquecido.

O artigo seguinte, refere-se ao ensino obriga
tório a todos, a partir dos 7 anos, até a conclusão
do nível médio.

Eu já esclareço por que até a conclusão do
nível médio, é porque muitas crianças não têm
condições, por determinadas razões, de concluir,
aos 14 anos, aquilo que é de direito fundamental,
que é o ensino de 8 anos. Então, é obrigatório
o início aos 7 anos, mas obrigatório, também,
por parte do Estado, oferecer o ensino gratuito
até que todos tenham probabilidade de concluí-lo.

Cabe ao Poder Público, em um outro artigo,
assegurar, através de uma política integrada, a
melhoria da qualidade da educação e do ensino
em todos os níveis. Porque não basta assegurar
um determinado número de anos de escolari
dade, se não houver a responsabilidade idêntica
com a qualidade desta escola.

Um outro artigo diz que o ensino será minis
trado em língua portuguesa em todos os níveis,
exceto nas comunidades indigeinas, onde tam
bém o será em lingua nativa. É- uma tendência
recente de reconhecimento da dignidade, do valor
das nações indigenas, e de serem instruídos tam
bém na sua língua nativa. Evidentemente sem
esquecer a língua portuguesa, porque é um instru
mento de lutas que elas têm para participar e
discutir nessa sociedade mais ampla.

A educação e ensino serão ministrados nos
diferentes níveis, pelo Poder Público, atendendo
sempre às características do contexto sócio-cul
tural.

Outro artigo, que a União aplicará anualmente
nunca menos de 13%, os estados, DistritoFederal
e os municípios nunca menos de 25% dos que
lhes couber das receitas, resultando dos impostos,
na manutenção e desenvolvimento da educação
e do ensino. É uma tentativa de, pelo menos,
assegurar o que já é uma conquista da Consti
tuição, embora várias comissões estaduais te
nham apresentado propostas para estender esses
percentuais a níveis mais elevados.

E um parágrafo, neste artigo, de que lei espe
cial,deve dispor sobre percentuais mínimos para
a educação pré-escolar, porque essa é sempre
a faixaque fica esquecida. E se não houver esses
percentuais mínimos para a educação pré-esco
lar, há o risco de que permaneça letra morta a
proposta de atendimento do direito da criança
à educação pré-escolar. Porque os instrumentos
de luta, de pressão social das crianças são bem
menores do que em outros níveis..

Um segundo parágrafo deste artigo diz que os
recursos públicos, destinados à educação, serão
aplicados exclusivamente nos sistemas de educa
ção criados e mantidos pela União,estados e mu
nicípios, territórios e DistritoFederal.

E um terceiro parágrafo, que o Estado deverá
garantir à sociedade civil o controle da execução
da política educacional em todos os níveis,e nas
esferas federal, estadual e municipal, através de
organismos colegiados, democraticamente cons
tituidos. Achamos que a escola pública também
deve ser democratizada e que a sociedade civil
tenha o direito, por ser a educação um instru
mento decisivo de participação da cidadania e
de desenvolvimento da pessoa. E que esta socie
dade civil tenha participação e controle na execu
ção da política educacional e de mecanismo atra
vés de organismos colegiados.

E um outro que fala sobre a descentralização
da educação para as diversas esferas, ou seja,
municípios, estados, territórios e a União.

Eu me permitiria srs. Constituintes, abordar
com um pouco de detalhe, no tempo que me
cabe, por que a questão da educação da criança
de Oa 6 anos.

Em primeiro lugar, já é um conceito muito di
vulgado e uma consciência de quase todos, de
que a demanda social por creches, em instituições
de educação pré-escolar vem crescendo. Quem
tem experiência da administração dos sistemas
de ensino tem contastado isso.Asfamíliaspedem,
demandam e exijem cada vez mais instituições
expecíficas para a educação das crianças peque
nas. Essa demanda social está diretamente rela
cionada com os fenômenos de urbanização, in
dustrialização, divisão do trabalho e transforma
ções estruturais da família, sobretudo passando
da famílla extensa para a nuclear, onde não exis
tem mais adultos, não existem mais pessoas para
ficarem cuidando, educando e orientando a crian
ça pequena.

Um outro fenômeno é a participação progres
siva da mulher na força de trabalho extradomi
ciliar. Essa demanda social vem crescendo a tal
ponto, que, sobretudo nas administrações muni
cipais, está díficil segurá-Ia. Os prefeitos sabem
mais do que um Secretário de Educação e este
sabe mais do que o Ministroda Educação, exata
mente por estarem mais próximos das necessi
dades e das demandas sociais, quanto é impor-
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tante ter instituições específicas para a educação
da criança pequena.

Existe um outro fato que são os dados das
ciências. Nos últimos 40 anos as ciências se de
senvolveram, sobretudo a Psicologia, a Biologia,
as Ciências da Educação, e a própria experiência
educacional, de que esses primeiros anos são
decisivos para a formação da personalidade. Ha
via um tempo em que a criança era ignorada,
ela se diluía no contexto familiar e se entendia
que ela se desenvolvia no contexto de todas as
experiências familiares, na medida em que esse
contexto familiar se alterou pelos fenômenos a
que me referi anteriormente, de urbanização, in
dustrialização, participação da mulher na força
de trabalho, modificações estruturais da família,
na medida em que se aprofundou o conheci
mento de quais são as formas e os meios pelos
quais a criança se desenvolve.De qual é o signifi
cado das primeiras experiências infantis para a
formação de sua personalidade, desenvolvimento
da sua inteligência,percebeu-se que esses primei
ros anos não podem ficarsem cuidado, sem aten
ção adequada àquilo que é característico da idade.
E os conhecimentos sobre a infância, sobre os
primeiros anos de vida já não são mais acessíveis
a todas as famílias ou à maioria das famílias, já
não há mais tempo para ler e estudar todos os
dados das ciências disponíveis sobre os meios
e as formas mais adequados de formação da per
sonalidade, de desenvolvimento da inteligência,
da formação da socialização da criança, etc. En
tão, é preciso uma instituição específica, especia
lizada que venha a oferecer isso através do am
biente e das pessoas envolvidas. Aliás, esses são
os mesmos argumentos que justificarame trouxe
ram a posição da sociedade em relação à escola
de 10 grau. E a experiência de dois séculos de
educação infantil no mundo, e também no Brasil.
No Brasil, menos, de que não é indiferente uma
criança freqüentar ou não freqüentar uma boa
pré-escola. Tanto assim que as famíliasmais ilus
tradas, sobretudo aquelas que têm poder aquisi
tivo para pagar uma instituição particular, colo
cam seus filhos na creche ou na pré-escola. Não
é indiferente.

Um último argumento, Srs. Constituintes, que
eu considero importantíssimo para V. Ex" que
estão discutindo uma nova etapa da nossa história
social e política brasileira,a questão da democra
tização.E não se democratiza a educação no Bra
sil, se nós começarmos com escola pública a
partir dos sete anos. Não é que estejamos preten
dendo uma pré-escola como solução dos proble
mas sociais e econômicos brasileiros, mas esta
mos dizendo que antes dos sete anos muita coisa
nas aprendizagens, na forma e no conteúdo da
quilo que a criança aprende e se desenvolve já
começa a acontecer. Aos dois anos, a criança
já sabe falar, que é uma das aprendizagens mais
complexas do ser humano, aprende a caminhar,
a se relacionar, a trabalhar em grupo, a ser mais
individualista ou a ser mais colaboradora, devido
às suas primeiras experiências. Então, os primei
ros anos são decisivos nessas aprendizagens.
Quando a criança chega aos sete anos, ela já
tem um cabedal bastante significativo de aprendi
zagens. Segundo ponto em relação a isso, toda
iPrendizagem nesses primeiros anos não se dá
da mesmaforma para umã criãi1ça e outra. Essas

diferenças nesse desenvoMmento, nessas apren
dizagens decorrem dos meios sociais em que as
crianças estão inseridas, porque a classe social,
o meio social é um instrumento decisivo,porque
a criança é um ser social.

Então, é nesse contexto social que se dá a
aprendizagem, relacionada com as condições em
que a criança estã vivendo. Na medida em que
nós oferecemos uma pré-escola pública, gratuita,
de boa qualidade, nós estamos oferecendo às
crianças as condições de democratização da edu
cação a partir de quando essas aprendizagens
são significativas.

Tenho certeza que os Srs. Constituintes, tão
sensíveis para a questão da democratização, do
direito da criança à educação, estarão atentos a
esse avanço significativo que a nossa sociedade
hoje está solicitando, exigindo, e que a ciência
também está demandando.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado, Professor Vital Didonel Oferecemos, agora,
a palavra ao Conselho Nacional de Turismo Estu
dantil e Juvenil, Contej,Presidente Flávio Dias Pa
tricio, pelo prazo de 10 minutos.

O SR.FI.ÁVlO DIAS PATRÍCIO - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, estou aqui representando
duas entidades, que são a União Nacional dos
Estudantes e a União Brasileira de Estudantes
Secundaristas, que já estiveram presentes aquí-:
nesta Comissão e já colocaram quais as suas
visões em relação ao problema educacional no
nosso País.

Venho aqui tratar, em nome do Contej, que
é uma entidade criada pela União Nacional dos
Estudantes e pela UBES,UniãoBrasileirade Estu
dantes Secundaristas, sobre a questão do turismo
estudantil e juvenil.Passo, portanto, a lerum docu
mento que foi redigido por essas duas entidades,
que vai ficar de posse desta Subcomissão.

"SOBRE O TURISMO ESTUDANTIL
E JUVENIL EM NOSSO PAÍs

Aquestão da qual iremos tratar nesta opor
tunidade é de grande relevânciapara o nosso
Pais:o turismo. Ao contrário do que ocorreu
nas Constituições brasileiras anteriores e
mesmo do que podemos notar na Consti
tuição VIgente, vemos que o tema deve ser
tratado com a atenção na Carta a que os
Srs Constituintes se dedicam a elaborar.

O turismo no Brasil, tido principalmente
como uma lucrativafonte de divisas,carrega
marcas de autoritarismo, ineficiência, de
clientelismo e de incompreensões. Ao ser
considerado meramente uma atividade, a
responsabilidade pelo seu implemento recai
nas mãos da iniciativa privada. E mesmo a
Embratur desenvolve uma ação principal de
apenas planejar, fomentar e controlar a quali
dade dos serviços oferecidos pela atividade
empresarial no ramo.

Isso, somado à ausência de recursos pró
prios para os investimentos govemamentais,
criou uma situação em que o turismo não
é acessível à maioria da população. As opor
tunidades existem apenas para uma parcela
com maior poder aquisitivo. A possível ex
pansão do setor que se avizinhoucom o PIa
no Cruzado foi conjuntural e de curta dura-

ção, pois com os sinais de recessão que já
vislumbramos em nossa economia é mais
provável que se retome à tendência elitista
anterior. Pela própria estrutura que existeem
nosso País podemos verificar este fato: uma
rede hoteleiraonerosa para a média da nossa
população; faltade serviços de hospedagem
de baixo custo; transporte aéreo dos mais
caros do mundo; uma rede de ferrovias prati
camente inexistente.Tudo isso reforçado por
uma mentalidade restritiva de que se deve
buscar aquela camada da população que,
mesmo pequena, seja "melhor" consumido
ra.

Dentro dessa maioria da população alijada
das oportunidades se encontram os estudan
tes. Somos uma categoria que realizaaquilo
que poderíamos chamar de um "turismo in
formal". E grande O entre nós o interesse
em conhecer nosso País,sua diversidadecul
tural e mesmo desenvolveresta atividadeque
também é lazer. O estudante necessita de
inúmeros serviços ligados à área de turismo
para complementar seus estudos: visita de
cidades históricas, reservas ecológicas, cen
tros de desenvolvimento cultural e tecnoló
gico são necessários para uma maior com
preensão da realidade. Precisamos garantir
a elevação do nivel cultural de nosso povo.
Mas não oferecidas facilidades a nós, o que
nos impede de desenvolver esta atividade
mais assiduamente.

Tímidas são, ainda, as iniciativas de fomen
to ao tunsmo juvenil.Em alguns Estados se
organizam associações de albergues da ju
ventude, mas somente em São Paulo se tem
uma organização maior nesse sentido. O mo
vimento a1berguista no Brasil está se dando
afastado do movimento de juventude organi
zado. As autoridades mesmo neste setor pri
vilegiam a iniciativa privada e as estruturas
convencionais do turismo brasileiro. Não
contamos com uma politica de descontos
e barateamento de custos. Não temos acesso
facilitadoa um cojunto de serviços.

O Contej, entidade criada pela UNE(União
Nacional dos Estudantes) e UBES (União
Brasileirade Estudantes Secundaristas), vem
desenvolvendo um trabalho no sentido de
mobilizar os jovens estudantes a construir
em nosso País uma mentalidade favorável
ao turismo estudantil e juvenil.

O Contej vem discutindo e apresentando
a visão do turismo social às autoridades e
estabelecimentos comerciais ligados ao ra
mo. As entidades estudantis vêm buscando
sensibilizar os estabelecimentos comerciais
a prestarem seus serviços com descontos
que facilitemseu acesso.

O Contej se propõe a orientar e servir os
estudantes e jovens com produtos exclusivos
e voltados para a juventude. Nosso órgão
desenvolve um intercâmbio de experiências
com outros países, através do ISTC- Confe
rência Internacional de Turismo Estudantil,
que nos cinco continentes possuem uma po
líticaque favorece o acesso do jovem à ativi
dade turística.Na Europa, milhões de jovens
transitam de um país para outro encontrando
toda uma série de descontos e facilidades
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para o turismo. Descontos em transporte,
acomodações, cinemas, museus, restauran
tes, livrarias, etc. Existem passes especiais
na área de transporte e a organização tours
voltadas aos interesses dos jovens.

O Brasil possui uma população majorita
riamente jovem, com baixa renda, que deve
ter garantido seu direito de acesso às ativida
des turístícas, Neste sentido, propomos que
sejam destinados, constitucionalmente, re
cursos federais para o turismo a serem apli
cados de forma a criar uma estrutura dirigida
a este setor. Isso,claro,dentro de uma modifi
cação na política geral de turismo.

Entendemos que esta atividade deve ser
vista mais como integradora e não apenas
como comercial. Para isso é necessário que
a União tome para si o papel de desenvolver
o ramo e se tome o principal investidor.

Brasília, 8 de maio de 1987. - Flávio
Dias Patricio, Presidente do Contej - Con
selho Nacional de Turismo Estudantil e Ju
venil.

Justamente pensando em responder a todos
os anseios da Juventude Brasileira, principalmen
te dos estudantes, é que a União Nacional dos
Estudantes e a GBESvêm a esta comissão levan
tar a questão do turismo estudantil juvenil. Nós
temos a compreensão de que a questão do turis
mo não deve ser corno urna forma de explorar
o jovem brasileiro,achamos que o turismo é uma
forma concreta de integrar principalmente os jo
vens na sociedade brasileira,na realidade em que
viveo País, nos diferentes contextos em que vive
a nossa sociedade. O jovem que não conhece
o seu País e sua realidade não tem condições
de se integrar à sociedade. Aesmagadora maioria
dos jovens brasileiros, nascem, passam toda a
sua adolescência, praticamente toda a sua vida,
quando muito na sua região; não conseguem,
principalmente por questões de orientação e mes
mo de mentalidade que o turismo brasileiro pos
sui, mas, principalmente, por questões financei
ras, para circular e conhecer o Brasil, muito me
nos o continente e diversos outros países.

Nesse sentido é que a UNE e a GBES vêm
colocar essa proposta. Já soubemos que a Em
presa Brasileirade Turismo - Embratur, esteve
presente a esta subcomissão, inclusiveno dia de
hoje, pela manhã, e viemos também complemen
tar a participação desses setores ligados ao turis
mo, viemos colocar a nossa posição, da União
Nacional dos Estudantes e da UBES.Muitoobri
gado.

O SR.PRESIDENTE (Aéciode Borba) -Muito
obrigado ao FlávíoDias Patriciopela colaboração
que trouxe sobre a integração do mundo estu
dantil e juvenil no turismo. O seu trabalho será
publicado no Diário do Congresso Constituin
te e levado na devida conta pelos Membros desta
Assembléia.

Passamos a palavra, agora, por 10 minutos,
ao representate do Movimentode Defesa dos Fa
velados e Comunidades Carentes, através do Sr.
Coordenador, Fernando Conceição.

O SR. FERNANDO CONCEIÇÃO - Sr. Presi
dente, Sr. Relator,Srs. Constituintes:

MDF - MOVIMENTO DE DEFESA DOS
FAVELADOS E COMUNIDADES CAREN·

1ES
Proposta à Subcomissão de Cultura do Con

gresso Constituinte
1. Introdução
O MOF,entidade civil sem fíns lucrativoscriada

a partir da necessidade de organização e articu
lação dos faveladose sem terras, por eles próprios
em vários Estados brasileiros,busca soluções de
moradia digna, educação, saúde, trabalho, que
são reivindicaçõesbásicas da grande maioria dos
brasileiros.

Entendemos que tudo isso, e a luta que trava
mos, geram a cultura brasileira.

A colonização do Brasil do jeito que foi feita,
massacrando as populações indígenas, adotando
o sistema de escravidão do negro africano, rele
gando à mulher um papel de segunda categoria
e do mero objeto no processo histórico, dá a
idéia de que são sempre as elites que detêm o
monopólio da cultura e do saber.

Istonunca foiverdade. Podemos afirmar desde
sempre, que apesar dessa condição de "domina
dos", índios, mulheres e negros, no seu cotidiano
criaram - e criam - suas alternativasde cultura,
que em última instância são alternativasde sobre
vivência.

Quando hoje "'emos milhares e milhares de
pessoas ocupando terras vazias no campo e na
cidade, isto, no nosso entender, é povo fazendo
cultura.

Achamos, portanto, que cultura não é somente
fazer teatro, dança, música, artes plásticas, etc.
Cultura é isso, e também todo conjunto de atos
que o povo faz no seu dia-a-dia para continuar
vivendo, num Estado que exclui e discrimina a
maioria de sua gente, formada por trabalhadores.

Na Constituição brasileira, a cultura deve ser
definida segundo este princípio.

Aeducação é um aspecto da cultura. Em várias
regiões do nosso País, movimentos popular:s,
de igreja, sindicatos vêm praticando a educação
popular, como alternativa ao sistema oficial 
que quase sempre não atende aos interesses da
comunidade.

Nas nossas escolas a cultura determina nosso
modo de vivenciar a educação, considerando a
realidade social.

Alémde atender às exigências do ensino oficial,
com as matérias tradicionais, incluímos no currí
culo escolar as manifestações de cultura inerentes
a cada comunidade. Pode ser da pescaria ao se
ringal, da capoeira ao carnaval, da arte culinária
ao cordel.

Na Constituição brasileira, a escola não pode
ter uma definiçãopadronizada e elitista. As escolas
populares devem ser reconhecidas e respeitadas
e receberem apoio material do Estado que per
mita seu funcionamento, assegurada a auto-ges
tão comunitãria.

Esse é o documento elaborado pelo MOF.Há
um outro, que seria para a Subcomissão da Edu
cação, e que passo às mãos do ilustreSr. Relator.
Gostaria de ressaltar a presença de representantes
de uma favela de Brasília, a favela do Paranoá,
e representante do MDF de Salvador,o nosso
companheiro AntônioSampaio.

Gostaria, também, de fazer algumas conside
rações a respeito de nossa presença aqui. Primei
ro, a constatação do vaziodeste plenário,em rela
ção até mesmo à presença dos Srs. Constituintes.
Não sei se isso é motivo pela nossa condição
de periferia,de boa parte das entidades aqui pre
sentes fazerem parte da periferia,estamos partici
pando na periferia de um horário e por isso a
pouca presença desses Srs. Constituintes é bas
tante rarefeita, no nosso entender.

A segunda observação é ressaltar as difilcul
dades que os movimentos populares têm, estão
tendo e sempre tiveram de participar desse Con
gresso Constituinte. Nós não fomos convidados,
viemos aqui "na marra" e com muita dificuldade
fomos inscritos. Temos aqui companheiros de
Seringal, lá do Acre, que estão tentando também
falar, mesmo sendo nesse horário periférico, já
que eles vieram de uma região da periferia do
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aéciode Borba) -Agra
decemos a participação do Sr. Fernando Concei
ção e a colaboração que trouxe para a área da
cultura e também da educação, focalizandoespe
cialmente a área popular.

Passamos, agora, a palavra aos Srs. Constituin
tes que desejem interperlar pessoalmente alguns
dos depoentes, ou a todos, dispondo o Consti
tuinte de três minutos e aquelas pessoas citadas
ou indagadas têm os mesmos três minutos para
as respostas.

O primeiro inscrito é o Constituinte Ubiratan
Aguiar.Tem S. Ex" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, Sr. Relator,ilustres presidentes das
entidades convidadas que participam desses de
bates, companheiros:

Nós gostariamos de registrarque o depoimento
trazido aqui pelas diversas entidades casam per
feitamente com o pensamento já por nós esposa
dos em oportunidades outras e mostra uma reafir
mação daqueles que estão próximos da linha de
frente da educação brasileira, da necessidade de
que se tenha a exclusividadedos recursos públi
cos para a escola pública, a necessidade de que
se tenha uma escola democrátríca, uma escola
em que haja a participação da comunidade, na
gestão, na direção e na coordenação de suas ativi
dades e de uma escola que realmente represente
o pensamento, o desejo, a aspiração maior da
sociedade brasileira.

Meu caro presidente da associação que con
grega as favelas,talvezV.S' não tenha tido oportu
nidade de conosco conviver em outros instantes
e em outros momentos de debates. Efetivamente
sexta-feira,à noite, talvez seja o dia e a hora em
que não se pode ter aquela presença que estima
riamos, por exemplo, já hoje pela manhã era ex
pressivo número de participantes, não só das enti
dades, como também de todos os Srs. Consti
tuintes. E esta subcomissão, por seu presidente
e seus membros, tem feito o possível para poder
ouvir e abrir as portas a esse depoimento, para
nós o mais valioso, porque o desejo de cada um
de nós realmente é aquele de que o trabalho pro
duzido por esta subcomissão seja o reflexo do
pensamento dos diversos segmentos da socie
dade brasileira.E, em particular, por necessidade
de tempo, gostaria de dirigir ao Professor Vrtal
Didonet, que tive oportunidade de conhecer no
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Ministério da Educação, com a sua preocupaçao
voltada para o pré-escolar, uma pergunta que esti
ve anotando aqui, num documento que nos traz,
quando afirma, em sua proposta na área de edu
cação:

"O Estado garantirá, gratuitamente, às fa
mílias que o desejarem a educação e a assis
tência às crianças de zero a seis anos, em
instituições especificas como creches e pré
escolas".

E no parágrafo único acrescenta:

"Apolítica nacional de educação regulada
em lei,disporá necessariamente sobre o nível
pré-escolar previsto neste artigo."

Para, no seguinte, afirmar:

"O ensino é obrigatório e gratuito para to
dos, a partir dos 7 anos até a conclusão do
nível médio".

Professor Vital, o assunto é muito complexo,
já foimuito debatido nesta Casa, mas gostaríamos
de perguntar: Que clientela seria esta aproximada
que nós teríamos de zero aos 14 ou 15 anos
e que recursos seriam necessários para atender
a essa clientela, se os 13% atuais destinados à
área da educação, pela Emenda Calmon, seriam
insuficientes para atender à proposta aqui apre
sentada, e que percentual o nobre coordenador
desse movimento Vital Didonet apresentaria para
que se pudesse satisfazer essa necessidade de
atendimento da clientela?

No mais, rendo-lhe as minhas homenagens,
porque conheço seu trabalho em favor do menor
e da pré-escola.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra o Professor VitalDidonet.

O SR. VITAL DIDONET - Agradeço a refe
rência do nobre Constituinte Ubiratan Aguiar, que
vem debatendo esse tema, defendendo muito es
sa área da educação. Conheço, também, da sua
experiência e do seu esforço quando foiSecretário
da Educação do Estado do Ceará.

Objetivamente, a sua pergunta quanto à clien
tela, de zero a seis anos temos cerca de 25 milhões
de crianças no Brasil; de 7 a 14, cerca de 22
milhões; seriam então de 47 milhões de crianças.
Isso assusta. Mas não podemos nos assustar com
nosso povo; o povo brasileiro tem direito à escola,
esse é o número de crianças que têm direito à
educação. Então, temos que oferecer, criar condi
ções para que o Estado, a sociedade, nessa Cons
tituição, obrigue o Estado a responder a esse direi
to de todo cidadão brasileiro à educação até aos
14 anos de idade, pelo menos.

Quanto aos recursos, nobre Constituinte Ubira
tan Aguiar, colocamos aqui uma proposta que
foi majoritária em nosso documento dentro da
Constituinte, de pelo menos assegurar os percen
tuais já definidos pela Constituição vigente de 13,
25% nas diversas esferas. Sabemos que recursos
são necessários e, mais volumosos, embora eles
não tenham só concentrado em si os problemas
da educação brasileira; temos também a questão
da qualidade da educação e da adequação da
nossa educação a nossa realidade sócio-cultural.
Por exemplo, temos uma evasão e repetência de
45% na primeira série, tudo isso é perda, econô
mico-financeira e social, perda humana, criança

que se reprova, que começa a criar uma auto-ima
gem negativa, criança que abandona a escola e
que não aprende, e depois não se integra social
e culturalmente, conforme era seu direito.

É preciso que na discussão do recurso também
se discuta a questão da qualidade, da adequação,
da escola, à realidade da idade da criança. Estima
ríamos que os percentuais fossem mais elevados,
mas que ficassem, como foi previsto, como obri
gação do Estado, assegurar para todas as crian
ças, a partir do nascimento, educação de quali
dade, o pr6prio Estado vai ver se os 13% são
ou não suficientes, a nível de União e 25%, a
nível dos Estados e Municípios e deverá estabe
lecer outros mecanismos para que haja maiores
recursos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado. Tem a palavra o nobre Constituinte Lou
remberg Nunes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente e Srs. Constituin
tes, ilustre conferencista desta tarde, vou dirigir
duas questões apenas, uma ao Professor Vital Di
donet e a outra à Confederação Nacional das As
sociações de Moradores.

Gostaria de saber do Professor Vital, se esse
trabalho da criança e Constituinte chegou a vis
lumbrar uma maneira de um atendimento unifica
do, mas diferente, fora do Ministérioda Educação;
ou seja, a criança de zero a 6 anos deveria ter
ou não ter, segundo o entendimento desse pes
soal que depôs na Criança e Constituinte, um
tratamento específico, e um 6rgão específico que
englobasse, por exemplo, a LBA, a Funabem, esse
trabalho de creches, todo esse trabalho poderia
ser englobado num 6rgão único, se isso foi estu
dado ou não; ou se isso conviria a essas crianças
serem atendidas dispersamente; um órgão aqui,
outro 6rgão ali, um 6rgão estadual, um 6rgão
municipal, sem um organismo central, unificador.
das ações de proteção á criança, e principalmente
de controle e fiscalização dos recursos utilizados
em favor da criança. Gostaria de saber a opinião
de V. S' naquilo que às vezes aparece rotulado
como o Ministério da criança, seria mais ou me
nos alguma coisa que congregaria todas as ações
dirigidas ás crianças, principalmente nessa faixa
de zero a 6 anos, na medida em que, na outra
faixa, de 7 a 14, já há uma obrigação do Estado,
ele já atende com a merenda escolar, com o ensi
no obrigat6rio e gratuito. Essa questão seria para
o Professor Vital.

Com relação à Confederação Nacional de Asso
ciações de Moradores, li um documento aqui que
faz uma análise global do Pais, uma crítica da
situação existente, repetindo, nesta parte, vários
documentos que nos têm vindo. Mas, naquelas
postulações e naquilo que a Confederação pos
tula para o Brasil nesta nova Constituição, temos
várias medidas de ordem geral, principalmente
relacionadas com educação e não ficamos saben
do como é que a Federação Nacional das Asso
ciações de Moradores pretende para o futuro, que
tipo de tratamento pretende, porque sabemos que
atualmente a CONAMtem recebido auxílio,cober
tura, pelo menos estímulo do CEAP.Não sei como
é que vê a sua atuação prôpría, porque as metas
que ela apõe aqui são gerais, amplas, para a socie
dade e outros organismos. Como é que a CONAM
atua hoje, como é que pretende atuar para o futu
ro, se pretende manter-se atrelada ao CEAP ou

a alguma outra instituição. Como é que vislumbra,
para o futuro, sua atuação nessa área comunitária,
e aproveito para testemunhar que em Mato Gros
so é bastante atuante a CONAM, das Associações
de Moradores, e está aqui presente o Walmir Car
doso, que em Mato Grosso tem trabalhado nessa
área e prestado uma grande contribuição.

Perguntaria então ao Dr.João Bosco e ao Firmo
como é que eles vêem para o futuro o andamento,
o crescimento, a atuação da CONAM e das asso
ciações de moradores do Brasil, de modo geral.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Muito
obrigado. Passo a palavra ao nosso convidado,
Professor Vital Didonet.

O SR. VITAL DIDONEf- Sr. Constituinte Lou
remberg Nunes Rocha, levantou V.Ex' duas ques
tões que considero extremamente importantes,
que devem ser analisadas nesse momento da
Constituinte. A primeira, quando se propõe a edu
cação da criança como um direito a partir do
nascimento, e evidentemente de zero a 6 anos,
quando começa a obrigatoriedade escolar, não
estamos entendendo que zero a seis seja uma
faixauniforme. Ela tem especificidade dentro des
se período. Assim como zero a 6 é diferente de
7 a 14, pelas características biológicas, psicol6
gicas da criança, também dentro da faixa de zero
a 6 pode-se identificar mais especificamente um
grupo de zero a 3 e outro grupo de 4 a 6, como
momentos específicos de desenvolvimento, da
necessidade de relações sociais e de tipos de ativi
dades das próprias crianças. Não se trata de um
sistema único, padronizado, nem para todo o País
nem para todas as crianças nessa faixa de idade.
A pluralidade de formas, de mecanismos, de insti
tuições é importante, porque ela vai respeitar mui
to mais as características específicas da criança
e do ambiente sócio-cultural. Somos pela plurali
dade e diversidade das formas de atendimento.
Não fizemos a indicação aqui porque isso será
definido numa legislação posterior.

Quanto a um 6rgão responsável, esta Consti
tuinte envolveu desde o Juizado de Menores, As
sociação de Moradores, Ministério da Educação,
Saúde, Inamps etc. A quantidade a que fizemos
referência, cerca de 600, foi discutido como um
direito dá criança à vida, ao desenvolvimento, a
ser cidadão participante da sociedade. Educação
aparece, porque é decisiva, é importante, como
também aparece em outros setores.

Quanto a um ministério, o Ministério da Crian
ça, como V.Ex' fez referência a idéias que estão
em curso, pensamos que essa não é a solução.
A questão da criança abrange várias áreas. Um
só ministério teria dificuldades de relacionamento
com outros setores, por exemplo, Ministério da
Criança; e quanto tiver educação, o Ministério da
Educação o Ministério da Saúde, o Ministério da
Previdência, quando, na faixa de zero a 6 anos,
ele teria que pegar um pouco de cada ministério.
Ficari~ dificil à população.

O nosso documento propõe, na última suges
tão, que:

"Fica instituído o Conselho Nacional da
Criança e do Adolescente..,"

Uma lei regularará as atribuições da formação
dos conselhos, com envolvimento de 6rgãos pú
blicos e comunidade, a sociedade civil. Pensamos
que no foro desse conselho, que deve ser organi-



230 Domingo 19 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

zado com participação comunitária e com -des
centralização, tenhamos condição de pensar uma
politica e a participação no controle dos recursos
disponíveis para essa área da criança.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado.

Concedo a palavra ao Vereador João Bosco,
pelaConam.

O SR. JOÃO BOSCO - Nobre e digno Consti
tuinte Lourembeg Nunes Rocha.

A Conam é uma entidade de âmbito nacional,
que tem por fim estabelecer uma política unifi
cada do movimento comunitário. É uma entidade
que representa o conjunto das entidades criadas;
é uma entidade única, não tem divisões, como
há em outros movimentos, como no movimento
sindical. É uma entidade que se relaciona com
órgãos de govemo, mas é um relacionamento
onde não colocamos, em momento algum, em
perigo, em xeque, a nossa necessária autonomia
e independência, quer em relação aos órgãos de
governo, quer em relação a partidos políticos ou
mesmo a religiões. A nossa entidade é ampla,
democrática e procura jogar um papel no sentido
da elevação do nível de consciência de milhões
de brasileiros que se organizam pelo local de mo
radia. As associações de moradores estão disse
minadas por este Brasil afora e de certo modo
elas vão surgindo de maneira bastante espon
tânea e nós vamos procurando organizar e dar
uma direção política para o movimento, no sen
tido de avanço e da forma que as associações
de moradores não se preocupem apenas com
o buraco da rua, o problema da água, do esgoto,
mas também dêem um salto de qualidade na
sua atuação, transformando entidades de massa,
reivindicantes, de pressão, exigindo inclusive solu
ção de grandes problemas nacionais, como a dívi
da externa, a reforma agrária, procurando inter
ferir naquelas decisões de sentido da solução dos
problemas do povo brasileiro.

Pela oportunidade que temos, até gostaríamos
de colocar que, se possível os Srs. Constituintes
elaborassem uma norma constitucional no sen
tido de garantir a mais ampla liberdade de pensa
mento, de organização, de reunião, no nosso País.
Vou dar o exemplo da associação de moradores.
Um movimento de favelas, se quiser se organizar
e se institucionalizar, é obrigado a mandar publi
car o estatuto no Diário Oficial, a ter a assinatura
de um advogado no estatuto e isso fica em mais
de um mil cruzados. Então, se esse processo pu
desse se dar de forma mais livre,V.Ex"' estariam
contribuindo para o processo de orqanização do
nosso povo.

e SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado.

Concedo a palavra ao Constituinte Átila Lira.

O SR. CONSTITGlNTEÁTILA URA- A ques
tão do pré-escolar já vem de muitos anos e acre
dito que o novo texto constitucional vai avançar
com relação ao pré-escolar. Mas fico preocupado,
como V. S's já apresentaram suas propostas, a
função ensino passaria também a ter um aspecto
assistencial, que dificulta a própria ação educa
cional. -Onde se diz que o Estado garantirá a edu
cação de zero a 6 anos e de 7 aos 14 anos,
pela obrigatoriedade. A nossa proposta foi no sen
tido de estabelecer um limite entre o que é educa-

ção e o que é assistência. Eu queria saber o seu
pensamento a respeito disso, porque a nossa pro
posta engloba o pré-escolar dos 5 aos 6 anos,
o ensino formal dos 7 anos em diante e a obriga
ção do Estado, no que diz respeito à ação social,
desenvolvida noutras funções de governo, como
previdência, que ficaria de zero aos 4 anos de
idade.

Com relação à questão das associações de mo
radores, vejo como importante essa organização
da própria sociedade. De fato, há uma burocracia
muito grande em se viabilizaraté uma associação
de quarteirão. Acredito muito e até na minha pro
posta como Constituinte, tenho preocupação
com o poder do cidadão e com a forma de organi
zação da sociedade, da descentralização da socie
dade, a partir das associações de moradores e
dos sindicatos. Não tenho nada contra o que V.
S' colocou aqui. Acredito que o papel da associa
ção será bastante fortalecido pela orientação, pelo
pensamento de toda a sociedade brasileira de
fazer uma Carta Constitucional democrática. Isso
vai fazer com que a emergência da importância
da associação de moradores...(ínaudível) Creio
que a democratização do poder só poderá acon
tecer na medida em que a Câmara dos Verea
dores, as instituições tradicionais sejam também
as ligadas e até cobradas pelas várias instâncias
de manifestação da vontade popular.

Tenho muitas dúvidas, mas estas são de con
teúdo ideológico e não cabe colocá-Ias aqui.

e pré-escolar vai ter vez constitucional agora,
mas é preciso disciplinar, porque senão fica a
obrigatoriedade e a educação deixa de ser uma
instituição com funções precípuas do campo for
mai do ensino e passa a prestar até um desserviço.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex"

Com a palavra o Professor Vital Didonet.

O SR.VITAL DIDONET-O Nobre Constituinte
ÁtilaLirajá trabalhou muito com a área da pré-es
cola, como Secretário da Educação do Piauí. Sei
do seu esforço e fico contente ao saber que V.
Ex"tem uma proposta nessa área, para estender,
como obrigação do Estado, a educação pré-es
colar.

Quanto à sua pergunta específica de quando
começaria isso como obrigação do Estado, eu
digo que aos 5 anos também já é tarde, porque
aprendizagens fundamentais que são produzidas
por um processo educativo já começaram mais
cedo. A família já não está mais, a nossa família
atual, com todas as transformações culturais pe
las quais passou, não está mais presente como
decisão suficiente de educação da criança a partir
dos primeiros meses. Quem fará isso? Uma insti
tuição assistêncial? Até os órgãos da assistência
social estão defendendo que creche é uma insti
tuição de educação. Mesmo na instituição que
possa ser atribuída a um outro setor de assistên
cia, cuidado de criança é um cuidado educativo,
porque é um direito dela ser educada desde que
vai despertando para o mundo e que vai conhe
cendo esse mundo. Então, 5 anos já é tarde. Veja,
Sr. Constituinte, que as instituições comunitárias,
que tentam resolver o problema da criança, da
educação pré-escolar, começam desde cedo.
Eles não se pautam pela faixa de idade. A comu
nidade está percebendo que a criança precisa
ter esse cuidado educativo desde o início.

Sei das dificuldades de estender uma pré-es
cola desde o nascimento. Sei também que não
deve ser o modelo tradicional de Jardim de Infân
cia, porque isso é inviável.Apluralidade de formas,
de acordo com as condições e necessidades da
criança e da comunidade, vai encontrar os meca
nismos para que desde o nascimento a criança
tenha a educação competente, adequada. Creio
que devemos pensar, não nas formas ainda, mas
partindo do direito da criança ser educada. E isso
não começa aos 5 anos. Não fazer instituições
para as faixas anteriores como assistência, mera
mente porque isso esfacela na imagem de criança
uma personalidade a construir.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado.

Ofereço a palavra, porque também foi citado
pelo comentário do Constituinte Átila Lira, ao Sr.
Firmo Trindade, representante da CONAM.

O SR. FIRMOTRINDADE- Srs. Constituintes,
em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esta
mos vivendo no Brasil um momento histórico
que se sobrepõe a todos os momentos históricos
do Mundo. Em nenhum momento da História
da Humanidade houve uma discussão, uma parti
cipação de entidades de todo gênero, de toda
forma de organização. Vemos aqui até movimen
tos, articulações que estão desvinculados de enti
dades maiores. A Constituinte, que no primeiro
momento não despertava interesse de ninguém,
neste momento, se transforma realmente no
maior momento da História Política do Brasil. Os
companheiros têm a preocupação na questão da
organização da comunidade. De fato existe um
problema. Não podemos negar, porque todas as
grandes propostas - e eu falava em muro de
lamentações, no meu documento - que chegam
aqui, todas elas objetivam resolver os problemas
de toda a sociedade. O que sabemos é que a
forma de organização do Estado brasileiro, a for
ma burocrática é federal, é estadual, é municipal,
daí a pergunta, como é que vamos resolver com
as poucas verbas que temos? Temos o exemplo
da questão da ação integrada de saúde. Para nós
é aquela integração, os órgãos canalizando as
verbas que têm para que um órgão, para nós
é o município a célula mola da sociedade, na
integração da saúde, hoje, avançamos muito. A
nível de assistência social, o programa da CEAP
que o Constituinte levantou. Gostaríamos de dizer
que estamos, desde o primeiro momento da insta
lação da CEAP, inseridos na discussão de que
forma fazer com que determinada verba seja apro
veitada na sua totalidade. Gostaríamos de dizer
que todos os grandes projetos sairam de todos
os governos e, na maioria das vezes, os projetos
são muito lindos, a ação idealista, no papel é uma
beleza. Mas quando chega na hora da execução,
que vemos? E Estado, é Município, é a União,
90% das verbas que seriam destinadas ao atendi
mento dos trabalhadores são consumidos pelo
aparelho burocrático, na maioria das vezes. Te
mos no nosso Estado, no Rio Grande do Sul,
nem sabemos como o Governador Pedro Simon
vai resolver, porque ele gasta 95% com a máquina
burocrática.

Quando num bom momento, até por uma via
gem histórica do hoje MinistroAníbal pelo mundo
para encontrar uma forma de utilização totaI de
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verbas, chegaram à conclusão, numa decisão co
nosco, que só poderia se utilizar essa verba e
esse programa realmente ser executado se se des
se a participação das comunidades. Gostaríamos
de dizer ao que já foi dito pelo Nelson que o
Programa do Leite, que o custo operacional do
Programa do Leite é 4% sobre o custo total. Por
quê? Porque as comunidades estão integradas
nesse projeto da CEAP e elas estão trabalhando.
Se nós da comunidade trabalharmos para apro
veitar 90% ou 95% das verbas a proposta do
companheiro será viável.Se for da forma tradicio
nal, de primeiro montar uma máquina burocrática
da União, do Estado, para dar empregos, por ne
cessidade até de falta de empregos nas empresas
privadas, nós não vamos realizar nenhum projeto.
Isso aqui será projeto de intenções.

De nossa parte, do Movimento Comunitário,
da Conam, que é uma Confederação Nacional
que traça a política, que discute projetos, temos
a absoluta certeza de que hoje, os Constituintes
que estão aqui, independente da sua posição, que
seja mais para a esquerda, mais para o centro,
mais progressista, mais liberal, todos sim, nesse
momento, estão na firme intenção, com a vontade
de que pelo menos a Constituição não seja a
panacéia geral, seja a abertura de um caminho
para uma sociedade justa e igualitária.

O SR. PRESIDENTE (Hermes zaneti) - Obri
gado. Esta Presidência manifesta com entusias
mo a opinião defendida pelo companheiro. Creio
que ela traz uma contribuição importante, porque,
se não tivéssemos a esperança de mudar esta
sociedade, não haveria nenhuma razão para estar
mos aqui sentados a fazer uma nova Constituição
para este Pais.

Nobre companheiro, a destinação das verbas
públicas para a maioria e que cheguem a sua
finalidade no ou nos vasos comunicantes até che
gar ao seu destino deve ser uma preocupação
constante. Tenho certeza que esta Subcomissão
considerará, especialmente o nosso Relator, que
está até refazendo um ponto superior do seu rela
tório e fará chegar ao Relator desta Subcomissão
e nós o compromisso de levarmos aos desdobra
mentos daqui para a frente da Constituição brasi
leira, essa opinião aqui manifestada e especial
mente para os registros da Assembléia Nacional
Constituinte, queremos enfatizar que esta visão
trazida aqui pelo nosso convidado, em nome da
Conam, é uma contribuição expressiva na visão
das mudanças que precisamos construir a partir
da nova Constituição brasileira.

Concedo a palavra ao Relator designado, Cons
tituinte Aécio de Borba.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. convidados:

ASubcomissão de Educação, Cultura e Espor
tes encerra, esta noite, a participação de entidades
dos diversos segmentos da sociedade para ofere
cerem subsídios e sugestões à formação da próxi
ma Constituição. Aqui estiveram entidades que
abordaram o tema da educação, da cultura, do
turismo e também a Conam trouxe uma contri
buição ao esporte. Inicialmente, o Vereador João
Bosco, em nome da Conam, teceu críticas à con
juntura educacional brasileira e à conduta de Mi
nistros, de modo geral, na pasta educacional ante
rior. O ponto mais alto da sua proposição, sem
dúvida, é aquele que pleiteia um dispositivo cons-

titucional que dê liberdade total de organização
à sociedade sem burocratização e dispêndio em
sua organização. Ele pugnou pelo ensino público,
gratuito e laico, uma reforma educacional profun
da, um ensino do pré-escolar ao 10 grau integral,
a aplicação de recursos públicos somente nas
escolas públicas e áreas de lazer nas escolas.
Também, em nome da mesma sociedade, usou
a palavra o Sr. Firmo Trindade. Inicialmente, ele
abordou um tema que esta Subcomissão exami
nou com aquelas pessoas mais credenciadas na
direção do mundo esportivo nacional, e ouviu aqui
da sua palavra uma coisa que engrandece muito
a quem participa do esporte. É que ele encara
o esporte como um meio educacional e de entre
tenimento, livrando a juventude da delinqüência.
Promete dar a esta área um tratamento comu
nitário capaz de dinamizá-Ia a ponto de tomar
eficiente a atuação, e pleiteia que o Governo des
tine às classes trabalhadoras e moradoras de
áreas menos favorecidas 50% da verba que o
Governo dispender com o esporte, de uma ma-
neira geral. .

Queria dizer que já está pronta a proposta de
integração de esporte na Constituição, e que nós
damos exatamente o apoio público que aqui nas
manifestações anteriores das autoridades espor
tivas foi pugnado o esporte amador como sendo
objeto de receber boa parte do arrecadado pelo
Governo nesta área.

Na parte de Educação, tivemos a Comissão
Nacional da Criança e Constituinte, e o Professor
VitalDidonet, com sua competência e seu conhe
cimento, defendeu especificamente o ensino para
a criança até 6 anos em instituições específicas.
Teve, como propostas, recursos públicos exclusi
vamente para o ensino montado pelo Governo,
democratização do ensino, ensino obrigatório e
gratuito para todos a partir de 7 anos até a conclu
são do nível médio, e manteve aquela proposição
de 13%, no mínimo, para gastos com a Educação.

O Conselho Nacional de Turismo Estudantil
e Juvenil - Contej, aliou observações preciosas
para aquelas outras matérias faladas na manhã
de hoje sobre o turismo. Mostrou que o turismo
juvenil não existe no Brasil e considera que está
dando ao turismo uma privatização das camadas
mais abastadas. Ele propõe tomar o turismo co
mo uma atividade integradora e não apenas como
uma atividade comercial.

Por fim, o Movimento de Defesa dos Favelados
e Comunidades Carentes, por Fernando Concei
ção, mostrou a conceituação de cultura como
sendo não apenas o teatro, a dança, a música,
as artes plásticas, mas o conjunto de todos os'
atos que o povo faz no seu dia-a-dia e espera
que a Constituinte a contemple com esse conceito
e não com o conceito menos objetivo. Mostrou
o seu apoio às escolas populares, assegurada a
auto-gestão comunitária.

Queremos dizer que o Movimento de Defesa
dos Favelados e Comunidades Carentes foi uma
das entidades que pleiteou ser ouvida nesta Co
missão. E dentre as centenas de sociedades que
pleiteavam vir aqui nós, toda a Comissão e espe
cialmente a sua Presidência, deu uma preferência
especial para que o Movimento de Defesa dos
Favelados e Comunidades Carentes aqui falasse,
porque o nosso desejo era ouvir a maior diversifi
cação da sociedade. A sua palavra, embora faça

um comentário que, de certa maneira mostra a
impossibilidade de ter todos os Constituintes na
noite de hoje para ouvi-los, mas estão aqueles
que estão encarregados de levar a sua palavra
como um marco de participação na nossa Consti
tuição e os arquivos mostrarão, sem dúvida algu
ma, que foram ouvidos aqueles que realmente
têm muito a contribuir para a nossa Constituição.

E o nosso relatório.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex"

Disse bem o nosso Vice-Presidente, Relator de
signado para hoje, Aécio de Borba, que esta Sub
comissão recebeu centenas de pedidos. Infeliz
mente não pudemos atender a todos, teria sido
nosso desejo poder ouvir a todos, porque segura
mente todos terão contribuições muito Importan
tes a dar ao processo de elaboração da Consti
tuição. Essa quantidade de solicitações fortaleceu
a nossa convicção de que esse caminho é o corre
to, e quando ouvimos esse depoimento do Firmo
Trindade nos encorajou esse processo. Com
preendemos que esse caminho é o caminho que,
seguramente, se não levar á perfeíçâo à melhor
Constituição, o que idealmente se poderia fazer
para os interesses da maioria do povo brasileiro,
seguramente produzirá uma Constituição mais
avançada, mais real do que se poderia produzir,
evidentemente, definitivamente, sem essa partici
pação expressiva que houve ao longo desse pro
cesso.

Faço esse comentário para dizer que esta Presi
dência gostaria de propor uma exceção, e contar
com a boa vontade que sempre mereceu dos
Constituintes que aqui estão presentes, assim co
mo ao longo do trabalho com os demais Consti
tuintes, para darmos um espaço regimental, de
no máximo 10 minutos, a Osmarino Amâncio
Rodrigues. Este cidadão é Secretário Nacional do
Conselho dos Seringueiros, alegou a esta Presi
dência que levou dias para chegar até aqui, com
muita dificuldade. Fui comunicado hoje à tarde,
sabem os Membros desta Subcomissão que este
não tem sido o critério, nós não temos, mesmo
com todas as dificuldades surgidas, podido abrir
nenhuma exceção. No entanto, a exceção que
eu faria, é uma exceção, mas é uma exceção
no final de todas as participações e no último
depoimento. De modo que nem mesmo aquele
precedente poderia ser alegado, à medida que
é o último depoimento. Em base a essa argumen
tação, consultaria se poderiamos dar esse espaço
de 10 minutos. (Palmas.)

Convidamos o Sr. Osmarino Amâncio Rodri
gues para vir à Mesa e fazer seu pronunciamento.
Quero dizer ao Sr. Osmarino Amâncio Rodrigues,
como seringueiro, que eu, enquanto Presidente
da Confederação de Professores do Brasil, fuiuma
vez ao Acre e lá contaram-me uma estória de
seringueiro. Dizendo que um grupo de seringuei
ros trabalhava numa fazenda em péssimas condi
ções, um dia o dono do seringal sobrevoou e
viu que havia uma clareira, os seringueiros todos
reunidos. Ele pousou o avião e veio muito satis
feito: oba, hoje os seringueiros estão esperando
me, que alegria! Só que ao chegar mais perto,
ele viu que os seringueiros não estavam com cara
de muitos amigos, estavam sisudos, sérios, rece
bendo o seringalista. Quando chegou mais perto
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um dos seringueiros avançou o passo e disse:
Doutor, quero apresentar a lista das nossas reivin
dicações. O dono do seringal, muito bravo, disse:
eu quero saber quem é o cabeça desse movi
mento! O seringueiro, muito tranq?lo, disse:
"Doutor, não tem cabeça não, senhor, aqui nós
somos um corpo só". De modo que eu ouvi isso,
em 1979, quando enfrentava a ditadura militar
na organização dos professores no Acre. E até
em homenagem a esta luta dos seringueiros que
ensinaram aos professores do Acre, na sua orga
nização, que nós temos o prazer de lhe passar
a palavra por 10 minutos.

O SR. OSMARINO AMANCIO RODRIGUES 
Muito obrigado, meus agradecimentos faço no
final, para poder aproveitar o tempo.

Proposta dos seringueiros à Assembléia Nacio
nal Constituinte, em 1987:

O documento em anexo apresenta as reivindi
cações de nós, seringueiros, tiradas do IEncontro
Nacional, realizado em Brasília, em outubro de
1985. Enormes dificuldades, como isolamento na
mata e a violência a que estamos submetidos
impediram e impedem que nós, seringueiros, nos
reunamos mais freqüentemente. Assim, a nossa
proposta contém o que nós seringueiros temos
a encaminhar àAssembléia Nacional Constituinte,
esperando que essas reivindicações sejam incor
poradàs no texto da nova Constituição brasileira,
que está sendo feita agora no Congresso Nacio
nal. Devido ao fato de estarmos no meio da mata,
ligamos muito a questão da reforma agrária, a
cultura, nós também temos a nossa cultura e va
mos colocar aqui algumas coisas.

Desenvolvimento da Amazônia: exigimos uma
poIitica de desenvoMmento para a Amazônia que
atenda os interesses dos seringueiros e que res
peite os nossos direitos. Não aceitamos uma poli
tica para o desenvolvimento da Amazônia que
favoreça a grandes empresas, que explora, mas
sacra e destrói trabalhadores, e destrói a natureza.
Nós não somos contra a tecnologia, desde que
ela esteja a serviço nosso e não ignore nosso
saber, nossas experiências, nossos interesses e
nossos direitos. Queremos que seja respeitada
nossa cultura e que seja respeitado o modo de
viver dos habitantes da floresta amazônica.

Reivindicamos que todos os projetos e planos
incluam a preservação das matas ocupadas e ex
ploradas por nós seringueiros. Queremos uma
política de desenvolvimento que venha a apoiar
a luta dos trabalhadores amazônicos, que se dedi
cam ao extrativismo bem como às culturas per
manentes e às outras culturas do seu interesse.
Que preservem as florestas e os recursos da natu
reza. Queremos uma politica que traga benefícios
a nós trabalhadores, e não aos latifundiários e
às multinacionais. Nós seringueiros exigimos ser
reconhecidos como produtores da borracha e co
mo verdadeiros defensores da floresta.

Definição das áreas ocupadas por seringueiros,
como reserva extrativista,assegurado ao uso pe
los seringueiros. Que sejam respeitadas as deci
sões do IVCongresso Nacional dos Trabalhadores
Rurais, no que diz respeito ao modo específico
de reforma agrária para a Amazônia, que garanta
um mínimo de 300 hectares e o máximo de 500
hectares por colocação, obedecendo à realidade
extrativista da região.

Que sejam criados postos de saúde em todos
os seringais, em locais escolhidos pelas comuni
dades de seringueiros. Que os treinamentos que
serão dados aos agentes de saúde levem em con
ta o conhecimento popular. Que sejam criados
laboratórios na própria região Amazônica, apro
veitando as plantas e os recursos da região.

Aquihá uns pontos específícos sobre Educação
e Cultura. Todos os seringueiros têm direito ao
estudo, queremos escolas em todos os seringais,
os lugares e para todas as idades, com qualquer
número de alunos. As escolas devem ter garantido
material escolar e merenda, adaptados às condi
ções locais e fornecido pelo Estado. Professores
seringueiros escolhidos pela comunidade e que
tenham oportunidade de encontros para troca de
experiência entre si e com outras pessoas. Calen
dário escolar que respeite as épocas de plantio
e o regime de chuvas da região.

É preciso que as secretarias estaduais ou muni
cipais se comprometam com o pagamento dos
professores e com o seu treinamento a intervalos
regulares e com garantia de verbas. O Ministério
da Educação deve assumir, de fato, o compro
misso com a educação na Região Amazônica,
principalmente nos seringais, coordenando as se
cretarias estaduais na execução dessa tarefa, com
a participação dos trabalhadores e juntamente
com °Ministérioda Cultura. É preciso que a me
renda escolar inclua produtos oferecidos pela re
gião, como seja, a castanha e outros gêneros ali
mentícíos locais. É preciso preservar a cultura
da região, devendo a escola informar ao serin
gueiro sobre a realidade do País. Que sejam divul
gados para o País estórias, poesias, músicas, re
ceitas e objetos fabricados pelos seringueiros.
Apoio a projetos de educação, como projeto do
seringueiro do Acre, bem como outros que te
nham a participação direta dos seringueiros e cor
respondam às suas necessidades.

Esse documento foi feito, e eu gostaria de lem
brar ao Presidente que gostaria que esse docu
mento fosse encaminhado também à Subcomis
são de Reforma Agrária, que devido ao fato de
ter que andar 6 dias a pé. Então, foi impossível
nós chegarmos a tempo. Pedimos que esse docu
mento seja entregue à Subcomissão da Reforma
Agrária, e esse em que grifei as partes que li,
que diz respeito à Educação e Cultura é que eu
passo à Presidência para ser entregue a todos
os Constituintes que não estão presentes.

Nós, seringueiros, temos a nossa cultura, temos
os nossos costumes, temos um modo de vida
que muitas vezes não é respeitado. Vejam só um
exemplo da cultura dos seringueiros, o Pai Nosso
do Seringueiro, feito por um seringueiro, para
mostrar como além dessas e outras poesias, hi
nos, músicas que temos e não é respeitado hoje.

"Seringueira que estais na selva
Multiplicados sejam os vossos dias
Venha a nós o vosso leite
Seja feita a nossa borracha
Assim na prensa como na caixa
Para o sustento de nossas familias
Nos dai hoje e todos os dias
Perdoai nossa ingratidão
Assim como nós enfrentamos as malda

des do patrão
Ajudai a nos libertar das garras do regatão
Amém."

O seringueiro tem a sua cultura, nós temos
hoje uns conflitos por causa da terra, porque estão
concentradas terras, principalmente do Acre, são
15 milhões de hectares de terra, nas mãos de
apenas 10 pessoas, que são donos de 8 milhões
de hectares de terra. Já tem 40 mil seringueiros
brasileiros expulsos pelos grandes latifúndios, pe
los projetos mal dirigidos do INCM Isso proíbe
que nós, seringueiros, nos reunamos e de uma
forma ou de outra possamos divulgar nossa cultu
ra ou nosso costume para fora do nosso Estado.
Tenho certeza que esses Constituintes, que estão
nesta Subcomissão, vão levar isso a sério, a ques
tão dos seringueiros que defenderam na 11 Guerra
Mundial, que foi o sustentáculo da guerra na pro
dução da borracha. Hoje, os 20 mil soldados da
borracha que foram jogados na Amazônia já fo
ram mortos, tem aproximadamente 10 mil ape
nas, os outros 10 mil já foram exterminados. Os
grandes projetos feitos hoje, dentro dos gabinetes,
sem a participação dos seringueiros, estão nos
ameaçando de um grande genocídio. Se não hou
ver uma providência, dentro de 5 a 10 anos, a
Amazônia será um deserto.

Agradecemos por este espaço, teríamos muito
mais coisas a colocar aqui, a todo esse Plenário
que se encontra aqui presente. Agradecemos a
participação em terem caminhado todos esses
dias para chegar até aqui com muita dificuldade,
por terem dado esse espaço para nós, mesmo
sem ser na ordem como manda o Regimento.

Encerro cantando o hino do seringueiro, para
os companheiros verem que no seringal, na mata
também tem cantores, tem artistas e que a cultura
deles não é trazida para a cidade devido à falta
de assistência educacional.

(Hino dos Seringueiros)
Muito obrigado, espero que esse documento

seja entregue à Subcomissão de Reforma Agrária.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Despa
chamos para publicação no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte o documento en
tregue, despachamos o pedido para que seja en
tregue uma cópia para cada Membro desta Sub
comissão. Estaremos também encaminhando
uma cópia à Subcomissão da Reforma Agrária.

Consultamos ao Sr. Osmarino Amâncio Rodri
gues, se ele estará em Brasília na próxima terça
feira.

O SR. OSMAR/NO AMANCIO RODRIGUES 
Depende, porque vou ter que caminhar 6 dias
a pé, não tenho 5 mü cruzados para pagar um
barco para poder chegar a tempo no Encontro
dos Seringueiros em lauriã. De Brasiléa a Assis
Brasil são 3 dias de viagem, e de lá até onde
eu vou são mais 3 dias: Nós não temos esses
recursos. Mas se houver um esforço...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A per
gunta é objetiva, nós teremos aqui na terça-feira
o Ministro da Cultura, Celso Furtado e a nossa
intenção era que V. S' pudesse conhecê-lo. Se
estivesse em Brasília e isso não lhe causasse ne
nhum transtorno no seu roteiro, estando conosco
se tiver a concordância da Subcomissão e a con
cordância do Sr. Ministro, nós poderíamos even
tualmente abrir um espaço para você fazer algu
mas colocações que nós consideramos de alto
valor, pela singularidade e pelos seis dias que
está andando a pé. Achamos que merecia uma
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visão no sentido de um enfoque, de uma visão
diferenciada daquelas outras situações todas, que
nós vivemos aqui durante essas audiências todas.
Fica o convite se isso não alterar os seus planos,
o seu roteiro. Nós não podemos garantir, porque
não temos aqui condições de decidir isso neste
momento, mas o Constituinte Aécio de Borba,
na segunda-feira, na reunião da noite, ou já na
terça-feira pela manhã, poderíamos fazer essa
consideração de abrir um espaço na presença
do Sr. Ministro Celso Furtado, para que pudesse
repetir essas colocações porque além da contri
buição à Assembléia Constituinte, V.S', também,
seguramente daria uma contribuição imediata a
um processo de administração do Ministério da
Cultura em nosso País. Fica registrado o convite,
e V.S' vai avaliar da possibilidade, colocada nesta
dimensão não como uma promessa, mas como
um convite para estar conosco, com a viabilidade,
se assim a Subcomissão o entender, de ter repe
tidos esses 10 minutos na presença do Ministro
da Cultura para que isso pudesse ser retomado.

O SR. OSMARINO AMÂNCIO RODRIGUES 
Vou fazer um esforço, porque para nós é de gran
de interesse trazer ao conhecimento de muito
mais pessoas a nossa questão, que para nós está
sendo muito séria e, tenho certeza, para todos
os brasileiros que dependem da Floresta Amazô
nica, que é todo o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos a sua presença agora e também sua
disposição de eventualmente comparecer na ter
ça-feira.

Recebemos telegrama:
"Agradecemos V. Ex" atenção convite, fi

cando ausência Fundação Joaquim Nabuco
dia 5 corrente, em virtude só haver recebido
expediente esta data. Saudações. Fernando
de MelloFreire, Presidente da Fundação Joa
quim Nabuco."

Nos termos que haviamos combinado, V. Ex'"
receberam cópia da Ata da 20' reunião.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Esta Subcomissão encerra o conjunto de reu

niões de audiência pública, convocamos uma reu
nião para segunda-feira, às 18 horas, para rece
bermos o relatório do Relator, Senador João Cal
mon.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 16

minutos.)
DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA SlIB

COMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES A SEREM PUBLICADOS EM
ANEXO À ATA DA 22' REUNIÃO, REAL!
ZADAEM8DEMAlODE1987, COMADEW
DA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI
DENTEDA SaBCOMlSSÃO, CONSTITUIN
TE HERMESZANEn

SNEL
SINDICATO NACIONAL DOS

EDITORES DE UVROS
Srs. Constituintes:
Que minhas primeiras palavras sejam de agra-

decimento pelo honroso convite que me traz a
esta subcomissão.

Falo em nome dos editores brasileiros, princi
pais agentes de uma indústria que terá, sempre,
por suas características peculiares, uma crescente
importância política e uma relativa expressão eco
nômica.

Apesar do crescimento extraordinário que nos
sa indústria tem tido nos últimos anos (inclusive
fugindo à recessão de 1983), ainda nos ressen
timos de deficiências diversas, que dificultam a
consolidação deste crescimento. Nossa indústria
se transforma, cada vez mais, na ponta de lança
do esforço feito pelas nações civilizadas para a
sua expansão econômica.

É exportando bens culturais que as nações que
têm uma cultura, sedimentada e reconhecida, as
seguram suas posições e estimulam o consumo
crescente do que produzem, seja em bens e servi
ços, seja em ciência ou tecnologia.

É esta base cultural que lastreia o esforço de
crescimento da exportação que é decisiva na
competição internacional, cada vez mais acirrada,
cada vez melhor instrumentada também neste
setor, de produção e exportação de bens culturais.

Todo este trabalho que temos realizado no Bra
sil,principalmente a partir da década de 50, onde
surgem como um marco histórico os nomes do
grande José Olympio, de Monteiro Lobato e de
Erico Veríssimo junto a José Otávio Bertaso, tem
como pedra angular a liberdade de expressão,
a livre manifestação do pensamento.

Dizia um notável constituinte, quando redigia
com seus companheiros a Constituição norte-a
mericana de 1776, 'The power totax is the power
to destroy", o poder de taxar é o poder de destruir.

É sobre isto que vos quero falar em nome de
meus colegas editores de todo o Brasil.

Somos uma indústria que só pode prosperar
com liberdade. A liberdade editorial é condição

. de nossa existência.
Por compreenderem esta realidade os anteces

sores de V.Ex", Constituintes de 1946, reconhe
ceram como essencial à liberdade de expressão,
vale dizer à liberdade editorial, conceder imuni
dade fiscal e tributária ao papel. Posteriormente,
esta imunidade (conceito mais largo e abrangente
que o da mera isenção) foi estendida ao próprio
livro.

Qualquer medida que venha a restringir ou con
dicionar esta proteção constitucional significaria
a democracia relativa, a liberdade relativa,o cami
nho aberto aos atentados a nossa liberdade, a
dos autores, a dos editores e a dos leitores.

Este é o ponto sobre o qual se apóia a indústria
editorial brasileira. Esta a menção no texto consti
tucional que pedimos a V. Ex'" assegurar e con
sagrar.

ANEXO I

A necessidade de importação de papel para
livrose conseqüente necessidade de manutenção
da imunidade tributária para o papel.

Em 1946, através da Lein°9.763, antes mesmo
da promulgação da nova Constituição, foi esten
dida à importação de papel para livro a insenção
do imposto anteriormente concedida ao papel pa
rajomais naquela época, era quase total a depen
dência do mercado editorial da matéria-prima im
portada, devido à insuficiência de fábricas no país.

cujo desenvoMmento veio a ocorrer somente na
década de 50.

Sobrevindo a Constituição, promulgada em
18-9-46, a legislação específica protetora das im
portações de papel foi mantida alterando-se a
condição de "isenção" para "imunidade", o que
veio a garantir, de forma permanente, o não paga
mento de tarifas aduaneiras e outros impostos
para editores de livrosque, antes, estavam sempre
sob a ameaça de perderem, a qualquer tempo,
o favor fiscal da isenção.

Quando houve uma crise cambial no país em
1951, tanto o setor de papel para livros como
também a imprensa em geral, corriam o risco
de terem suas importações bastante reduzidas
ou oneradas com sobretaxas cambiais prevale
centes para outras mercadorias. Na ocasião, o
govemo foi conscientizado de que a limitação
cambial implicava uma violação do princípio da
imunidade tributária, pois negar câmbio para im
portação ou cobrar sobretaxas cambiais seria o
mesmo que tributar o papel. Assim, em 18-6-51,
através da Lei n° 1.386, o governo determinou
a prioridade de concessão de câmbio para impor
tação da matéria-prima para empresas editoras
de jomais e revistas. Igual medida foi mais tarde
tomada em relação a papel para livros através
da Lei n° 2.186-A, de 13-2-54.

A partir dessa legislação, ficou assegurada a
cobertura cambial necessária para importação de
papel, tendo sido eliminado, também, qualquer
tipo de licença prévia. Em vez de licença ou "guia
de importação", as importações de papel passa
ram a ser cobertas, para efeitos burocráticos, de
um documento chamado "declaração dê câm
bio" expedido, na época, pela Fiscalização Ban
cária do Banco do Brasil que o emitia baseado
na cota de câmbio anual atribuída a cada impor
tador. Essa legislação, que garantia cobertura
cambial, sob qualquer hipótese, à importação de
papel, com prioridade até mesmo sobre as impor
tações de trigo e petróleo, foi de primordial impor
tância para o livre desenvolvimento das editoras
de livros, jornais e revistas, durante as décadas
que se seguiram.

Cabe aqui mencionar, de passagem, que em
todo esse período de liberdade de importação,
imunidade tributária e até, durante algum tempo,
de subsídios cambiais,jamais foia indústria nacio
nal de paPeI prejudicada, tendo a produção local
sempre sido adquirida pelos consumidores. Res
salte-se ainda que justamente nas décadas de
50 e 60 veio a ocorrer a enorme expansão da
indústria nacional de papel que acaba de chegar
ao nível de 4.500.000 toneladas por ano, nivel
que coloca entre as 10 maiores indústrias mun
diais do setor.

Apesar da grande expansão ocorrida na indús
tria nacional, ela não é suficiente em determi
nados tipos de papel, para atender ao consumo,
assim como não existe produção de certas quali
dades especiais, o que toma necessária a impor
tação, somente no setor de papel para livros,revis
tas e jornais, de umas 300.000 toneladas anuais.

Da mesma maneira que a liberdade de pensa
mento foi o motivo básico para a instituição do
preceito constitucional da imunidade tributária
para o papel, também se entende a liberdade da
importação como implícita no mesmo preceito.
Se não fosse assim, e houvesse qualquer limita
ção à importação, seja de ordem tributária, carn-
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bial ou outra qualquer, estaria o editor do livro,
jornal ou revista restringindo em sua liberdade
e com a própria existência ameaçada no caso
de não encontrar disponibilidade suficiente no
mercado interno ou de encontrá-Ia a custos ex
cessivos, hipótese perfeitamente admissível caso
a indústria nacional deixasse de ter a concorrência
dos fornecedores internacionais.

A manutenção da imunidade tributária e da li
berdade de importação cresce de importância no
atual momento, posto que, com o grande aumen
to de consumo verificado nos últimos anos no
setor de livros e de imprensa, aumenta a depen
dência de fornecimento de outros países. É im
portante salientar que, por outro lado, a indústria
nacional de papel está estagnada no que con
cerne a papel para imprimir, desconhecendo-se
qualquer projeto concreto de expansão até o fínal
desta década. A necessidade de importação será
pois crescente nos próximos anos.

À
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes
da
Assembléia Nacional Constituinte do Brasil

Sugestões apresentadas por José Osório
Naves, presidente da Associação Brasileira
de Jornalistas e Escritores de Turismo do
Distrito Federal, como convidado por esse
órgão.

Apresentação
O turismo é uma atividade econômica de cará

ter eminentemente social. Nos países mais desen
volvidos, capitalistas ou não, sua exploração tem
sido uma das mais puras, limpas e inesgotáveis
fontes de geração de divisas e riquezas internas.
Estáligado à geografia, à história,às artes, à políti
ca, à economia, ao lazer, ao esporte, em fim, a
todas as ações inerentes ao homem moderno.

Não pode estar historicamente atado a nenhu
ma outra atividade específica: o meio ambiente,
a cultura, a educação, a economia tem um trata
mento diferenciado pelo Governo brasileiro,tanto
que dispõe até de ministériospróprios para cuidar
de seu desenvolvimento e aprimoramento. O tu
rismo não.

Aliás, sobre o turismo não há nada, nem uma
mera citação no atual texto constitucional, ou
mesmo a legislação ordinária.

Sua imagem é sempre atrelada ao esporte e
ao lazer,o que não apenas exteriotipasua caracte
rística fundamental, como diminui sua importân
cia sócio-econômica e política, que é de grande
evidência, mas não é vista. É claro que tem liga
ções de raízescom essas, como às demais ativida
des, mas no contexto mais amplo não pode a
elas ficar tão vinculado.

Sobre a importância econômica do turismo não
pretendemos nos ater com mais profundidade,
pois, neste mesmo momento, a Embratur, pelo
seu brilhante presidente, fará uma demonstração
com números e dados concretos e sem falhas.
Iríamosnos arriscar a uma contestação que pode
ria não contribuir para o nosso objetivo maior,
que é a valorização do turismo nacional.

Mas no social temos a ressaltar que o turismo,
além de fonte de cultura e lazer,é um dos fatores
mais eficientes para a geração de empregos e
o chamarisco mais evidente para a distribuição
de riquezas e bem-estar coletivo,através da infra-

estruture básica e da esturura superficial que o
Governo e a iniciativa privada implantam, visando,
obviamente, um retorno econômico, mas que
têm, no objeto final, a elevação do padrão de
vida da sociedade em seu todo, que dessa ação
conjunta se beneficia.

Outro aspecto fundamental do turismo é a co
municação entre as pessoas, raças e credos. É
um elemento fundamentalmente estruturado pa
ra a divulgação do fato positivo,até, talvez, fanta
sioso, mas que em seu bojo transmite uma reali
dade muitas vezes oculta pelo sectarismo político.
As campanhas que a Embratur tem desenvolvido
na atual gestão é um exemplo muito nítido. No
exterioro Brasilpassa a ser conhecido não apenas
como País subdesenvolvido, berço do camaval
e outras estrepolias. Mas uma nação inteira de
gente que trabalha, um País que avança econô
mica e tecnicologiamente para se formar no con
textomundial como uma potência em futuro bem
próximo, isso aliado às suas inesgotáveis belezas
naturais e onde, com alguns percalços internos,
mantém uma permanente estabilidade política
democrática.

No aspecto interno, transmite aos brasileiros
uma imagem do Brasilao alcance de todos. Mos
tra aspectos de sua cultura, das tradições e folclo
re regionais e o maravilhoso visual de sua paisa
gem física, isso é informação. Isso cria uma nova
concepção na mentalidade de nossa gente que
somos um país viávele que o brasileiro não pre
cisa gastar nossas divisaspara fantasiosas viagens
ao exterior, quando aqui mesmo temos muito
o que mostrar e ver.

Brasília, por exemplo, é uma cidade com estrita
e história vocação turística, pelo seu amplo, arro
jado e irreverenteaspecto urbanístico,que a distoa
das demais cidades tradicionais de grande porte,
por ser a sede do poder das decisões pátrias e
por sua própria mística que a toma tão superior
e diferente,é um monumento isolado, frio, desco
nhecido da grande maioria dos brasileiros. Só
agora a Embratur começa uma campanha publi
citária mostrando seus aspectos positivos e des
pertando para ela maior interesse nacional.

Embora tenha, nos segmentos estruturais do
turismo o maior monte de aplicações em sua
estrutura ffsica, como hotéis, bares, restaurantes,
casas de diversão e lazer, Brasília não despertou
até agora o interesse da gente brasileirapor abso
luta falta de divulgação. E agora, através da pro
moção turística que dela se começa a falar e ter
seus aspectos urbanísticos e históricos eviden
ciados.

Esse fator de comunicação e informação é um
fato fundamental para nossa própria cultura.

Sugestão

Feitas as colocações acima, singelas, mas tra
çando um quadro mais ativoda atividadeturística,
apresentamos também uma sugestão muito sim
ples, até simplória, talvez, para que na Consti
tuição, que se forma agora, haja, pelo menos,
uma pequena citação da palavra turismo, inse
rida no Capítulo que trata não apenas da cultura,
do lazer e do esporte, mas da economia do País,
para que a legislação ordinária tenha maior realce
e dignidade, como uma atividade efetivamente
geradora de riquezas.

Brasilia, 8 de maio de 1987. - José Osório
Naves, Presidente AbrajetIDF.

Proposta da Embratur à Subcomissão de
Educação, Cultura e Esportes da Constituin
te, com vistas ao densenvolvimento do turis
mo social, assegurando aos trabalhadores,
aos jovens, aos idosos e demais segmentos
da sociedade o direito ao tlfismo e ao lazer.

Proposta:
Que fiquem assegurados nos Títulos relativos

às "Disposições Preliminares" e "do Estado Fede
ral" a competência do Estado para assegurar aos
trabalhadores, aos jovens, aos idosos e demais
segmentos da sociedade o direito ao turismo e
ao lazer.

Redação proposta:
Alterar a redação dos respectivos artigos no

AnteprojetoConstitucionalelaborado pela Comis
são Provisória de Estudos Constitucionais (De
creto n° 91.450, de 18-7-85).

-Anteprojeto Constitucional:

TITULO I
Disposições PreJJminares

CAPITULO I
Dos Princípios Fundamentais

"M 24. Todos têm o direito ao lazer e
à utilização criadora do tempo liberado ao
trabalho e ao descanso."

TITULO 11
Do Estado Federal

CAPITULOIII
Da competência comum à União

Federal, aos Estados e
aos Municípios

"Art 74. Integram a competência co
mum da União Federal, dos Estados e dos
Municípiosas seguintes atribuições:
1- ..
11- .
111- ..
IV- ..
v- .
Vl- ..
VII- .
VIII- ..
1X- "

- Alterações propostas:

TITULO!
Disposições PreJJminares

CAPITULO I
Dos Princípios Fundamentais

"Art. 24. (mantida a redação do Ante
projeto Constitucional).
··........·........·........·....ifiü'Lõ..jjj··........·........·..........

pc» Estado Federal

CAPITULOIII

Da Competência comum à União
Federal, aos Estados e

aos Municípios

"Art. 74 Integram a competência
comum da União Federal, dos Estados e dos
Municípiosas seguintes atribuições:
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1- .
11- ..
DI- ..
IV- ..
V- ..
VI- ..
VII- ..
VIU- ..
IX- .

X- promover o desenvolvimento do turis
mo social para assegurar aos trabalhadores,
aos jovens, aos idosos e segmentos menos
favorecidos da sociedade condições de aces
so ao turismo como forma de lazer."

Justificação

1. Fundamentos legais

1.1-Tradição na Legislação do País: a Em
bratur já vem implantando projetos especiais, tais
como "Turismo para Trabalhadores", "Albergues
da Juventude" e "Clube da 3"Idade", assegurando
a estes segmentos da sociedade a oportunidade
de exercerem seu direito ao turismo e ao lazer,
com base nos seguintes fundamentos legais:

-Decreto-lei n° 55, de 18 de novembro de
1966

"Art. 13 - Compete à Empresa Brasileira
de Turismo - (Embratur):

a) fomentar e financiar diretamente as ini
ciativas, planos, programas e projetos que
visem o desenvolvimento da indústria do tu
rismo, na forma que for estabelecida na regu
lamentação deste Decreto-lei ou em resolu
ções do Conselho Nacional de Turismo;

e) organizar, promover e divulgar as ativi
dades ligadas ao turismo;

- Demais Decretos em anexo.
1.2.-Tradição na legislação internacional:
Países como: Alemanha, França, Espanha, Itá

lia, México,Suíça, Bélgica, Japão e Escandinavia
têm previsto em seu ordenamento jurídico, nor
mas que possibilitem o incremento do turismo
social, de forma a criar e difundiruma consciência
turística entre os setores da população e os presta
dores de serviços para que haja uma participação
de todos nos programas de turismo.

Nestes países o turismo social conta com a
participação dos organismos públicos e privados
e dos prestadores de serviços turísticos, que atra
vés de convênios oferecem redução de tarifas.

Diversas entidades, sindicatos e associações
possuem sistemas de poupança e financiamento
para a prática do turismo social.

Os investidores em turismo social recebem um
tratamento creditício ou fiscal preferencial.

2. Direito ao turismo como fonna de Jazer

Todos indistintamente têm direito ao lazer e
a utilização dos bens naturais e culturais de inte
resse turístico.

Desta forma compete ao Estado a instituição
do Turismo Social mediante a criação de facilida
des, estímulos e condições o que contribui para
o bem- estar geral e para a dinamização do turis
mo interno.

3. Estabelecimento de condições de acesso
a diversos segmentos da população ao tu
rismo

Turismo Social tem por finalidade assegurar
viagens de lazer a populações de baixa renda que
não têm acesso ao turismo nas condições usuais
de mercado.

O segmento jovem de capacidade econômica
restrita e de maior disponibilidade para o lazer
tem participação majoritária no conjunto da popu
lação (mais de 25 milhões de jovens na faixa
de 15 a 25 anos). *

O segmento idoso que necessita ser reintegra
do à sociedade por meio de maior participação
na comunidade e ocupação do tempo livrerepre
senta no conjunto populacional cerca de 13 mi
lhões de idosos. (na faixa de 50 a 59 anos). *

O segmento trabalhador de capacidade econô
mica restrita, não tem participação na prática do
turismo brasileiro e corresponde no conjunto po
pulacional cerca de 39 milhões de trabalhadores.
(na faixa de 1 a 5 salários mínimos). *

Toma-se necessário que o Estado estabeleça
condições que permitam a redução de tarifas,
criem formas especiais de pagamentos, facilitem
a utilização da oferta turística de modo a permitir
a participação dessas classes sociais de menor
poder aquisitivo.
(') Fonte PNAD/84

4. Diminuição dos efeitos da sazonaIidade

A instituição do Turismo Social vai permitir um
melhor aproveitamento da oferta e do equipa
mento turístico ocioso nos períodos de baixa tem
porada.

ANEXO

Decreto n° 78.549, de 11 de outubro de 1976
- Altera os Estatutos da Embratur

"Art. 19 Ao Diretor designado para gerir
as operações da Embratur compete:

v- supervisionar e coordenar as opera
ções turísticas a cargo da Embratur e espe
cialmente as que se referirem ao turismo so
cial ou cultural, à preparação de roteiros e
guias, às ações de apoio a outros órgãos
ou em cooperação com eles;"

Decreto rr 84.910, de 15 de julho de 1980
- Regulamento dos meios de hospedagem de
turismo, acampamentos de turismo e restauran
tes de turismo

"Art. 11 ..
§ 2° Quando as caracteristicas de deter

minadas regiões assim o exigirem ou em
programas especiais de turismo social, reli
gioso ou estudantil, a Embratur poderá esta
belecer exceção ao disposto na alínea "b",
do paráwafo anterior."

Decreto n° 84.934, de 21 de julho de 1980
- Regulamento de agências de turismo

"M 15 As sociedades civis ou comer
ciais de qualquer finalidadesomente poderão
oferecer a seus membros associados, em
pregados ou quaisquer terceiros interessa
dos, excursões e roteiros turísticos que forem
organizados por agência de turismo habili
tada.

§ 2;....õ·di~r;;~~ ..~~~t~·~~~·~ã~·~~·~pii~
ca aos casos de fretamento de veículo para
uso dos associados, mediante simples res
sarcimento das despesas realizadas."

Decreto n° 87.348, de 29 de junho de 1982
- Regulamento das transportadoras turísticas

"Art. 3° O transporte turístico com
preende as seguintes modalidades:

§ 2;....Õ··tr;;;:;~~~rt~ ..~~p~~i~ ..·;~f~rid~·~~
inciso IV, deste artigo, poderá ter, para situa
ções específicas, suas características altera
das pelo CNTur, por proposta da Embratur,
para atendimento de programações de turis
mo social e outras, de interesse do governo
federal."

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

"CONAM"
Pronunciamento dos representantes da

Confederação Nacional das Associações de
Moradores (Conam). Ver.João Bosco da Sil
va e Firmo Trindade, em 8 de maio de 1987,
na Audiência Pública da Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes, da Comissão
da Família, da Educação, Cultura e Esportes,
da Ciência e Tecnologia e da Comunicação,
da Assembléia Nacional Constituinte.

Senhor Presidente,
Senhores Constituintes,
A Confederação Nacional das Associações de

Moradores, Conam, entidade máxima e única de
representação do movimento comunitário, a nível
nacional, que congrega e unifica a luta de milhões
de brasileiros organizados na cerca de 13.000
Associações de Moradores de bairros, vilas, fave
las, mocambos e conjuntos habitacionais, de todo
País, e vinte Federações Estaduais, traz até esta
tribuna democrática, perante Vossas Excelências,
a esperança de que esta Constituinte venha ser,
realmente, um marco histórico no processo de
evolução da SOCIedade brasileira, rumo à constru
ção de uma Pátria livre, de progresso material
e espiritual aonde possamos todos viver felizes
e em Paz com nossas famílias.

Não é demais ressaltar a grande responsabi
lidade de Vossas Excelências neste momento.

Momento de grandes definições!
Nós não temos dúvidas. O que está em jogo

aqui é se nós queremos um Brasil dependente,
subjugado aos interesses do capital financeiro in
ternacional, das empresas multinacionais que vio
lam os direitos dos nossos trabalhadores, espo
liam as nossas riquezas naturais e soqueiam a
nossa economia, subordinados aos interesses dos
banqueiros e grande burguesia industrial nacional
monopolista - que é associada aos interesses
estrangeiros assim como aos interesses daqueles
que detêm o monopólio da propriedade da terra,
os latifundiários. Sob o guarda-chuva dos milita
res, que ainda hoje tutelam o governo. Ou, se
nós queremos, um Brasil livredas peias do milita
rismo, verdàdeiramente autônomo e independen
te das grandes potências estrangeiras, com uma
economia voltada para satisfazer prioritariamente
as necessidades do fortalecimento e expansão
do mercado de consumo interno, com relações
de produção modernas e estáveis no campo e
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na cidade, reconhecendo-se os direitos sociais atenda prioritariamente aos filhos da gente do
dos trabalhadores. Que se faça respeitar no con- povo trabalhador que constrói com suas próprias
ceito das nações civilizadas, como nação livre e mãos com o suor do rosto e muitas das vezes
soberana centro irradiator de progresso econô- com o sangue do corpo as riquezas deste País,
mico, social, político e cultural, para o bem-estar das quais ainda não usufruí.

da humanidade. A ausência de igualdade de oportunidades de
Neste sentido, os assuntos debatidos nesta acesso à educação ajuda a manter o círculo vicio-

Subcomissão se nos afiguram como de impor- so do obscurantismo, da miséria e da pobreza,
tância fundamental. Pois estão intimamente liga- em cuja trama os imperialistas, grandes banquei
dos à necessidade da criação de meios e formas ros e empresários, e os latifundiários,sob a tutela
mais avançados que permitam a intervenção na do militarismolançaram a rnaíoría do nosso povo.
realidade com vistas a formação de um novo ho- O grande desafio cultural do Brasil é colocar
mem e de uma nova sociedade, mais humana e manter em boas escolas públicas toda a nossa
e mais fraterna. criançada e juventude.

Senhores Constituintes, Se a escola pública esta bem localizada, existe
A educação, a cultura e o desporte são elemen- em quantidade e é de boa qualidade, ela vai atrair

tos básicos para a formação das condições subje- mais gente, por que o melhor lugar numa demo
tivas com vistas à determinação do nosso caráter cracía, para criar uma criança e formar a juven-
enquanto nação. tude, é com a população com a qual ela vaiviver.

E o que o povo quer é a definição de preceitos Senhores Constituintes,
constitucionais que favoreçam o processo de líbe- A oportunidade que Vossas Excelências cria-
ração do seu potencial de desenvolvimento físico, ram - atendendo aspiração popular - para que
mental e intelectual. as entidades associativas pudessem se manifestar

Hoje,o nosso povo vive escravizado no obscu- interferindo diretamente nos trabalhos Constituin-
rantismo. tes, bem demonstra, a nosso ver, o sentido de

Segundo os dados do último censo, o Brasil auscultar os diferentes segmentos da nossa popu-
de 1980 conta com 19 milhões de analfabetos lação para se elaborar uma nova Constituição mo-
adultos, o correspondente a 26% do total da po- derna, democrática e proqressísta
pulação. Na Argentina esse percentual e de 6%, De nossa parte, devemos dizer,tudo temos feito
em 1976, e em Cuba já era de 3% em 1961. para utilizar ao máximo essa oportunidade ímpar

Maisda metade das nossas crianças não conse- na história republicana. Esta é a sexta Sub co-
guem nem saltar a barreira da primeira série de missão na qual a CONAM tem a honra de se
19 grau, para se matricular na segunda. manifestar.

Só para ficarnestes dois indicadores, já dá para O conjunto do povo brasileiro vem se organi-
se notar o descalabro em que Se encontra a edu- zando para participar deste momento histórico.
cação em nosso País, fruto de uma políticaeduca- Especificamente no campo da educação, che-
cional alienante e elitista, aonde, inclusive, não gou-se, inclusive, à constituição do Forum da
é dado ao professor as mínimas condições mate- Educação na Constituinte em Defesa do Ensino
riais,pedagógicas e de remuneração para o exer- Público e Gratuito, composto das entidades mais
cício de suas elevadas funções. De fato, o profes- representativas, a nívelnacional, ligadas ao assun-
sor é, antes de tudo, vítima do que culpado desta to. Este Forum Nacional da Educação, após
realidade que é fruto das condições socio-polí- exaustivos debates e reuniões chegou à elabo-
ticas determinadas pelas classes dominantes que ração de uma proposta educacional para a Consti-
não tendo qualquer apreço pelo povo trabalhador tuição, a qual, por ser justa e conseqüente, merece
e por sua educação, exerce os seus poderes de- nesta oportunidade, perante esta Subcomissão
gradando o magistério. o mais amplo e irrestrito apoio da CONAM. Sem

Neste Pais os gastos militaressuperam de longe prejuízo, evidentemente, das propostas oriundas
o total dos recursos destinados à educação. Como do próprio movimento comunitário tiradas du-
tivemos nas últimas décadas quase que só minis- rante a realização do "Encontro Nacional das As-
tros militares na pasta da Educação, as crianças sociações de Moradores pela Constituinte Livre
brasileiras e a nossa juventude não contaram com e Soberana", promovido pela CONAM, em Brasí-
nenhuma voz dentro do governo para defender lia, no mês de setembro/85, que contou com
com veemência seus direitosno rateio das verbas. 2.000 delegados; no "111 Congresso Nacional das

Décadas de desatenção e de orientação priva- Associações de Moradores", realizado em mar
tista deram como resultado a erosão dos recursos ço/86, também em Brasília, e que contou com
da educação. As verbas públicas, já escassas pelo a participação de 7.500 delegados de todo país;
desperdício e má aplicação, de reduzirem extre- e nos eventos organizados nos estados ao longo
mamente, principalmente devido ao desvio para do ano passado pelas Federações Estaduais. Bem
as escolas privadas, verdadeiros negóciosempre- como, aproveitando-se a experiência e o conheci-
sariais de lucro fácil e exorbitante. mento acumulado pelo movimento comunitário

Senhores Constituintes, internacional, através das resoluções do "Encon-
O que o povo organizado nas Associações de tro Latino-americano das Associações de Mora-

Moradores quer, deseja, reivindica e exige é o dores", ocorrido em Manágua, capital da Nicará-
ensino público, gratuito e laico em todos os níveis, gua, em fevereirb/87, no qual a CONAM repre-
para que os filhos dos operários e camponeses sentou o Brasil.
e demais trabalhadores e massas carentes do Senhores Constituintes,
campo e da cidade possam ter acesso ao direito O processo educacional deve estar voltado para
universal da educação. a construção de uma sociedade justa e livre,onde

Não pedimos que a escola pública hostilizeos - - a Educação não seja instrumento de dominação,
estudantes das classes mais abonadas, mas que planejada por urna minoria e voltada para a elite;

mas sim, onde a escola cumpra o seu papel na
formação do cidadão consciente e crítico. Para
que haja uma mudança de posicionamento neste
setor é fundamental a participação da comuni
dade do debate sobre a democratização do ensí
no, a garantia do acesso de todos à escola, à
reformulação dos currículos e conteúdos didá
ticos.

Assim,apresentamos a consideração de Vossas
Excelências as seguintes propostas da CONAM,
para que sejam objeto de apreciação e, no que
couber, consequente elaboração de proposições
constitucionais, por parte desta Egrégia Subco
missão, quais sejam:

1 - Profunda e ampla reforma educacional
que leve em conta a realidade do nosso país e
as necessidades do nosso povo;

2 - Ensino público, gratuito e laico em todos
os níveis;

3 - Ensino do pré-escolar ao l°grau em perío
do integral;

4 - Que os prédios, e recintos escolares este
jam a disposição da comunidade para realização
de reuniões e eventos;

5 - Mais verbas para a Educação;
6 - Cursos noturnos nas Universidades;
7 -Aplicação dos recursos públicos exclusiva

mente nas escolas públicas, comunitárias e gra
tuitas;

8 - Medidas efetivasque garantam a total erra
dicação do analfabetismo no país, o mais rapida
mente possível;

9 - Eleição para diretores das escolas;
10 - Criação nas escolas de áreas de esporte

e lazer que promovam a sociabilidade e a criativi
dade da criança e adolescente, bem como cursos
de trabalhos manuais e artísticos, de forma gene
ralizada, que preparem o aluno para o seu auto
sustento;

11 - Concursos públicos para admissão de
professores;

12- Salários dignos para professores e funcio
nários das escolas;

13 - Mais escolas, distribuídas nos bairros e
zonas periféricas, urbanas e rurais;

14 - Férias dos alunos da zona rural em perío
dos distintos dosalunos da cidade, considerando
as épocas de plantio e colheita;

15-Criação de cursos supletivosà noite, apro
veitando a ociosidade de prédios das escolas mu
nicipais e estaduais;

16 - Revisão dos critérios de avaliação e de
sempenho dos alunos, tendo em vista as diferen
ças socioeconômicas entre os filhos dos ricos
e os das classes trabalhadoras;

17- Os empregadores ficam obrigados a con
ceder jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias
para os empregados estudantes;

Senhor Presidente,
Senhores Constituintes,
Estas são as sugestões e o pleito da CONAM.

Sabemos que algumas destas propostas poderão
não ser objeto de texto constitucional. No entanto,
entendemos que são indicadoras de problemas
e necessidades existentes e que poderão contri
buir na intervenção de Vossas Excelências através
de leis complementares, leis ordinárias ou outros
dispositivos legais.

Esperamos ter contribuído na abordagem e en
caminhamento de solução das principais ques-
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tões a serem debatidas e decididas por essa Sub
comissão.

Este é o anseio do povo organizado através
das Associações de Moradores e SociedadesAmi
gos de bairros, vilas,favelas, mocambos e conjun
tos habitacionais em todo o território nacional.

SAUDAÇÕES COMUNITÁRIAS, MUITO OBRI
GADO!

CONSELHO NACIONAL DE TGRlSMO
ESTClDANTIL E JUVENIL - UNE

"Sobre o Turismo Estudantil e Juvenil em Nos
so País"

A questão da qual iremos tratar nesta oportu
nidade é de grande relevância para o nosso país:
o turismo. Ao contrário do que ocorreu nas Cons
tituições brasileiras anteriores e mesmo do que
podemos notar na Constituição vigente, vemos
que o tema deve ser tratado com atenção na
Carta a que os Srs. Constituintes se dedicam a
elaborar.

O turismo no Brasil tido principalmente como
um lucrativa fonte de divisas, carrega marcas de
autoritarismo, ineficiência, de c1ientelismo e de
incompreensões. Ao ser considerado meramente
uma atividade, a responsabilidade pelo seu imple
mento recai nas mãos da iniciativaprivada. E mes
mo a Embratur desenvolve uma ação principal
de apenas planejar, fomentar e controlar a quali
dade dos serviços oferecidos pela atividade em
presarial no ramo.

Isso, somado à ausência de recursos próprios
para os investimentos governamentais, criou uma
situação em que o turismo não é acessível à maio
ria da população. As oportunidades existem ape
nas para uma parcela com maior poder aquisitivo.
A possível expansão do setor que se avizinhou
com o Plano Cruzado foi conjuntural e de curta
duração, pois com os sinais de recessão que já
vislumbramos em nossa economia é mais prová
vel que se retome à tendência elitista anterior.
Pela própria estrutura que existe em nosso País
podemos verificar este fato: uma rede hoteleira
onerosa para a média da nossa população; falta
de serviços de hospedagem de baixo custo; trans
porte aéreo dos mais caros do mundo; uma rede
de ferrovias praticamente inexistente. Tudo isso
reforçado por uma mentalidade restritiva de que
se deve buscar aquela camada da população que,
mesmo pequena, seja "melhor" consumidora.

Dentro dessa maioria da população alijada das
oportunidades se encontram os estudantes. So
mos uma categoria que realiza aquilo que pode
riamos chamar de um "turismo informal". É gran
de entre nós o interesse em conhecer nosso País,
sua diversidade cultural e mesmo desenvolver es
ta atividade que também é de lazer. O estudante
necessita inúmeros serviços ligados à área de tu
rismo para complementar seus estudos: visita de
cidades históricas, reservas ecológicas, centros
de desenvolvimento cultural e tecnológico, são
necessários para uma maior compreensão da rea
lidade. Precisamos garantir a elevação do nível
cultural de nosso povo. Mas não oferecidas facílí
dades a nós, o que nos impede de desenvolver
esta atividade mais assiduamente.

Tímidas são, ainda, as iniciativas de fomento
ao turismo juvenil. Em alguns Estados se organi
zam associações de albergues da juventude, mas
somente em São Paulo se tem uma organização

maior nesse sentido. O movimento alberguista
no Brasil está se dando afastado do movimento
de juventude organizado. As autoridades mesmo
neste setor privilegiam a iniciativa privada e as
estruturas convencionais do turismo brasileiro.
Não contamos com uma política de descontos
e barateamento de custos. Não temos acesso faci
litado a um conjunto de serviços.

O Contej, entidade criada pela UNE (União Na
cional dos Estudantes) e UBES (União Brasileira
de Estudantes Secundaristas), vem desenvolven
do um trabalho no sentido de mobilizar os jovens
estudantes a construir em nosso País uma menta
lidade favorável ao turismo estudantil e juvenil.

O Contej vem discutindo e apresentando a vi
são do turismo social às autoridades e estabeleci
mentos comerciais ligados ao ramo. As entidades
estudantis vêm buscando sensibilizaros estabele
cimentos comerciais a prestarem seus serviços
com descontos que facilitem seu acesso.

O Contej se propõe a orientar e servir os estu
dantes e jovens com produtos exclusivos e volta
dos para a juventude. Nosso órgão desenvolve
um intercâmbio de experiências com outros paí
ses, através do ISTC- Conferência Internacional
de Turismo Estudantil, que nos cinco continentes
possuem uma política que favorece o acesso do
jovem à atividade turística. Na Europa, milhões
de jovens transitam de um país para outro encon
trando toda uma série de descontos e facilidades
para o turismo. Descontos em transportes, aco
modações, cinemas, museus, restaurantes, livra
rias etc. Existem passes especiais na área de trans
porte e a organização "tours" voltadas ao interes
ses dos jovens.

O Brasil possui uma população majoritaria
mente jovem, com baixa renda, que deve ter ga
rantido seu direito de acesso às atividades turisti
casoNeste sentido, propomos que sejam destina
dos, constitucionalmente, recursos federais para
turismo a serem aplicados de forma a criar uma
estrutura dirigida a este setor. Isso, claro, dentro
de uma modificação na política geral de turismo.

Entendemos que esta atividade deve ser vista
mais como integradora e não apenas como co
merciai. Para isso é necessário que a União tome
para si o papel de desenvolver o ramo e se tome
o principal investidor.

Brasília, 8 de maio de 1987. - Flávio Dias
Patrício, Presidente do Contej - Conselho Na
cional de Turismo Estudantil e Juvenil.

MDF - MOVIMENTO DE DEFESA
DOS FAVELADOS E COMUNIDADES CA·

RENTES

Proposta à Subcomissão de Cultura do
Congresso Constituinte

1. Introdução
O MOF,entidade civil sem fíns lucrativos criada

a partir da necessidade de organização e articu
lação dos favelados e sem-terras, por eles próprios
em vários Estados brasileiros, busca soluções de
moradia digna, educação, saúde, trabalho, que
são reivindicações básicas da grande maioria dos
brasileiros.

Entendemos que tudo isto, e a luta que trava
mos, geram a cultura brasileira.

A colonização do Brasil do jeito que foi feita,
massacarando as populações indigenas, adotan
do o sistema de escravidão do negro africano,
relegando à mulher um papel de segunda cate-

goria e de mero objeto no processo histórico,
dá a idéia de que são sempre as elites que detêm
o monopólio da cultura e do saber.

Isto nunca foiverdade. Podemos afirmar desde
sempre, que apesar dessa condição de "domina
dos", índios, mulheres e negros, no seu cotidiano
criaram - e criam - suas alternativas de cultura,
que em última instância são alternativas de sobre
vivência.

Quando hoje vemos milhares e milhares de
pessoas ocupando terras vazias no campo e na
cidade, isto, no nosso entender, é o povo fazendo
cultura.

Achamos, portanto, que cultura não é somente
fazer teatro, dança, música, artes plásticas etc.
Cultura é isso, e também todo o conjunto de atos
que o povo faz no seu dia-a-dia para continuar
vivendo, num Estado que exclui e discrimina a
maioria de sua gente, formada por trabalhadores.

Na Constituição brasileira, a Cultura deve ser
definida segundo este princípio.
2. A educação é um aspecto da cultura. Em
várias regiões do nosso País, movimentos popu
lares, da Igreja,sindicatos, vêm praticando a edu
cação popular, como alternativa ao sistema oficial
- que quase sempre não atende aos interesses
da comunidade.

Nas nossas escolas a cultura determina nosso
modo de vivenciar a educação, considerando a
realidade social.

Além de atender as exigências do ensino oficial,
com as matérias tradicionais, incluímos no currí
culo escolar as manifestações de cultura inerentes
a cada comunidade. Pode ser da pescaria ao se·
ringal, da capoeira ao carnaval, da arte culinária
ao cordel.

Na Constituição brasileira, a Escola não pode
ter uma definiçãopadronizada e elitista.Asescolas
populares devem ser reconhecidas, e respeitadas
e receberem apoio material do Estado que per
mita seu funcionamento, asseguradas a auto-ges
tão comunitária.

Brasília, 8 de maio de 1987.

Proposta do Movimento de Defesa de Fa
velados à Comissão de Educação da Cons
tituinte

1 -Introdução:
As favelas e bairros carentes são áreas de gran·

de concentração de famílias de baixa renda de
zero a um salário mínimo, de subempregados.

É farta a literatura especializada que estuda pro
blemas relativos à moradia, educação e saúde
nessas áreas, situando-os como consequência da
política econômica recessiva dos 21 anos de dita
dura.

São produto de uma estrutura econômico-so
cial que leva ao gradativo empobrecimento da
população, à expulsão do homem do campo, ao
fenômeno da inchação dos grandes centros urba
nos.

O empobrecimento do povo é ainda penalí
zando pela ausência da ínfra-estrutura básica, da
moradia, e da assistência em educação e saúde.

A realidade atual do Brasil é a de um contin
gente de jovens e adultos analfabetos, de crianças
fora da escola, possíveis futuros freqúuentadores
dos "Mobrais".

2 - A Educação Popular.
Uma das principais angústias da família é ga

rantir a escola para seus filhos.
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A história da educação popular do Brasil tem
suas raizes no século passado, quando associa
ções civis de trabalhadores e artesãos se organi
zavam para alfabetizarescravos, artífices, adoles
centes e adultos, segundo Beisegel, na Bahia, a
exemplo de outros estados, a escola popular já
exista em 1870.
São pois as escolas comunitárias, origens da es
cola pública, uma tradição culturalem nosso País.

2.1 - A escola comunltárla
Asescolas comunitárias surgiram, portanto, em

virtude do abandono em que sempre vivem a
classe assalariada e de prestação de serviços, seja
nas zonas rurais ou urbanos. São exemplos atuais
as do Pará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, entre
outros.

Não há escolas nas favelas e zonas rurais. As
que se encontram nas proximidades não ofere
cem vagas suficientes para a população infantil
e adulta. Nelas a criança ou jovem carente é discri
minado tanto pela posição sociais, quanto pela
questão econômica que os impede a continui
dade do estudo, e ainda pela diversidade cultural,
que dá origem ao desinteresse e impossibilidade
de acompanhamento ao ensino.

A escola pública que chega até o povo não
leva em conta os vários contextos culturais, dei
xando de respeitar as carcterísticas regionais e
o saber que emana das populações atendidas.

Isso, além das causas já apontadas, dá origem
à grande evasão que acontece nas escolas póbli
cas, causando também a repetência. De alunos
matriculados na rede oficial,apenas alguns con
cluiram a 8' série do 10 grau.

Asescolas comunitárias surgem como tentativa
das comunidades para resolver esse problema
não só oferecem vagas mas constroem seu currí
culo a partir da realidade s6cio-cultural dos jovens
e adultos, ampliando-se o seu saber para o saber
universal acumulado pela história da civilização.

Além de atender às exigências do ensino oficial
como: comunicação expressão, matemática, es
tudos sociais, educação moral e cívica, o nosso
currículo separa o estudo da Históriada Geogra
fica e das Ciências; e inclui atividades culturais
da tradição baiana como a capoeira, o maculelê,
dança afro, teatro, atividades profissionalizantes
e de produção conforme as necessidades de cada
área como: artesanato de redes de pescaria; sa
bão, trabalhos de agulha, de corte e costura, pes
caria, fábrica de picolé, carpintaria, horta comu
nitária,desenvolvidos sob a forma de cooperativas
de produção. O ensino emana das necessidades
de conhecimentos para o exercíciodessas ativida
des; desperta o interesse e a curiosidade do edu
cando pelas artes, como o desenho, a pintura
eo teatro com o uso das várias linguagens de
comunicação.

O aprofundamento dos temas levantados e a
aquisição de novos conhecimentos se faz princi
palmente pelo trabalho de pesquisa.

Istoé possívelpor ser a escola comunitária uma
escola pública em essência, pela sua própria his
tória de auto gestão.

São as famílias e membros da comunidade
que apontam diretrizes,cobram o ensino que exi
gem para seus filhos, são os artistas populares
e artesãos locais qeu aprticipam com mestres,
com fins da formação de mão-de-obra para jo
vens e crianças, cuja maioria, desde os 6 anos

de idade já trabalha como ambulante, contribuin
do para a manutenção da família.

Estamos em tempo de mudança. Ademocracia
assegura a liberdade de iniciativa, de criatividade
e de propostas em que o Estado e o Povo se
unem para solução de problemas nacionais cru
ciantes como o da educação brasileira.

É importante que seja valorizada a experiência
positiva da escola comunitária.

Apolítica educacional brasileira foi sempre im
portada de países estrangeiros, de características
estranhas às nossas origens, mas adaptadas à
realidade sócio-cultural brasileira, desservíndo a
nossas raízes e tradição.

É este o momento da nova Constituição brasi
leira reconhecer uma nação cultural educativa
com origens autóctones.

Atormação dos educadores brasileirosvem se·
gundo modelos ora franceses ora americanos,
através das escolas normais e cursos pedagó
gicos.

As escolas comunitárias, partindo dos princí
pios pedagógicos de Paulo Freire, através da dia
logicidade, das palestras, dos círculos de estudo,
das trocas de experiência, dos seminários, dos
treinamentos pedagógicos, redescobrem as ca
racterísticas psicológicas de seus alunos, capa
citam e treinam seus professores, a partir da reali
dade contextual brasileira inserida numa realidade
cada vez mais ampla e universal.

Trata-se de uma contribuição brasileíra a pro
blemas brasileiros.

3 - A escola comunitária e os poderes,
púbicos

Este tipo de iniciativa vinha sendo estimulado
e legitimado, há mais de 10 anos por programas
do Governo Federal a exemplo do Programa Inte
gração entre Educação Básica e os Diferentes
Contextos Culturais Existentes, a nível nacional,
ou por programas como o Prodasec Urbano e
RuralJBa., a nível estadual e financiados pelo FN
DE, a exemplo de outros.

Hoje, extintos esses programas, as escolas co
munitárias já estruturadas encontram-se um risco
de desativação com prejuízo incalculável para
60% da nossa população de baixa renda.

A maioria das escolas comunitárias como as
de Belém do Pará, João Pessoa, Recife,Salvador,
já são reconhecidas legalmente pelos respectivos
conselhos de educação, outras trabalham com
apoio das secretarias municipaisde educação, o
que as legitima.

Em recente documento de outubro de 86 ao
Exmo. Sr. Ministroda Educação, a Secretaria Mu
nicipal de Educação de Salvador reconheceu a
utilidade pública dessas escolas, numa capital em
que 108 mil crianças estão sem escolas.

4 - A proposta
É este o momento para a Constituinte reco

nhecer oficialmente a Escola Comunitária inserin
do-a no texto da Constituinte brasileira como for
ma alternativa de escola pública com sua conti
nuidade e manutenção, preservada a auto gestão
da comunidade, assegurados os direitos traba
lhistas aos seus professores pelos poderes públi
cos competentes, preservando, democratimente,
o direito da família carente escolher o tipo de
educação gratuita, mantida pelo Estado a ser mi
nistrado a seus filhos.

Cumpre esclarecer as escolas comunitárias se
unem em organizaçãode Educação Popular, com

assessores pedagógicos, supervisores, uns de for
mação superior outros de formação no exercício
da própria educação popular. É o caso da Equipe
de Educação do Movimento de Defesa dos Fave
lados, entre outros similares em todo Brasil.

CONSELHO NACIONAL
DE SERINGUEIROS

Propostas dos Seringueiros à Assem
bléia Nacional Constituinte.

O documento em anexo apresenta as reivindi
cações de nós, seringueiros, tiradas no IEncontro
Nacional, realizado em Brasília, em outubro de
1985. Enormes dificuldades, como o isolamento
na mata e a violência a que estamos submetidos,
impediram e impedem que nós seringueiros nos
reunamos mais freqüentemente. Assim, a nossa
proposta contém o que nós seringueiros temos
a encaminhar à Assembléia Nacional Constituinte,
esperando que estas reivindicações sejam incor
poradas no texto da Nova Constituição Brasileira
que está sendo feita agora no Congresso Nacio
nal. - Osmarino Amândo RocIrlgues Secre
tário do Conselho Nacional de Seringueiros.

ENCONTRO NACIONAL DE
SERINGUEIROS DA

AMAZÓNIA

Nós seringueiros representando os
Estados de Rondônia, Acre, Amazonas
e Pará, reunidos em Brasília de 11 a
17 de outubro de 1985, no "1° Encon
tro Nacional de Seringueiros da Ama
zônia", tomamos as seguintes resolu
ções:

1-DesenvoMmento da Amazônia
1. Exigimos uma política de desenvolvimento

para a Amazônia que atenda aos interesses dos
seringueiros e que respeite os nossos direitos.
Não aceitamos uma política para o desenvolvi
mento da Amazônia que favoreça às grandes em
presas que exploram e massacram trabalhadores
e destroem a natureza.

2. Não somos contra a tecnologia, desde que
ela esteja a serviço nosso e não ignore nosso
saber, nossas experiências, nossos interesses e
nossos direitos. Queremos que seja respeitada
nossa cultura e que seja respeitado o modo de
viverdos habitantes da floresta amazônica.

3. Exigimos a participação em todos os proje
tos e planos de desenvolvimento para a região
(Planacre, Polonordeste, Asfaltamento da BR-364
e outros), através de nossos órgãos de classe,
durante sua formulação e execução.

4. Reivindicamos que todos os projetos e pIa
nos incluam a preservação das matas ocupadas
e exploradas por nós seringueiros.

5. Não aceitamos mais projetos de coloniza
ção do Incra em áreas de seringueiros e casta
nheiras.

6. Queremos uma política de desenvolvimen
to que venha apoiar a luta dos trabalhadores ama
zônicos que se dedicam ao extrativismo,bem co
mo às culturas permanentes e às outras culturas
de seu interesse, e que preserve as florestas e
os recursos da natureza. Queremos uma política
que traga beneficios a nós trabalhadores e não
aos latifundiáriose empresas multinacionais. Nós
seringueiros exigimos sermos reconhecidos co-
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mo produtores de borracha e como verdadeiros
defensores da floresta.

D - Refonna agrária
Propostas:
1. Desapropriação dos seringais nativos.
2. Que as colocações ocupadas pelos serin

gueiros sejam marcadas pelos próprios seringuei
ros, conforme as estradas de seringa.

3. Não divisão das terras em lotes.
4. Definição das áreas ocupadas por serin

gueiros como reservas extrativistas asseguradas
ao uso pelos seringueiros.

5. Que não haja a indenização das áreas desa
propriadas, não recaindo seu custo sobre os serin
gueiros.

6. Que sejam respeitadas as decisões do 4°
Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais,
no que diz respeito a um modelo específico de
Reforma Agrária para a Amazônia, que garanta
um mínimo de 300 hectares e um máximo de
500 hectares por colocação, e obedecendo à reali
dade extrativistada região.

7. Que os seringueiros tenham assegurado
o direito de enviar seus delegados à Assembléia
Nacional Constituinte para defender urna legisla
ção florestal e fundiária de acordo com suas ne
cessidades específicas.

01- Política para a borracha

1. O seringal nativodeve ser preservado e não
acabado.

2. Deve ser assegurada a representação dos
seringueiros no Conselho Nacional da Borracha
e na Sudhevea.

3. Reajuste trimestral do preço da borracha
de todos os tipos para o seringueiro com base
no aumento da inflação.

4. Divulgação imediata das tabelas de reajus
tes, com distribuição para os órgãos de classe
e anúncio pela Radiobrás.

5. Criação do Conselho Nacional de Serin
gueiros a partir de seus órgãos de classe.

6. Aprovação de pequenos projetos para a
plantação de seringueiras, castanheiras e fruticul
tura em geral, bem como de conservação de se
ringueiras nativas, adultas e produtivas, sendo es
ses projetos destinados aos seringueiros.

7. Apoio à formação de cooperativas de con
sumo, com financiamento para transporte e distri
buição.

8. Que a miniusina seja administrada 100%
(cem por cento) por seringueiros, com assistência
técnica fornecida pela Sudhevea.

9. Que seja extinta a renda em toda a região
produtora de borracha.

10. Que seja assegurada a liberdade de co
mercialização de todos os tipos de borracha dire
tamente pelos seringueiros.

11. Garantia de oportunidade para os serin
gueiros que foram expulsos pelo latifúndio para
o estrangeiro, de retomar à pátria como serin
gueiros.

IV- Política de abastecimento

1. Que o credenciamento junto à Cabal seja
feito pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e
pelas Associações de Soldados da Borracha e
Seringueiros.

2. Que seja proibida a venda pela Cobal aos
patrões; que os seringueiros façam a fiscalização
através de seus órgãos.

3. Que a Cabal faça um atendimento ambu
lante, pelo menos de 15 em 15 dias, dificultando
assim a atuação do marreteiro.

4. Que as embarcações da Cobal comprem
a borracha diretamente do produtor, encostando
em lugares indicados pelos Sindicatos de Traba
lhadores Rurais e obedecendo pontualmente o
roteiro de viagem, inclusive divulgando o mesmo
pelo rádio.

5. Que as embarcações da Cobal atendam
todos os rios que não são atendidos.

6. Que sejam criadas cantinas (cooperativas
da Cobal/Sudhevea) administradas pelos próprios
seringueiros.

7. Que a Sudhevea entregue aos seringueiros
comprovantes de compra e venda de mercadorias
e de borracha, que sirvam para atestar a condição
de seringueiros.

V-Saúde

Que seja feita urna política de saúde preventiva
e de assistência médico-odontológica de acordo
com as necessidades dos seringueiros, a saber:

1. Que sejam criados postos de saúde em
todos os seringais em locais escolhidos pelas co
munidades de seringueiros.

2. Que os agentes de saúde sejam escolhidos
pela própria comunidade e treinados pelas Secre
tarias de Saúde dos Estados e sejam reciclados
periodicamente.

3. Que os treinamentos que serão dados aos
agentes de saúde levem em conta o conheci
mento popular.

4. Que os agentes de saúde sejam contra
tados pelas Secretarias dos Estados e que sua
remuneração seja justa, permitindo sua dedica
ção exclusivaao trabalho.

5. Que os agentes de saúde sejam fIXOS, e
que incluam um homem e uma mulher para cada
comunidade.

6. Que todas as decisões sobre o posto sejam
tomadas pela comunidade, inclusive os casos de
demissão dos agentes de saúde.

7. Que sejam criados laboratórios na própria
região amazônica, aproveitando as plantas e os
recursos da região.

8. Que a Sudhevea e as Secretarias de Saúde
dos Estados abasteçam os postos de saúde com
medicamentos (especialmente medicamentos de
uso constante e urgente, tais como sulfona, soro
anti-ofídico e outros) e equipamentos necessá
rios.

9. Que os postos volantes fluviais e terrestres
da Sudhevea sejam estabelecidos com a partici
pação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais
e com as comunidades.

10. Que nesses postos seja proporcionado
atendimento oftalmológico e estoque de óculos.

11. Que os médicos dos postos volantes se
jam credenciados para encaminharem os formu
lários de aposentadoria por invalidez dos hanse
nianos, bem como outros tipos de invalidez.

12. Que os recursos financeiros destinados
à construção de postos de saúde sejam repas
sados para a comunidade construir e não para
empreiteiras.

13. Que seja feita campanha de saneamento
básico e prevenção de doenças que afetam os
que moram na floresta, tais como a malária, han
seníase e leishmaniose.

14. Garantia de transporte, atendimento e in
ternação hospitalar dos seringueiros e de suas
famílias em casos de necessidade.

VI- Educação e Cultura

1. Todos os seringueiros têm direito ao estu
do.

2. Queremos escolas de seringueiros em to
dos os lugares e para todas as idades, com qual
quer número de alunos.

3. As escolas devem ter garantido o material
escolar e merenda, adaptados às condições locais
e fomecidos pelo Estado.

4. Professores seringueiros, escolhidos pela
comunidade e que tenham oportunidade de en
contros para troca de experiências entre si e com
outras pessoas.

5. Caléndário escolar que respeite as épocas
de plantio e o regime de chuvas da região.

6. É preciso que as Secretarias Estaduais ou
Municipais se comprometam com o pagamento
dos professores e com o seu treinamento, a inter
valos regulares e com garantias de verbas.

7. O MinistériC5 da Educação deve assumir de
fato o compromisso com a educação na Região
Amazônica,principalmente nos seringais, coorde
nando as Secretarias Estaduais na execução des
sa tarefa, com a participação dos trabalhadores
e juntamente com o Ministérioda Cultura.

8. É preciso que a merenda escolar inclua pro
dutos oferecidos pela região, como sejam a casta
nha e outros gêneros alimentícios locais.

9. É preciso preservar a cultura da região, de
vendo a escola informar também o seringueiro
sobre a realidade do País.

10. Que sejam divulgados para o País, histó
rias, poesias, músicas, receitas e objetos fabrica
dos pelos seringueiros.

11. Apoio a projetos de educação como o Pro
jeto Seringueiro do Acre, bem como outros que
tenham a participação direta dos seringueiros e
correspondem às suas necessidades..
VII- Aposentadoria e assistência para os
soldados da borracha e seringueiros

1. Considerar como Soldado da Borracha to
dos os seringueiros que imigraram para a Ama
zônia e os que já trabalhavam no extrativismo
no período de intensificação da produção da bor
racha para o esforço de guerra, e que já estejam
com 60 ou mais anos de idade. Estes trabalha
dores devem comprovar sua condição com con
tas correntes, ou declaração do patrão, ou decla
ração de três companheiros que com ele trabalha
ram ou aprenderam, ou com contratos recebidos
da Caeta, Senta e outras."

2. Os trabalhadores considerados nesta pro
posta terão direito a urna indenização correspon
dente a 20 salários mínimos.
(') Senta - SelViçoEspecial de Mobilização para
o Trabalho na Amazônia
Caeta - Comissão Administrativade Encaminha
mento de Trabalhadores para a Amazônia.

3. Será estabelecida uma pensão aos Soldados
da Borracha definidos acima, no valor de 3 salá
rios mínimos, estendida a seus familiarespor oca
sião do falecimento do seu titular.

4. Os trabalhadores, homens e mulheres, terão
direito à aposentadoria aos 45 anos de idade,
no valor de 3 salários mínimos.
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5. Esta aposentadoria será concedida aos invá
lidos e viúvas conforme a lei.

6. Serão beneficiados por esta proposta os Se
ringueiros e Soldados da Borracha que atualmen
te trabalham no exterior, sobretudo na Bolívia.

Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Acre

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri
-AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia
-AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sena
Madureira - AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manuel
Urbano-AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio
Branco-AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro
doSuI-AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de tarauacá
-AC

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feij6
-AC

Associação dos Soldados da Borracha e Serin
gueiros de Ariquemes - RO

Associação dos Soldados da Borracha e Serin
gueiros de Jarú - RO

Associação dos Soldados da Borracha e Serin
gueiros de Ji-Paraná - RO

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Fé
lixdo Xingu - PA

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo
Aripuanã - AM

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cara
mari-AM

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jutaí
-AM

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coari
-AM

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Plácido
de Castro-

SINDICATO DOS PROFESSORES
DO MUNICÍPIO DO
RIO DE JANEIRO

A Subcomissão de Educação
Da Assembléia Nacional Constituinte

Srs. Constituintes,
O Sindicato dos Professores do Município do

Rio de Janeiro, representando a Assembléia dos
Professores do 3° Grau do Município, realizada
no dia 30 de abril de 1987, vem trazer a esta
subcomissão a denúncia da grave situação em
que se encontra o ensino de 3. Grau no Rio de
Janeiro.

1. Intensa evasão de professores, que aban
donaram o magistério por outras ocupações ou
pelo ensino público de 3° e mesmo de 2° Graus,
devido, sobretudo, aos baixíssimos salários - o
piso salarial do 3° Grau é hoje, com dois gatilhos
já disparados, de Cz$ 47,00 a hora/aula;

2. Universidades e faculdades inadimplentes.
A Faculdade de Medicina Souza Marques, sob
pedido de intervenção da Delegacia Regional do
MEC, é um dos exemplos mais gritantes. Meses
de atraso no pagamento aos professores. Agora,
já começam a efetuar seus pagamentos com atra
so as Faculdades Veiga de Almeida, Estácio de
Sá, São Judas Tadeu e mesmo "as grandes":

Universidade Santa Úrsula, Universidade Gama
Filho.

3. Incapacidade administrativa e inidoneidade
das "mantenedoras" caracterizada na maioria das
escolas, com existência, por exemplo, de "folha
2" de pagamentos, denunciada nas Faculdades
Cândido Mendes, pelo presidente da Procam, De
sembargador Cláudio Viana de Uma, em artigo
publicado no jornal da faculdade (em anexo). Co
mo explicar que, com um aumento da ordem
de 14.000% nas anuidades escolares de 1979
a 1987 e de 7.000% nos salários dos professores,
as escolas estejam inadimplentes? Basta observar
o crescimento de seus patrimônios. O rebaixa
mento dos salários, o não investimento na melho
ria das condições pedagógicas.

4. Inexistência absoluta de mecanismos de
fiscalização das mantenedoras. Por deliberação
de nossas Assembléias, encaminhamos ao Con
selho Federal de Educação, à Delegacia Regional
do MECe finalmente à Delegacia da Receita Fede
ral, pedidos de auditoria para fins de descreden
ciamento das mantenedoras inadimplentes ou ir
regulares (em anexo). Da Delegacia Regional do
MEC ouvimos que as universidades não estão
submetidas a nenhuma fiscaIização,seja pedagó
gica, seja financeira. Que as escolas isoladas estão
submetidas apenas à fiscalização pedagógica,
não havendo possibilidade de fiscalização, quer
por parte das autoridades educacionais que cre
denciam, quer por parte de outras, sobre a gestão
administrativo-financeira das mantenedoras ou
escolas.

5. Em visita ao CFE, para acompanhamento
de processo de denúncia encaminhada por n6s,
lá encontramos estudantes da OSEC, de São Pau
lo, à espera de deliberação sobre seu caso. Há
dois anos, pela primeira vez, por caracterização
de inidoneidade, foi obtido o descredenciamento
de uma entidade mantenedora. A mantenedora
substituta, em dois anos, foi pelo mesmo cami
nho. Desativou o hospital da escola de medicina
e está com processo de denúncia no CFE.

6. Ausência de um projeto pedagógico nas
escolas de 3° Grau particular. Os empresários de
educação do 3° Grau vêem-se apenas como cap
tadores de mensalidades dos alunos e pagadores
dos salários dos professores e funcionários das
escolas, como demonstrou sua atitude nas recen
tes negociações salariais. S6 discutem salários
tendo garantidos os repasses. Não discutem: limi
te de alunos em sala, implantação de tempo contí
nuo, carreira docente - condições mínimas para
a existência de um ensino de 3° Grau minima
mente decente.

7. Diante desta subcomissão compareceram
alguns dos representantes dos empresários do
ensino. O Sr. Cândido Mendes de Almeida (Presi
dente do Sindicato das Mantenedoras do 3° Grau),
por exemplo, foi colocar suas propostas, colocar
as excelências e vantagens do ensino de 3° Grau
particular.

As considerações feitas neste documento mos
tram que entre o discurso e a prática do empre
sariado do ensino de 3° Grau há um abismo.

8. Os professores do 3° Grau da rede parti
cular querem, por meio deste documento, cha
mar os Srs. Constituintes a refletirem, neste mo
mento de definição, sobre a grave crise que o
3° Grau particular atravessa e sobre a necessidade

de garantir o controle público do que se realiza
sob a denominação de Educação.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1987.

"OS EMPREGADOS,
ALGO OBSCENO E A...

Prof. Cláudio Wanna de Lima

Presidente da Procam

Querem intrigar os professores com os alunos
da Cândido Mendes. O cogitado (e desnecessá
rio!) aumento das anuidades é atribuído àpreten
são de melhor paga aos professores.

Como acontece quase sempre, não há verdade
na intriga.

Primeiro,a pretensão de melhores vencimentos
não é exclusiva dos professores. É, também, dos
funcionários da casa, auxiliares de ensino, telefo
nistas, todos mal pagos, aquém dos valores de
dissídios trabalhistas, formalizados, obrigatórios.

Depois, o aumento das anuidades, embora a
pretexto de atender a reclamos dos professores,
se dá, sempre, antes de qualquer melhoria salarial,
com a fruição, desde logo, de pronto, dos recursos
incrementados, para a despesa, meses após, com
os vencimentos um pouco melhorados, em des
proporção, aliás, com o aumento da receita ante
cipada.

Tem-se que ver, ainda, que, hoje, a realidade
é outra. O aumento das mensalidades cobrados
do a1unado não se fará, mais, como até agora,
impunemente. O Governo Federal delegou aos
Conselhos de Educação estaduais o estudo e a
fixação do valor das anuidades.

No Rio de Janeiro se constituiu Comissão, do
Conselho Estadual aludido para a tarefa. Desta
Comissão fazem parte professores vinculados à
casa, inclusive o representante da SUNAS.

É conhecido o propósito dos membros da Co
missão de fazer uma auditoria nas contas das
instituições de educação, que pedem aumento
de anuidades, para deliberar com inteiro conheci
mento da matéria. Só com os livros contábeis
abertos ao necessário exame será possivel con
cluir sobre a verdade ou não da alegada impossi
bilidade de pagamento honesto dos servidores
da Cândido Mendes, ou por outra, da Sociedade
Brasileira de Instrução, que se diz mantenedora
das Faculdades, mas que, na verdade, é por elas
mantida.

Esta perspectiva, de exame da escrita, traz um
certo e natural desconforto aos dirigentes da man
tida. Quem deve, teme...Um deles, que se permite
perpetrar, de quando em vez, artigos em jornal
futebolístico (que outro lhe daria espaço?), assina
escrito em que se refere, em tom pejorativo, pois
a ignorância é atrevida, aos ilustres membros da
Comissão nomeada pelo Conselho Estadual de
Educação, sendo "empregados" da Cândido
Mendes não deveriam ser chamados ao que fo
ram, fixaras anuidades da augusta empregadora.

É a velha "estória". Na visão acanhada do arti
culista (síc), há duas classes de pessoas. As de
sua ilustre família,por direito divino(certamente!),
superiores, bem nascidas, acima da ralé e as de
seus empregados, por obra do diabo (possível
mente!), subalternas desprezíveis, a que incumbe,
apenas, produzir os ganhos que usufrui a ilustre
família...

O que ocorre é que nos negam o Orçamento
Transparente, há muito reclamado, por lei de ela-
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boração dos colegiados das Faculdades (Lei rr
5.540, de 28-11-1968, estatutos das Faculdades
e da mantida), e terão agora, a devassa na sua
escrita...

Ver-se-á, então, como ganham e lucram os
agraciados membros da tal elite, cujos sinais os
tensivos de riqueza ofuscam aos mais desavisa
dos. Viagensperiódicas dos familiaresao exterior,
com todo o "compulsório", financiamento de
campanhas eleitorais acadêmicas, em prol de
grupos contra outros, tentativas de corrupção dos
estudantes com a distribuição de bolsas de estu
dos, etc., etc. O que é deles é acarpetado, com
mobília modernosa, luxo e beleza. Ao lado da
sede da PROCAM, no Centro, por exemplo, há
um conjunto de salas, onde só se entra com "cra
chá", em que estão, vê-se do corredor, uma série
de retroprojetores, novos em folha, mas estáticos,
sem uso, alinhados em ordem, como se à espera
de iminente revista militar de seu senhor e amo,
ou mesmo (quem sabe?), na expectativa de sua
inauguração... No entanto, carecem as Faculda
des de retroprojetores para as aulas, há um no
Centro, outro em Ipanema, nem sempre em uso,
com as lâmpadas queimadas...

A Receita da sociedade mantida é algo obsce
no, como os orçamentos secretos das Faculda
des, que a ninguém é dado ver nem conhecer.

Justificam-se, em razão disso, as conjecturas
sobre o seu montante, a partir da ostentação de
riqueza aludida, dos gastos visivelmente imode
rados com o que não é ensino, Professor ou fun
cionário.Atravésda hoje confessada, em sua exis
tência, Folha Dois de vencimentos, em que se
relacionam figurões e figurinhas, ganhando das
Faculdades sem trabalhar, onerando, por nada,
as despesas da casa.

A Folha Dois foi admitida por um lapso, pouco
lisonjeiro,do poderoso chefão, aperreado pela re
velação de que se sabia da sua existência, da
realidade de fantasmas que recebem e não traba
lham. Saiu-se com a resposta patética e famosa
de que não deixaria, nunca, jamais, em tempo
algum, ao desamparo a viúva de seu irmão (e
figuras outras merecedoras, também, de suas bar
retadas com o chapéu alheio.... cabe acrescentar).
Acontece que a viúva, que já era rica antes do
primeiro casamento, já se casou de novo. Não
é uma pobre viúva desamparada, não e não! A
conseqüência é que, ao final das contas, susten- I
ta-se, com o que nos tiram em salários, o segundo
marido da madame... Há, é de se concluir, uma
certa coerência a Folha Dois já sustentou o pri
meiro...

Se não procede o argumento de maior drmati
cidade, da viúva que não mais é, que se poderá
dizer dos outos nomes que ornam, também, a
famosa Folha Dois?"

NJ egrégio Conselho Federal de Educação
O Sindicato dos Professores do Município do

Riode Janeiro e a Associação Nacionalde Docen
tes do Ensino Superiorvêm por meio deste reque
rer a este Conselho, a determinação de Auditoria,
para fins de Descredenciamento, das entidades
mantenedoras abaixo, pelos motivos que a seguir
expomos.

-Associação Universitária Veiga de Almeida,
mantenedora das Faculdades Veiga de Almeida,
por inadimplência

- Sociedade de Ensino Superior Estácio de
Sá, mantenedora das Faculdades Estácio de Sá,
por inadimplência.

O artigo 323 da Consolidação das Leis do Tra
balho diz: Não será permitido funcionamento de
estabelecimento particular de ensino que não re
munere condignamente os seus professores.

As duas mantenedoras citadas, violando ainda
a 18' Cláusula do Contrato Coletivode Trabalho,
não depositaram até dia 21 de abril, os salários
do mês de março.

N.Termos
P. Deferimento
Rio de Janeiro 21 de abril de 1987. - Robes·

pien-e Martins Teixeira, Presidente do SINPRO
- Newton Uma Netto, Presidente da ANDES

AD egrégio Conselho Federal de Educação
O Sindicato dos Professores do Município do

Riode Janeiro, representando os professores das
escolas de 3° grau, vem por meio deste requerer
a este Conselho a determinação de Auditoriapara
fins de descredenciamento das entidades mante
nedoras abaixo, pelos motivos que a seguir expo
mos.

- Sociedade Brasileira de Instrução, entidade
mantenedora das Faculdades Cândido Mendes,
por inidoneidade.

-AUSU - entidade mantenedora da Univer
sidade Santa úrsula, por inadimplência.

- Sociedade Universitária Gama Filho, entida
de mantenedora da UniversidadeGama Filho,por
inadimplência.

O artigo 323 da Consolidação das Leis do Tra
balho diz: Não será permitido funcionamento de
estabelecimento particular de ensino que não re
munere condignamente os seus professores.

A AUSU e a Sociedade UniversitáriaGama Fi
lho, violando ainda a cláusula 18° do Contrato
Coletivo de Trabalho, não depositou até hoje, dia
14, os pagamentos de seus professores alegando
impossibilidade financeira.

A SBI, por sua vez, recusa-se a apresentar seu
orçamento, o que é garantido pela Lei n° 5.540,
de 28-11-68, os estatutos das faculdades e da
mantida. Alémdisso mantém Folha Dois de paga
mento, onde são pagos indivíduos que não são
professores, nem exercem funções na faculdade,
como admite o seu próprio Diretor,Prof. Cândido
Mendes.

Viola ainda os artigos 19, III c, da Constituição
e 9<, IV, e 14, I, n, In, Código Tributário Nacional,
que dão. isenção de impostos, condicionados a
não percepção de lucros e a não remuneração
dos diretores das entidades beneficiadas.

N. Termos
P. Deferimento
Rio de Janeiro, 13 de abril de 1987.
Pelo Sindicato dos Professores do Município

do Rio de Janeiro. - Robespierre Martins Tei
xeira, Presidente.

Of n° 56/87 Rio de Janeiro, 30 de abril de 1987
À
Delegacia da Receita Federal
Ministérioda Fazenda
Nesta

Prezado Senhor Delegado
O Sindicato dos Professores do Município do

Riode Janeiro e a Associação Nacional de Docen
tes do Ensino Superior vêm por meio deste reque
rer fiscalizaçãodas escolas particulares de 3°grau

abaixo relacionadas, tendo em vista verificar o
cumprimento da legislação que isenta de impos
tos as instituições de educação, isenção esta con
dicionada à não percepção de lucros e à não
remuneração dos Diretores das entidades benefi
ciadas. (Artigos 19, li, e da Constituição Federal
e 9<, IV, e 14 I,ne 111 do Código Tributário Nacional):

-Sociedade Brasileira de Instrução, mantene
dora das Faculdades Cândido Mendes;

-Sociedade Universitária Gama Filho, mante
nedora da Universidade Gama Filho;

-AUSU - entidade mantenedora da Univer
sidade Santa Úrsula;

-Associação Universitária Veiga de Almeida,
mentenedora.

As mantenedoras citadas na página anterior,
ao lado de apresentarem um evidente crescimen
to de seu patrimônio, vêm apresentando irregula
ridades no pagamento de seus professores, atraso
do pagamento no caso das três últimas, e vêm
alegando dificuldades financeiras para conceder
os reajustes de salários propostos pelos profes
sores.

N.Termos
Pede Deferimento
Sindicato dos Professores do Municípiodo Rio

de Janeiro.
Associação Nacional dos Docentes do Ensino

Superior.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 1987

Ao
Delegado Regional do MEC
Sr. AurélioVander Bastos
Nesta

Prezado Senhor
No dia 20 de março, os professores de 3° grau

deliberaram uma pauta de reivindicações que, en
tre 39 itens, colocava a necessidade de um rea
juste de 120% sobre os salários de março de
1987 e um piso salarialde Cz$ 150,00 a hora-aula,
como condição de sobrevivência do professora
do, enquanto categoria profissional inclusive. É
fato que, nos últimos anos, em função das sub
condições em que se encontra a categoria, a eva
são dos professores tem aumentado considera
velmente.

A categoria diante desta situação vem tentando
desde o inícioentrar em negociação com o Sindi
cato Patronal.

Apresentada a pauta de reivindicações, não se
recebeu qualquer resposta do Sindicato Patronal
que alegava a necessidade de repassar para as
mensalidades o reejuste dos professores.

Nós, professores, estranhamos que nesse mo
mento se coloque essa vinculação (reajuste sala
rial- reajuste mensalidade) já que, historicamen
te se verificaque as mensalidades têm sido reejus
tadas em índices bastante superiores aos dos salá
rios dos professores. Isto é: aumento de mensa
lidades nunca significou aumento de salários. A
vinculação agora proposta é, portanto, falsa.

As mantenedoras alegam não poder atender
àsnossas reivindicações,por faltade caixa.Alguns
estabelecimentos deixaram de pagar o mês de
março (mês trabalhado) até o dia 10 do mês
subseqüente, outros nem sequer efetuaram o pa
gamento e outros ainda chegaram ao parcela
mento (UGF,USU,Estácio de Sá, Veigade Almei
da, São Judas Tadeu e Nuno Lisboa). Acredi
tamos que esse argumento não procede. O pro
blema não é exatamente de falta de caixa, mas
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das escolhas de investimento feitas pelas mante
nedoras. Nosso achatamento salarial jamais foi
conseqüência de um investimento na melhoria
das condições de ensino. Pelo contrário, observa
mos uma total ausência desse tipo de irwesti
mento que se traduziria em política de capaci
tação docente, ampliação de bíblíotecas, criação
de laboratórios, diminuição de alunos em sala
de aula, promoção de eventos culturais internos,
pesquisa, etc. O que ocorre é investimento maciço
no aumento do patrimônio das mantenedoras.
É contra este tipo de situação que a categoria
está mobilizada.Temos consciência de que o nos
so achatamento salarial é apenas a parte mais
visível da política empresarial do ensino adotada
pelas mantenedoras.

Exigimos uma auditoria para fins de revisão
de credenciamento das mantenedoras de ensino
superior. Pensamos que deve ser julgada não so
mente a inadimplência financeira das mantene
doras, que acreditamos se baseiam em alegações
falsas, mas basicamente, a inadimplência peda
gógica. O ensino particular de 39 grau, respon
sável no Riode Janeiro, pelo atendimento de 75%
dos alunos, não pode continuar entregue a em
presários que se preocupam unicamente com o
fluxode caixa.

Sindicato dos Professores do Municípiodo Rio
de Janeiro.

Associação Nacional dos Docentes do Ensino
Superior.

ATADA23" REUNIÃO

!v:Js onze dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezoito horas e trinta
minutos, na Sala de Reunião da Subcomissão,
Ala Senador Alexandre Costa, Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão da Educação, Cultura
e Esportes, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Aécio de Borba, Primeiro-Vice-Presidente
em exercício da Presidência, com a presença dos
seguintes Constituintes: Sólon Borges dos Reis,
João Calmon, (Iríbratan Aguiar, Dionísio Hage,
Louremberg Nunes Rocha, Bezerra de Mello, An
tônio de Jesus, MárciaKubitschek,Átila Líra,Agri
pino Uma, Octávio Elísio, Florestan Fernandes
e Francisco Coelho. Presente, também, o Consti
tuinte Arthur da Távola, Relator da Comissão Te
mática Oito. Havendo número regimental, o Se
nhor Presidente declarou iniciados os trabalhos,
dando a palavra ao Relator,ConstituinteJoão Cal
mon, que deu início à leitura do relatório, infor
mando que apenas dois terços do trabalho estão
sendo apresentados nesta Reunião e que só de
pois de ouvidos os Ministrosda Cultura e Educa
ção que se apresentarão, respectivamente, nos
dias doze e treze do mês em curso, será encami
nhado o restante do trabalho. Participam, em
questão de ordem, os seguintes Constituintes:Be
zerra de Mello, Sólon Borges dos Reis, Átila Lira
e MárciaKubitschek. O Presidente Aéciode Borba
sugere que a leitura do restante do Relatório seja
feita na próxima reunião e procede à leitura do
Anteprojeto, parcialmente elaborado, afirmando
em seguinda que o assunto do jogo será discutido
em outra reunião, lembrando que por decisão
desta Subcomissão, será ouvido amanhã, o Se
cretário do Conselho Nacional dos Seríngueíros,
Senhor Osmarino Amâncio Rodrigues. As vinte
e uma horas, o Senhor Presidente declarou encer
rados os trabalhos convocando os Senhores

Constituintes para a próxima reunião a ser reali
zada terça-feira, dia doze de maio, às nove horas
para a audiência com o Senhor Ministroda Cultu
ra, Doutor Celso Furtado, cujo teor será publicado
na íntegra no Diário da Assembléia Nadonal
Constituinte e, para constar, eu, Sérgio Augusto
Gouvêa Zaramella, Secretário, lavrei a presente
Ata que, depois de lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente. - Constituinte Hennes
zaneti.

Al'IEXOÀATA DA23"REUNIÃO DAS(JJ3
COMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, REALIZADA EM 1J DE MAlO
DE 1987, ÀS 18:30 HORAS, ÍNTEaRA 00
APANHAMENTO TAOOIGRÁFlCo, COMPU
BUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTEDA S(JJ3Co
MISSÃO, CONS71TUlNTE HERMESZANE
ti

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão da Educação,
Cultura e Esportes.

A reunião extraordinária de hoje, segundo a
convocação do Presidente, destina-se à apresen
tação, por parte do Sr. Relator, do relatório da
Subcomissão, elaborado por S. Ex"

Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
Calmon.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, Srs. Cosntituintes:

O Relator recebeu, até ontem, um total de tre
zentas e trinta e três propostas encaminhadas por
intermédio da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte. Entretanto, no último dia do prazo
fixadono nosso Regimento Interno para apresen
tação de propostas, foram remetidas à Mesa da
Assembléia Nacional Cosntituinte mais trezentas
e cinco propostas, que só chegaram às mãos
do Relator no fim da tarde de hoje. Além desse
fato, que impossibilitaa apresentação do relatório
completo, acompanhado do anteprojeto, enfren
tamos outro problema. Amanhã, ouviremos o de
poimento, nesta Subcomissão, do Ministro da
Cultura,Celso Furtado e, depois de amanhã, ouvi
remos e depoimento do SenadorJorge Bornhau
sen, Ministroda Educação.

Tomar-se-ia, portanto, inteiramente impossível
a apresentação hoje do relatório completo, de
acordo com o que estabelece o Regimento Inter
no daAssembláia Nacional Cosntituinte, que pre
vê, para o dia de hoje, a apresentação do relatório,
com anteprojeto.

A fim de evitar um atraso maior dos nossos
trabalhos, o Relatorvaiapresentar hoje o resultado
que abrange dois terços da tarefa a ser realizada.

Poderemos, portanto, amanhã, já encaminhar,
para a Gráfica do Senado, o texto da primeira
parte do relatórioe do anteprojeto. Na quinta-feira,
depois de ouvirmos os Ministros da Educação
e da Cultura, enviaremos para a Gráficae restante
do trabalho. •

Depois dessas explicações preliminares, devo
salientar que, apesar do acúmulo de trabalho, não
haverá nenhum atraso nos prazos fixados pelo
Regimento Interno, porque, de acordo com o cro
nograma, hoje deveriaser apresentado o relatório,
com o anteprojeto. Não serão apresentados o re
latório e o anteprojeto completos, mas apenas

dois terços. A partir de amanhã, começa a decor
rer o prazo de dois dias, para a impressão e distri
buição de avulsos. Como, a partir do dia 14 de
maio, teremos cinco dias para discussão e apre
sentação de emendas pelos membros da Subco
missão, poderemos chegar ao dia 19 de maio,
respeitando rigorosamente os prazos estabeleci
dos pelo nosso Regimento Interno.

Agora, vou adiantar os principais pontos do re
latório.

Inicialmente, relaciono os nomes de todos os
membros da Subcomissão da Educação, Cultura
e Esporte e dos seus respectivos Suplentes. Em
seguida, são citados os nomes de todas as entida
des que prestaram depoimento a esta Subcomis
são, desde o dia 23 de abril, até a última sexta
feira, dia 8 de maio. Para se ter uma idéia do
atraso que ocorreu em nossos trabalhos, a Taqui
grafia, apesar de todo o seu esforço, não conse
guiu nos enviar os apanhamentos taquigráficos
a não ser até a reunião realizada no dia 28 de
abril.Atéagora, não chegaram àsmãos do Relator
os apanhamentos taquigráficos das sessões reali
zadas no dia 28 de abril, 30 de abril, 5 de maio,
6 de maio, 7 de maio e 8 de maio. Realmente,
é necessário um tour de force para apresentar,
no dia de hoje, este relatório, que resultou do
esforço conjugado dos nossos companheiros
CosntituintesMárciaKubitschek e Aéciode Borba,
que deram colaboração inestimável nas áreas de
Educação; Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Alémdisso, contamos com a dedicação da Asses
soria da Constitinte,terei a oportunidade de incluir
no relatório os nomes de todos esses assessores
que nos prestaram uma excelente colaboração.

Após a relação dos membros da Subcomissão
e das entidades que nos prestaram depiomento,
passo a ler a introdução do relatório.

É possível notar, nas Constituições brasileiras,
uma tendência para se tratar, de forma mais com
pleta e minuciosa, os problemas de Educação,
assim como para se dar maior atenção aos relati
vos à Cultura. O Esporte não se constituiu, até
hoje, objeto de maiores referências nas Consti
tuições do País.

Assim é que a Constituição de 1934, primeira
a examinar essas questões de forma sistemática,
dedicava um artigo à Cultura e dez à Educação.

Antes dela, a Constituição de 1891 limitava-se
a um inciso, determinando que o ensino seria
leigo e livreem todos os graus e gratuito no primá
rio e um parágrafo estabelecendo a leicidade do
ensino público.

A Constituição do Império fazia uma só refe
rência à Cultura, determinando que nenhum dos
seus gêneros poderia ser proibido, desde que não
se opusesse aos costumes públicos, à segurança
e à saúde dos cidadãos.

A autoritária Carta de 1937 dedicava dois arti
gos à Cultura e cinco à Educação.

Já os constituintes de 1946 preferiram tratar
da Educação em sete artigos, mas bastante minu
ciosos, ficando três para a Cultura.

Em 1967, o Congresso, tomado Constituinte
por ato do Executivo,votou um projeto do próprio
Executivo,contando três artigos referentos à Edu
cação e dois à Cultura. Eram, porém, artigos deta
lhados. O de número 168, por exemplo, continha
três parágrafos e seis incisos. Essa formulação
foi quase integralmente reproduzida na chamada
Emenda Constitucional rr 1, baixada com base
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no Ato Institucional n- 5, em 1969, para reformular
a Carta de 1967 e torná-Ia ainda mais restritiva.
Com efeito, isso ocorreu, também, nos capítulos
relativos à Educação Por exemplo, o dispositivo
que assegurava a liberdade de cátedra, transfor
mou-se em uma garantia à liberdade de comuni
cação de conhecimentos no exercício do magis
tério, ressalvado o disposto no art. 154, que fala
em abuso de direito com o propósito de subver
são ou corrupção, prevendo, de quebra, suspen
são de direitos políticos como punição.

O Congresso Nacional introduziu importante
modificação destas disposições, ao acrescentar
um quarto parágrafo ao art. 176. Esse novo pará
grafo restabeleceu a vinculação de recursos ao
ensino, dispositivo que fora suprimido na Carta
de 1967.

A tendência a aprofundar o tratamento dado
à Educação continua agora, na Assembléia Na
cional Constituinte, eleita em 1986 e reunida em
1987.

Assim, o anteprojeto de Constituição, elaborado
pelo Partido dos Trabalhadores, dedica cinco arti
gos extremamente pormenorizados à Educação.

A Comissão Afonso Arinos trata da Educação
a fundo em onze artigos e da Cultura, de forma
mais pormenorizada que qualquer outro antepro
jeto que a destaque, em quatro. Além disso, Edu
cação é o alvo de dois artigos em suas disposições
transitórias: um extingue o curso vestibular e outro
cria incentivos para o recém-formado que se dis
puser a trabalhar em áreas afastadas.

Podemos constatar, dessa forma, que as Cons
tituições brasileiras vêm concedendo à Cultura
especialmente à Educação, uma atenção cad~
vez maior, ainda que nem sempre essa atenção
possa ser notada apenas pelo número de artigos.

Embora o Esporte seja esquecido, parece haver
efetivamente uma tendência a ampliar-se as preo
cupações com os problemas da Educação e da
Cultura.

Acreditamos que, dada a relevância desses te
mas e a facilmente comprovável aspiração popu
lar a seu respeito, devemos examiná-lo de forma
pormenorizada, embora escoimada de toda proli
xidade.

Organização dos Trabalhos:
A Assembléia Nacional ConstItuinte, reunida

em 1987, organizou seus trabalhos de forma di
versa de outras Assembléias convocadas com a
mesma finalidade.

As Constituintes de 1891, 1934 e 1946, além
do Congresso de 1966 a 1967, designaram gran
des Comissões para formular seu texto básico,
votado, então, pela totalidade dos membros. Do
ponto de vista dos Constituintes, portanto, o texto
vinha de cima para baixo, deviam opinar sobre
algo pronto.

Já em 1987, essa situação inverteu-se. Prefe
riram os Constituintes, organizar-se inicialmente
em Subcomissão, que preparariam anteprojetos
básicos; estes serão emendados e votados no âm
bito das próprias Subcomissões em uma primeira
etapa, consolidados e novamente votados em Co
missões temáticas, na segunda, finalmente, reuni
dos em um texto completo na Comissão de Siste
matização. Só, então, esse texto será apreciado
e emendado, se for o caso, e votado pelo Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

Esse sistema revela-se altamente vantajoso, ca
so comparado com que se utilizou nas Assem
bléias Constituintes anteriores.

Ao se examinar um determinado tema no âm
bito das Subcomissões, pode-se fazê-lo, com
maior profundidade, que em uma grande Comis
são, mais restrito e com preocupações muito mais
amplas. Além disso, os trabalhos das Subcomis
sões permitem um número extremamente mais
elevado de audiências públicas e personalidades
e de entidades ligadas às áreas e aos temas em
questão. Ainda há mais tempo, em tese ao menos,
para o exame de propostas partidas, inclusive,
de cidadãos sem mandato e não vinculados a
essas entidades. Tudo isso permite um trabalho
mais ligado às aspirações populares.

Finalmente, deve-se ressaltar que a divisão dos
Constituintes em Subcomissões e Comissões
permite a cada um deles operar mais detidamente
na área para a qual mais se voltam suas preocu
pações, para a área com que tenham maior afini
dade pessoal, doutrinária ou até profissional.

A organização adotada em 1987 apresenta, po
rém, algumas falhas, a que nos devemos referir,
por explicarem, também, algumas falhas que po
dem marcar os relatórios e anteprojetos das Sub
comissões.

Ressaltamos que freqüentemente essas falhas
são antes de execução que de concepção. Ao
se colocar em prática o esquema regulado pelo
Regimento da Constituinte, nem sempre se toma
ram cuidado para tomá-lo mais eficiente, para
adaptá-lo à realidade.

Também houve problema de infra-estrutura.
Uma vez que essas questões podem refletir-se
nos relatórios de anteprojetos, torna-se recornen
dávellistá-Io:

a) A exigúidade de tempo entre o final do prazo
para apresentação de propostas pelos Constituin
tes - encerrado a 6 de maio - e o final do
prazo para a entrega dos relatórios de anteprojetos
pelos Relatores das Subcomissões - encerrado
hoje a 11 de maio.

Essa exigüidade, aliada à natural demora para
encaminhamento destas propostas pela Mesa, a
quem deveriam ser entregues, à Subcomissão
e aos Relatores, já diminuiu em muito a possibi
lidade que fossem examinadas em profundidade.

b) A marcação de audiências públicas pelas
Subcomissões. Uma vez que estas contam com
razoável autonomia, frequentemente extrapola
ram o exiguo prazo a elas conferido para preparo
do relatório. Assim é que várias Comissões ouvi
ram personalidades, às vezes personalidades alta
mente representativas, com relevante contribui
ção a prestar, eJiasapós o prazo finalpara a entrega
do relatório. E o caso desta Subcomissão que
programou dois depoimentos importantes, um
amanhã e outro depois de amanhã, um a ser
prestado pelo Sr. Ministro da Cultura e outro, pelo
Sr. Ministro da Educação.

c) Insuficiência da estrutura colocada à dispo
sição da Constituinte pelo Senado Federal e pela
Câmara dos Deputados. Um exemplo pode ser
dado pela Taquigrafia. Havia Comissões com
mais de quatrocentas horas de apanhamentos
taquigráficos a ser datilografado e colocado sob
exame de seus membros. Não havia, porém, ta
quígrafos e datilógrafos, entre outros profissio
nais, em quantidade suficiente para que esse tra-

balho estivesse concluido a tempo de ser consul
tado no momento do preparo do relatório.

d) Acúmulo de trabalho. O prazo diminuto de
mais concedido para os trabalhos das Subco
missões e dentro desse, prazo ainda mais redu
zido que se conferiu aos seus Relatores, sobrecar
regou os funcionários encarregados de assessoria
e análise. Não apenas havia poucos assessores,
para citar apenas um exemplo extensivo a secretá
rios, atendentes e outras categorias profissionais,
a serem distribuídos entre as vinte e quatro Subco
missões, como houve acúmulo de trabalho du
rante o exíguo espaço de tempo disponível, sobre
esses funcionários, evidentemente sobre os pré
prios Relatores.

Questões Temáticas:

Dentre as centenas de propostas apresentadas
à Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte,
que são minuciosamente analisadas neste mes
mo relatório, algumas mereceram atenção espe
cial, seja por haver a seu respeito um consenso
quase absoluto, seja ao contrário, por haver uma
série de polêmicas de difícil conciliação. Merece,
assim, atenção especial, motivo por que fazemos
aqui um exame mais detido de suas implicações:

a) Vinculação de recursos à Educação. Prati
camente, todas as propostas mais abrangentes
encaminhadas à Subcomissão, incluíam a vincu
lação, variando apenas a sua proporção. E com
efeito, essa vinculação está presente em todas
as Constíturções democráticas do País desde
1934. Foi suprimida justamente pelas Cartas au
toritárias de 1937 e 1967. Assim é que a Consti
tuição de 1934 determinava à União e aos Municí
pios aplicarem, na manutenção e desenvolvimen
to de ensino, o mínimo de 10% de sua receita
de impostos, fixando para os Estados e o Distrito
Federal o mínimo de 20% .

b) Em 1946, mantiveram-se esses percen
tuais, elevando-se apenas, de 10 para 20% , o mí
nimo correspondente aos municípios. Mantida a
vinculação pela Constituição de 1967, antes e de
pois da Emenda n- I, imposta pelo Ato Institu
cional n° 5, em 1969, a vinculação só veio a ser
restabelecida pelo Congresso Nacional em 1983,
após uma longa e sofrida batalha. É graças ao
Congresso, portanto, que atual Carta fixa um míni
mo de 13% da receita de impostos da União com
a manutenção e desenvolvimento do ensino, pro
porção que passa a 25% o mínimo, no caso dos
estados, municípios e do Distrito Federal.

A quase totalidade das manifestações recebei
das pela Subcomissão é favorável à manutenção
desse príncipío, com elevação do percentual hoje
fixado. Com efeito, pode-se notar ai a confirmação
de uma tendência que surge, antes mesmo da
Constituição de 1934. A progressiva elevação dos
percentuais de verbas públicas, destinava-se à
educação, ao menos os diplomas legais que tra
tam do assunto.

Os percentuais de vinculação na Constituição
1934, a de 1946 e da Emenda aprovada em 1983,
já acusam, à perfeição, essa evolução positiva.
Por esse motivo, assim, por julgar que a situação
qualitativa e quantitativa da educação constitui
uma inegável e justa aspiração do povo brasileiro,
propomos que a União passe a aplicar, na manu
tenção e desenvolvimento do ensino, o mínimo
de 18% de sua receita de impostos, bem como
Estados e Municípios, além do Distrito Federal,
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dediquem no mínimo de 25% aí incluídas as
transferências.

Ressalva, porém, que essa proposta é feita no
âmbito de uma das Subcomissões, a de Educa
ção, Cultura e Esporte. Trata-se de uma fixação
provisória. Só poder-se-á determinar um percen
tual definitivocom a definição global de um siste
ma tributário para o Pais, que constitui um tema
de outra Comissão.

c) Ensino Universal e Gratuito nas Escolas PÚ
blicas:

Essa reivindicação e recomendação partem
dos mais diversos setores interessados, em uma
quase unanimidade. O que desperta polêmica é
a tese de que os recursos provenientes de dota
ções orçamentárias federais, estaduais e muni
cipais sejam destinados, única e exclusivamente,
as escolas públicas. De outro lado, estão os defen
sores da idéia de que os recursos orçamentários
podem ser aplicados, também, em escolas não •
estatais. Acreditamos que, nesse ponto, há cons
tatação a que não se pode fugir: a de que esses
recursos se destinarão predominantemente às es
colas públicas mantidas pelo Estado. Disso não
se fugirá de modo algum. Caso, porém, a Consti
tuinte adote normas que venham limitar ao extre
mo o ensino particular, estará firmando o atestado
de óbito de muitas instituições não estatais de
ensino, e pior, que terão sua sobrevivência com
prometida, serão precisamente as mais antigas
e tradicionais, em geral vinculadas a uma educa
ção de melhor qualidade.

Acreditamos, de resto, que a proporção exata
de distribuição das verbas públicas, destinadas
ao ensino, não constitue tema constitucional, mas
sim de legislação ordinária. Essa discussão, aliás,
traz consigo uma questão que também é proposta
constitucional, a de uma rápida definição para
os temas que a Assembléia Nacional Constituinte
deixa na dependência de regulamentação ou de
legislação complementar.

As Constituições brasileiras são fartas de dispo
sitivos que permaneceram e permanecem em le
tra morta, exatamente por falta de regulamen
tação. Um excelente exemplo é dado pela partici
pação dos empregados nos lucros das empresas,
princípio que sobreviveu em três Constituições
ejamais foi cumprido, pois nunca mereceu ajusta
regulamentação.

Outro exemplo, este na área de Educação, é
a norma constitucional que prevê intervenção nos
Municípios que não vierem aplicar, em Educação
e Saúde, parcelas mínimas de suas quotas no
Fundo de Participação . Nunca se registrou um
caso sequer de intervenção por esse motivo, em
bora se conheçam muitos casos de descumpri
mento da lei.

Nossa proposta é fixar-se um prazo máximo
de dez meses para que o Congresso Nacional
examine e vote toda legislação complementar tor
nada necessária pela Constituição, hora em fase
de elaboração. Com isso, será evitado que as suas
determinações sejam sistematicamente ignora
das, inclusive pelo poder público.

d) Fiscalização do Ensino pela Comunidade:
Embora a sociedade tenha as mais diversas

visões a respeito da Educação de seus membros
e formule as mais diferentes reivindicações, ine
xiste hoje um mecanismo eficiente de participa
ção popular, tanto no traçar de rumos para o
ensino, quanto na fiscalização de seu cumprimen-

to. Essas tarefas são relegadas a repartições buro
cráticas, em geral, vinculadas à Secretária de Edu
cação e aos Conselhos Estaduais e Federais de
Educação. Essas entidades, porém, estão fre
qüentemente afastadas da realidade da comuni
dade. Todos sabem que os conselhos não dispõe
de estrutura necessária para o cumprimento des
sa tarefa.

O Conselho Federal de Educação reuniu-se
apenas uma vezpor mês, ordinariamente, durante
alguns dias, em uma Capital Federal afastada cen
tenas de quilômetros de muitos dos municípios
brasileiros. As Delegacias Regionais do Ministério
da Educação também têm-se revelado ineficien
tes para os trabalhos de fiscalização. O resultado
é a freqüente frustração dos cidadãos que convi
vem com um sistema educacional afastado de
sua realidade e de suas aspirações.

Uma proposta que visa superar essa distorção
é a criação de Conselhos Municipais de Educa
ção, eleitos democraticamente por voto direto e
secreto, simultãneo com o destinado a compor
as Câmaras de Vereadores. Caberá a esses Conse
lhos traçar diretrizes para todo segmento do ensi
no, em sua base territorial, inclusive nos Municí
pios que contem com universidade, observados
os limites que esta Constituição e a legislação
complementar lhes impuserem. Próximos, tanto
da comunidade, quanto da escola que atende,
os Conselhos Municipais de Educação disporão
de melhores condições tanto para definiro ensino,
que deve ser ministrado, quanto para fiscalizar
o efetivo cumprimento dessas normas, sem em
bargo da criação de outros mecanismos de parti
cipação comunitária.

et Aposentadoria Especial para Profissionais
da Area. de Ensino. Embora objeto de diversas
manifestações, essa aposentadoria só pode ser
examinada dentro de um contexto mais amplo,
no Capítulo da Ordem Econômica e Social, como,
aliás, se faz na Constituição em vigor, art. 165,
inciso xx. A questão precisa sofrer análise dentro
de parâmetros que fogem inteiramente ao âmbito
da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte,
uma vez que precisam ser levados em conside
ração aspectos como fontes de custeio, reivindi
cações de outras categorias profissionais, formu
lação dos sistemas previdenciário nacional e mui
tos outros. Tomando a Subcomissão uma posi
ção a respeito, deverá encaminhá-Ia, então, à Sub
comissão encarregada do estudo global do tema.
E óbvio que esta Subcomissão pode decidir in
cluir, no próprio Capítulo de Educação e Cultura,
uma dispositivo sobre aposentadoria dos profes
sores.

f) Intervenção Federal nos Estados que não
cumprirem a determinação Constitucional de
aplicação de um Percentual Mínimo da Receita
de Impostos, pela nossa proposta, é de 25% na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Esse princípio se estenderia aos Municípios,
que se tomariam passíveis de intervenção esta
dual pelo mesmo motivo. Oprincípio consta, aliás,
no que se refere aos Municípios, da Constituição
atual. No entanto, nunca foi cumprido, mas não
consideramos ser ideal a sua inclusão no capítulo
relativo à Educação, mas sim, como nas Consti
tuições precedentes, no capítulo relativo à organi
zação dos Estados e dos Municípios. Sendo a
forma de se tomar efetiva a determinação consti
tucional relativa à vinculação de receitas, propo-

mos a aprovação, pela Subcomissão, do envio
de uma sugestão de artigo, redigido com esse
objetivo, à Comissão de Sistematização.

g) Papel e Competência da Justiça Desportiva:
Os princípios e normas da legislação esportiva

que apresentam características próprias, não de
vem pautar exclusivamente pela legislação ordi
nária, sem parâmetros que correspondam a essas
características.

O Direito Desportivo Brasileiro tem existência
real, que deve ser reconhecida pela Constituição
no que, evidentemente, constituir matéria consti
tucional. É o caso da Justiça Desportiva que fre
qüentemente se vê ultrapassada pelo recurso à
Justiça comum, sem o reconhecimento das ca
racterísticas a que nos referimos.

Adefinição desse princípio cabe à Constituição,
no momento em que se admite a existência dessa
especificidade juridica e de tribunais próprios para
aplicá-Ia.

A Justiça Desportiva deve, portanto, ser reco
nhecida pela Constituição e ter seu papel nela
fixado. No entanto, mais uma vez, o assunto foge
ao papel específico desta Subcomissão.

Nessas condições, propomos que um dispo
sitivo nesse sentido seja encaminhado à Comis
são de Sistematização, com uma manifestação
da Subcomissão, no sentido de sua inclusão no
capítulo relativo ao Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE(Aéciode Borba) - Regis
tramos, com muita alegria para a Presidência des
ta Subcomissão, mais uma vez a presença do
Relator-Geral Arthur da Távora que, inclusive, se
propõe a uma colaboração com o Relator, fazen
do a leitura de parte do relatório por S. Ex" apre
sentado.

O CONSmUlNTE ARTUR DATÁVOLA-Ao
abordar a Educação cumpre, em primeiro lugar,
referir-se às sugestões populares que têm sido
enviadas ao Senado Federal e organizadas pelos
seus serviços de processamento de dados.

Ao analisar tais sugestões, delineia-se um qua
dro das aspirações do povo e das principais difi
culdades que enfrentam. Freqüentemente, en
contram-se sugestões que não cabem numa
Constituição Federal, mas acham-se as necessi
dades de grande parcela da nossa população.

Na distribuição a seguir estão os temas aborda
dos pelos participantes em suas mensagens.

Maiores poderes da empresa sobre o salário-e
ducação arrecadado, sistemática de distribuição
que favoreça, antes os empregados das empresas
que os Municípios e Estados em que se situem:
23.6%; democratização das oportunidades edu
cacionais: 15,8%; obrigatoriedade da educação
sexual nos curriculos: 9%; melhoria qualitativa da
educação: 6.3%; salários mais elevados para os
professores: 6.0%; prioridade à educação pré-es
colar gratuita: 4.8%;mais verbas para a Educação,
inclusive aumento da vinculação constitucional
de recursos: 3.3%; expansão educacional: 3.3%;
educação gratuita em todos os níveis: 3.0%; de
mocratização do ensino superior: 3.0%; elevação
do nível de capacitação dos professores: 2.7%;
manutenção da obrigatoriedade do ensino religio
so: 2.7%; ampliação dos serviços de assistência
ao educando, especialmente distribuição de ma
terial escolar: 2.4%; mais alta prioridade à Educa
ção: 2.1%; escolas de horário integral: 2.0%; obri-
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gatoriedade escolar efetiva: 2.8%; aumento da
contribuição das empresas para Educação: 1.2%;
manifestações contrárias à introdução da educa
ção sexual nos currículos: 1.2%; criação de auxílio
educacional similar ao salário-família: 0.9% ; elimi
nação da obrigatoriedade do ensino religioso:
0.6%;outras sugestões: 4.8%.

Indubitavelmente, do totaI de trezentas e trinta
e três sugestões, a maior parte caberia melhor
na legislação complementar e ordinária. Todavia,
fica claro que a população deseja, basicamente,
mais e melhor Educação. A expansão, a gratui
dade, a democratização de oportunidades eviden
ciam a distribuição escassa e desigual da Educa
ção, no que tange aos seus aspectos quantitativos.
Por outro lado, registra-se um clamor pela melho
ria qualitativa, pela elevação dos salários dos pro
fessores e pela maior capacitação dos docentes,
indicando a também desigual distribuição da qua
lidade. Coerentemente, pedem-se mais verbas e
mais alta prioridade para a Educação.

De modo geral, há pontos de pronunciada con
vergência, como veremos, entre as manifestações
populares e as sugestões dos Srs. Constituintes
e das entidades que se apresentaram em audiên
cias públicas desta Subcomissão.

Em termos de sugestões concretas cabíveis na
Carta Magna cabe mencionar a criação do auxílio
educacional que, todavia, se inclue na ordem eco
nômica e social. Deste modo, propomos que a
sugestão seja enviada à Comissão competente.

No que conceme às demais sugestões popu
lares, o anteprojeto aqui apresentado procurará
incluir dispositivos que venham ao seu encontro.
Para facilitar o enfoque das complexas questões
educacionais, este relatório analisará e discutirá
a matéria, a seguir, obedecendo a uma divisão
em tópicos.

Educação, Princípios, Objetivos e Diretrizes.
É o primeiro tópico. Sobre o tópico que define

os princípios gerais, objetivos e diretrizes da Edu
cação, foram apresentadas dezoito sugestões dos
seguintes Srs. Constituintes: Jorge Arbage, Tadeu
França, RuyBacelar, Ubiratan Aguiar, Carlos Virgí
lio, VlI'gílio Távora, Mozarildo Cavalcanti. Jutahy
Magalhães, Mário Maia, Osvaldo Sobrinho, Antô
nio Salim Curiati, Jamil Haddad, Josê Femandes,
Sólon Borges dos Reis, Moema São Thiago, e
outros Srs. Constituintes: Nivaldo Machado, Cha
gas Duarte e Roberto Freire.

As tendências principais apresentaram predo
minantemente a afirmação dos direitos de todos
os brasileiros à Educação, com o conseqüente
dever do Estado de provê-Ia.

Alguns Srs. Constituintes; Antônio Salin Curiati,
José Femandes e Chagas Duarte sublinharam,
também, o direito de os pais e da família de educar
os filhos. Outros, Carlos Virgílio e VlI'gílio Távora,
definiram o dever do Estado, juntamente com
o dever da família e da comunidade em geral.

Algumas sugestões Carlos Virgílio e Virgílio Tá
vora e Jutahy Magalhães - lembraram o dever
do Estado de cuidar da Educação Supletiva de
jovens e adultos, que não tiveram acesso à escola
ridade na idade própria. Entre as sugestões, so
bressaem, também, aquelas que se preocupam
com a cobrança das obrigações do Estado para
com a Educação pela via do instrumento jurídico
do mandado de injunção: Ruy Bacelar, Carlos Vir
gílio, e Virgílio Távora, Jutahy Magalhães, Mário
Maia e Nivaldo Machado.

No que diz respeito aos princípios inspiradores
da Educação, as sugestões focalizaram, em geral,
a unidade nacional, a liberdade, a solidariedade
humana, a responsabilidade social e cívica com
os objetivos do pleno desenvolvimento da pessoa
a serviço de uma sociedade justa e livre!Moema
São Thiago e outras SI""" Constituintes.

Também aparecem como fundamentais os
princípios da igualdade entre homem e a mulher,
entre raças, etnias, classes sociais e religiões, a
todas as formas de preconceito e discriminação,
pela existência pacífica entre os povos e do plura
lismo cultural do povo brasileiro.

As virtudes básicas sugeridas por alguns Cons
tituintes, Carlos Virgílio Távora, Jutahy Magalhães,
Ubiratan Aguiar, Antônio Salim Curiati e Sólon
Borges dos Reis, enfatizam a democratização do
acesso e da continuidade do ensino básico para
todos, o pluralismo de idéias e instituições de
ensino, a liberdade de pesquisa e de comuni
cação, a valorização do magistério e a superação
das disparadas regionais e sociais.

Das unidades representativas da sociedade,
que comparecerem às audiências públicas na
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes,
26 se manifestaram sobre esse tópico dos princí
pios e diretrizes mestras da educação, a saber:
Associação de Educação Católica do Brasil; as
integrantes do Fórum Nacional de Educação na
Constituinte, em defesa do ensino público gra
tuito, com proposta educacional para a Consti
tuição; e mais, Associação Nacional dos Profes
sores de Prática de Trabalho; a Comissão Pró-Fe
deração Nacional de Artes e Educadores; o Centro
de Estudos Afro-brasileiros; o Conselho Federal
de Farmácia; a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil; a Campanha Nacional de Escolas da
Comunidade; Conselho Nacional de Secretários
de Educação; o Conselho de Reitores de Univer
sidade Brasileiras; a Federação Brasileira de Asso
ciação de Professores de Educação Física; a Fe
deração Nacional dos Estabelecimentos de Ensi
no; o Fórum Nacional das Pessoas Portadoras
de Deficiências Físicas; o Sindicato dos Profes
sores dos Estabelecimentos Particulares e a União
das Nações Indígenas, esta encabeçando as enti
dades representativas das missões indígenas.

- A cifra majoritária se colocou no sentido de
afirmar o direito de todos os brasileiros à educa
ção pública, gratuita, sobretudo, à educação fun
damentaI, e o correspondente dever do Estado
de criar as condições objetivas para a sua univer
salização.

AAssociação Nacional de Educação, a Associa
ção Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Educação, Centros de Estudos em Educação e
Sociedade. Na carta de Goiânia, algumas das sig
natárias da proposta do Fórum assinalaram que
esse direito ao ensino público, gratuito e laico
se estende a todos os níveis de escolariedade,
enquanto outra, Conferência Nacional dos Bispos,
insistiu sobre a prioridade da educação funda
mentaI e a necessidade de o Estado combater
o analfabetismo do País. Conselho Nacional dos
Secretários de Educação - Consec - algumas
entidades lembraram o direito natural da família
de educar os filhos - Comissão Pró-Federação
Nacional de Artes e Educadores, ANAE, CNBBI
Fenem - defendem a participação conjunta de
toda a sociedade no cumprimento deste direito.

Quanto aos princípios finalísticos da Educação,
sobressaem aqui, também, os do compromisso
com a liberdade, a democracia, a soberania nacio
nal, o respeito aos direitos humanos, o bem co
mum, o desenvolvimento da capacidade de refle
xão crítica da realidade, a preparação para o traba
lho, o repúdio ao racismo e a toda espécie de
discriminação - Fórum Nacional de Educação
na Constituinte, Centro de Estudos Afro-brasilei
ros, CEAB.

Diante da grande variedade na formulação dos
mesmos principios fundamentais, objetivos e di
retrizes, optou-se pelo caminho da sobriedade
conceitual, que ao mesmo tempo enfeixasse em
um núcleo comum de idéias que evitasse as re
dundâncias.

O direito de todos os brasileiros à Educação
assenta-se, imediatamente, no dever do Estado
de provê-Ia com a colaboração da família e de
toda a sociedade, explicitando, por fim, os com
promissos da Educação com a liberdade, a demo
cracia, o bem comum para o pleno desenvol
vimento das capacidades dos educandos, livre
de todas as formas de preconceito e discrimi
nação.

Foram também formuladas em acordo funda
mentaI com as sugestões. Como algumas suges
tões ofereceram a proposta da utilização de um
meio eficaz para a cobrança ao Estado de direito
público subjetivo à Educação e o cumprimento
efetivo das normas constitucionais, acolheu-se a
do mandato de injunção, no sentido apresentado
pelos preclaros Constituintes Ruy Bacelar, Carlos
Virgílio, Virgílio Távora e Jutahy Magalhães, 'pelo
qual, um simples cidadão ou suas entidades re
presentativas podem acionar a justiça contra as
omissões do Estado no que diz respeito à Edu
cação.

A obrigatoriedade escolar é o segundo tópico.
As sugestões sobre o tópico da obrigatoriedade
do ensino vieram de 20 Srs. Constituintes: Jorge
Arabage,lram Saraiva, Tadeu França, Mendes Bo
telho, Ruy Bacelar, Ubiratan Spinelli, Asdrubal
Bentes, Ubiratan Aguiar, Carlos Virgílio, Virgílio
Távora, MoraziIdo Cavalcanti, Jutahy Magalhães,
Eraldo Trindade, Mário Maia, Osvaldo Sobrinho,
Antônio Salim Curiati, S610n Borges dos Reis, Ni
valdo Machado, Ricardo Izar e Roberto Freire,
além da sugestão rr 347/6,de senador não identi
ficado.

Atendência predominante foi a da manutenção
da obrigatoriedade do ensino fundamentaI, com
a duração de oito anos, sendo permitido o ingres
so do aluno na escola, já a partir de seis anos,
sem limite de idade para a sua conclusão. Apare
cerem, no entanto, algumas sugestões de alarga
mento da obrigatoriedade, seja pela inclusão da
pré-escola - Srs. Constituintes Mendes Botelho
e Ricardo Izar - seja da habilitação profissional
a nível de 2° Grau - Srs. Constituintes Iram Sarai
va, Mozarildo Cavalcanti, Osvaldo Sobrinho 
quando, então, a faixa etária, cerca dos 5, 6 anos
- Sr. Constituinte Mendes Botelho - aos 16
anos - Sr. Constituinte Iram Saraiva - com dura
ção prevista de até 11 anos - Sr. Constituinte
MárioMai.

Sobre este tópico, diversa entidades explicita
ram suas posições, a saber: a AEC, as signatórias
do Fórum, a CEAG ou CONSED, CRUB, com
as mesmas tendências das sugestões dos Srs.
Constituintes, ou seja, obrigatoriedade para o en-
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sino fundamental de 10 Grau, com duração de
oito anos, a partir dos seis anos de idade, sem
limite de faixa etária para a conclusão - posição
representada, sobretudo, pelos signatários da pro
posta do Fórum.

A não ser aqueles que se apresentaram, no
cômputo das várias sugestões, as propostas po
dem ser agrupadas em pelo menos 17 possibili
dades: 10 - ensino fundamental - 2' Grau; 2'
- ensino fundametaI básico - 10 - Grau 
dos 7 aos 14 anos de idade; 3' - ensino de
10 Grau até a 8' série; 4' - ensino dos 6 aos
14 anos; 5' - ensino de 10 Grau, a partir dos
seis anos, independentemente de faixa etária; 6'
-ensino básico com 8 anos de duração; 7,; esco
laridade mínima de 8 anos, a partir dos 6 anos
de idade; 8' - ensino fundamentaI obrigatório
de 8 anos, a partir dos 6 anos de idade sem
limite para a idade e conclusão; 9" - ensino 10
Grau obrigatório, aos 7 anos 14 anos, com 8
anos de duração e mais educação pré-escolar
e de 10Grau; lI' - ensino de 8 anos de duração,
na faixa etária dos 6 aos 16 anos; 12' - ensino
fundamentaI, com 9 anos de duração, dos 6 anos
14 anos de idade; 13' - ensino com duração
de 9 anos, com habitação profissional;14'-ensi
no de 10 e 20Grau, com habilitação profissional;
15' - ensino dos 6 anos aos 16 anos, incluindo
habilitação profissional; 16' - ensino de 10 e
20Grau, com duração regular de 11 anos. sendo
8 obrigatórios.

O satisfatório atendimento, pelo Estado Brasi
leiro, das necessidades de ensino fundamentaI,
com aceitáveis padrões de qualidade, é um obje
tivoviávele corresponde melhor tanto às legítimas
aspirações da grande maioria da população, co
mo às reais possibilidades do Pais.

Esta parece ser a meta prioritária das políticas
públicas de Educação, que deve transparecer
num compromisso mais efetivo do Estado para
a universalização do ensino fundamentaI, criando
as condições objetivas para o seu funcionamento.
O alargamento da obrigatoriedade, incluindo seja
a educação pré-escolar, seja o ensino profissina
lizantede segundo grau, parece ainda prematuro.
sobretudo diante dos enormes déficits da rede
pública de ensino, hoje incapaz de atender a toda
demanda de vagas e de oferecer um ensino com
padrões aceitáveis de qualidade à sua clientela.

Deste modo, optou-se pela obrigatoriedade,
com duração mínima de 8 anos, sendo permitida
a matricula a partir dos 6 anos de idade.

Liberdade e inciativa. Das sugestões dos Srs.
Constituintes examinadas, 13 trataram tematica
mente do tópico da liberdade de ensino, a inicia
tiva privada, ou seja Jorge Arbage, Ruy Bacelar,
Ubiratan Aguiar, Carlos Virgilio, Virgilio Távora,
Jutahy Magalhães, Jamil Haddad, Antônio Salim
Curiati,José Fernandes, Sólon Borges dos Reis,
Roberto Freire, além das sugestões de noS 3, 4,
6, e 7 de autor não identificado.

Com exceção de apenas uma, do Constituinte
Jorge Arbage, que deixou o ensino fundamentaI
obrigatório a cargo exclusivo do Estado, todas
as sugestões afirmaram o princípio de que a ini
ciativa privada pode atuar livremente no ensino.
Entre as que advogaram a existência do ensino
particular, as dos Srs. Constituintes Carlos Virgilio
e Virgílio Távora, invocaram o pluralismo de
idéias, e as dos Srs. Constituintes Antônio Salim

Curiati e José Fernandes, o direito de as familias
escolherem as escolas de sua preferência com
o respectivo apoio financeiro do poder público
Contraditando essa tendência, que enfatizaa atua
ção complementar das instituições públicas e pri
vadas, algumas sugestões dos Srs. Constituintes
Ruy Bacelar, Ubiratan Aguiar e Roberto Freire,
admitiram a existência dos estabelecimentos de
ensino particular,sob a condição de serem fiscali
zados pelo poder público e não receberem ajuda
oficial,salvo exceções do Sr. Constituinte RuyBa
celar. O Sr. Constituinte Jamil Haddad sugeriu
apenas a destinação prioritáriados recursos públi
cos para a escola pública.

Das entidades ouvidas, 20 apresentaram pro
postas para o tópico, a saber: AEC, as signatárias
da proposta do foro, e mais, Conselho Federal
de Farmácia, CNBB, FNEC O Consed, CRUB,
Fenen, FITEE e Cinproep.Astendências apresen
tadas seguiram os mesmos caminhos das suges
tões dos Srs. Constituintes, quando, por um lado,
admitiram o princípio da liberdade e a iniciativa
privada no ensino, do direito de pais escolherem
a educação para seus filhos e por outro lado,
quando apenas permitiram a situação da iniciativa
privada fiscalizada e controlada pelo poder públi
co. A posição majoritária, porém, representada
significativamente pelas entidades signatárias da
proposta do Fórum, acentuou a exclusividadedos
recursos públicos para o ensino público. não po
dendo, portanto, as instituições de ensino parti
cular receber ajuda oficial. Somente a proposta
da Federação das Associações dos Servidores das
UniversidadesBrasileiras,Fasubra, negou à inicia
tiva privada o direito de atuar no ensino que deve
ria ser estatizado nos três níveis.

Deste modo, as alternativas disponíveis são as
seguintes:

a) Atuação complementar das instituições
privadas e públicas em respeito ao pluralismo da
sociedade.

b) Estatização do ensino fundamentaI obriga
tório.

c) Estatização do ensino em todos os níveis,
primeiro, segundo e terceiro graus.

Afastando as duas últimas posições, que apare
ceram como exceções, assume-se o princípio da
liberdade de atuação da rede privada de ensino,
em respeito ao pluralismo de iniciativas, que deve
reinar na sociedade, sob a vigilânciae o controle,
contudo, do poder público.

É bom lembrar, como faza FENEC, que muitas
distorções no ensino são atenuadas pela presença
de escolas comunitárias. Além disso, o agrava
mento de certas situações deve-se bem mais à
omissão e ao descompromisso do Estado no
cumprimento de suas obrigações, do que a exis
tência dessas instituições particulares.

Ensino Religioso
Ao todo foram seis as sugestões dos ilustres

Constituintes: Ubiratan Aguiar, Carlos Virgílio, Vir
gílioTávora, Antônio de Jesus, Sólon Borges dos
Reis, Chagas Duarte e Roberto Freire. A maioria,
quatro, concordou com administração desse en
sino como disciplina nas escolas públicas de pri
meiro e segundo graus, enquanto duas se lhe
opuseram por motivos diversos. O eminente
Constituinte Antônio de Jesus considera que tais
atividades em salas de aula, nada mais são do
que proselitismo religioso, que difere das organi
zações de ensino teológico permitidas.

O notavél Constituinte Roberto Freire, por se
tratar de escola pública, em princípio laica.

Das entidades ouvidas em audiências públicas,
manifestaram-se a AEC, as signatárias das pro
postas do fórum e a Comissão Pró-Federação
Nacional de ArteEducadores, o Conselho Federal
de Farmácia, a CNBB,a FNEC, a Consed, a Fede
ração Brasileira das Associações de Professores
de Educacação Física, a Fenen e a FITEE.A ten
dência geral foide aliar a conotação laica ao ensi
no público em todas propostas, excetuando, no
entanto, a AEC para quem o ensino religioso foi
visto como componente curricular. A CNBB,que
entende o ensino religioso como educação reli
giosa, parte integrante da educação de todos os
cidadãos. Da Fenem, mantendo os termos da
Cohstituição vigente, na qual, o ensino religioso,
de matricula facultativa, consta como disciplina
integrante dos horários das escolas oficiais de
primeiro e segundo graus.

Levando em conta os aspectos formativos dos
componentes curriculares, a religião constitui
uma das dimensões mais profundas do ser huma
no, que sente a necessidade de expressar também
a sua relação de transcedêncía diante da existên
cia Por isso mesmo, independentemente das co
notações de ordem histórico-antropológica, de
raízes brasileiras, o ensino religioso pode desem
penhar, nas escolas públicas de primeiro e segun
do graus, um papel também primordial de orien
tação fundamental das crianças e jovens adoles
centes. Além do mais, as Constituições brasileiras,
desde 1934, consagraram a presença do ensino
religioso nas escolas públicas de primeiro e se
gundo graus.

Pré-Escolas e Creches
Contribuiram com sugestões os preclaros

Constituintes Mendes Botelho, Ruy Bacelar, As
drubal Bentes, NivaldoMachado e Ricardo Izar.

A pré-escola foi incluida na obrigação do Esta
do para com a Educação. Algumas sugestões,
dos nobres Constituintes Mendes Botelho e Ricar
do Izar, tomam-na obrigatória para todos. Quanto
à faixa etária, apresentaram-se três alternativas:
de O a 6 anos, dos ínclitos Constituintes Moema
São Thiago e NivaldoMachado, dos 4 aos 6 anos,
nobre Constituinte RuyBacelar; dos 5 aos 6 anos,
do eminente Constituinte Mendes Botelho. A exis
tência de creches foi lembrada apenas pelas Sras.
Constituintes, encabeçadas por Moema São Thia
go que as consideraram unidades de guarda a
educação das crianças de O a 6 anos idade e
pelo Sr. Constituinte NivaldoMachado, que ape
nas se referiu à oferta de vagas como explicitação
do dever do Estado para com a Educação pública.

Das entidades ouvidas em audiências públicas,
manifestaram-se sobre o tópico as signatárias da
proposta do Fórum e mais o Seag, o Consed,
a Fenen, a Fitee e o ForumNacional das Pessoas
Portadoras de Deficiências. .

Apré-escola constitui parte do dever do Estado
para com a educação de todos. A faixa etária
especificada pelo Forum e Consed foi de 4 aos
6 anos, enquanto a Fenen antecipou para os 3
anos o ingresso na pré-escola. Quanto à existên
cia de creches, elas foram consideradas, junto
com a pré-escola, também como exigência que
se faz do Estado nos cuidados a serem dispen
sados à infância.
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As alternativas são as seguintes:

a) a pré-escola constitui parte do dever do Es
tado para com a educação de todos;

b) a pré-escola é dever do Estado e é obriga
tória para todos;

c) a pré-escola tem início aos três anos de
idade;

d) a pré-escola tem início aos quatro anos e
se estende até aos seis;

e) a pré-escola tem início aos cinco anos e
se estende até aos seis;

f) as creches e a pré-escola, a partir de O a
6 anos, são dever do estado.

O ponto de convergência de todas as propostas
está na afirmação da obrigatoriedade do Estado
para com a educação de todos a partir do nasci
mento, ou seja, quando a infância precisa dos
serviços das creches e da pré-escola. Trata-se,
portanto, do direito da criança aos cuidados da
sociedade e do Estado em instituições especí
ficas, que ajudam o seu desenvolvimento físico,
intelectual, afetivo e social, como extensão do di
reito universal à educação.

Afixação,porém, de uma faixaetária e a obriga
toriedade da pré-escola para todos fogem dos
propósitos de texto constitucional.que, ao definir
a precisa obrigação do Estado, nao deve gravar
os próprios benefícios com o ônus de imposições
descabidas.

Aceita-se, assim, o princípio do dever do Estado
em instituir creches e pré-escolas para a infância
a partir do nascimento, sem a fíxação da faixa
etária, nem da obrigatoriedade.

Auxilio Suplementar ao Educando
Sobre o tópico do auxiliosuplementar ao edu

cando, temos as sugestões do nobre Constituinte
Asdrubal Bentes, Amilcar Moreira, Carlos Virgílio
e Virgílio Távora, Sólon Borges dos Reise Roberto
Freire.

As sugestões ora explicitaram mais, ora menos
este auxilio, tratando de prevalentemente de ali
mentação, transporte, vestuário, material escolar
e serviço médico e odontológico.

Há uma sugestáo do Sr. Constituinte Asdrubal
Bentes, que estendeu o auxílio suplementar ao
aluno da pré-escola, embora a maioria dos Srs.
Constituintes tivesse se atido ao suprimento das
condições indispensãveis ao desenvolvimento do
aluno, da escola fundamental e obrigátoria de 10

grau. Sem este auxilio,a permanência e o aprovei
tamento do aluno no ensino básico estariam com
prometidos.

As entidades ouvidas em audiências públicas,
que se referiram aos tópicos, foram a AEC, as
signatárias da proposta do Fórum, mais o Ceag,
a CNBB e a Fenen. Todas propuseram a realiza
ção dos mesmos programas sociais, citados nas
sugestões dos Srs. Constituintes, incluindo-se,
também, as bolsas de estudo entre as medidas
destinadas a expandir a gratuidade de forma ativa.

As signatárias da proposta do Fórum insistem,
porém, em que tais programas sejam orçamen
tados no seu setor específico, com verbas pró
prias, desvinculadas dos recursos destinados à
educação de 131, embora gerenciados por ór
gãos da área educacional (Carta de Goiânia);dada
a unanimidade das sugestões, optou por uma
formulação de dispositivos que incluíssem todos
esses aspectos, deixando, contudo, para a legisla-

ção ordinária as modalidades concretas de geren
ciamento dos recursos.

Para continuar a leitura, passo, em seguida a
palavra, ao Constituinte João Calmon.

O SR. REIJ\TOR (João Calmon) - A educação
dos deficientes e dos superdotados.

Foram as seguintes as sugestões recebidas dos
Srs. Constituintes Carlos Virgílio e Virgílio Távora
-nOs315b; JutahyMagalhães, 370; Sólon Borges
dos Reis, 651; Nivaldo Machado, 740 e Nelson
Seixas, 722.

O atendimento especializado e gratuito aos por
tadores de deficiência constou em todas as suges
tões como dever do Estado. As únicas particula
ridades foram apresentadas pelas sugestões dos
nobres Constituintes Jutahy Magalhães e Nivaldo
Machado, que incluíram também a atenção a ser
dada aos superdotados em todos os níveis de
ensino. A proposta do notável Constituinte Nélson
Seixas, no parágrafo único, do artigo sugerido,
admitiu que o ensino ministrado aos deficientes
deve ser conduzido em classes comuns procu
rando a sua integração social.

Das entidades ouvidas em audiências públicas
manifestaram-se as seguintes: a AEC, as signa
tárias da proposta do Fórum,' o CEAG,a CNBB,
todas foram concordes em incluir o atendimento
especializado e gratuito entre as responsabilida
des do Estado.

Algumas propostas revelaram, também, aspec
tos complementares, como o amparo financeiro
aos deficientes, a afirmação do que as pessoas
portadoras de deficiência são cidadãos de pleno
direito, o apoio suplementar a entidades filantró
picas que mantenham a educação especial e, fi
nalmente, as propostas feitas à Constituinte pelos
portadores de deficiência que chamam a atenção
para que se distribua a matéria constitucional so
bre os deficientes, nos capítulos próprios em que
forem disciplinados os direitos e garantias de to
dos os cidadãos, evitando a segregação legal, sím
bolo da segregação social.

As sugestões e propostas mostram-se assim
em acordo fundamental quanto ao tratamento
a ser dado pelo Estado aos portadores de deficiên
cia, cidadãos de pleno direito. Acolhendo essa
posição, deve-se incluirtambém os superdotados
entre os merecedores de atenção especial do po
der público para atendimento especializado e gra
tuito em todos os niveis de ensino. Não se trata
de inovação, mas de simples explicitação do texto
constitucional de norma legal vigente, que com
preende, na categoria de excepcional, merece
dores de tratamento especial, tanto os portadores
de deficiência quanto os superdotados, ao precei
tuar que os alunos que apresentem deficiências
físicas ou mentais, que se encontrem em atraso
considerável quanto à idade regular de matrícula
e os superdotados deverão receber tratamento
especial.

Idiomas do Ensino
As sugestões dos Srs. Constituintes convergem

para a defesa da língua nacional, como as de
rrs 315 e 651, dos destacados Constituintes Car
los Virgílio e Virgílio Távora e Sólon Borges dos
Reis, respectivamente, que propuseram que o en
sino básico seja ministrado somente na língua·
portuguesa; o mesmo consta da Sugestão rr 884,
de autoria dos notáveis Constituintes Roberto
Freire, Augusto Carvalho e Fernando Santana,
ressalvadas porém as comunidades indígenas.

Por outro lado, a obrigatoriedade da língua na
cional foi ampliada pelas sugestões dos nobres
Constituintes UbiratanAguiare Osvaldo Sobrinho,
a primeira propôs a obrigatoriedade da língua por
tuguesa em todos os níveisde ensino, assegurado
aos indigentes o direito à alfabetização na língua
materna, e a última atribuiu a obrigatoriedade ape
nas ao ensino oficial, excetuando, também, as
comunidades indígenas.

As entidades ouvidas seguiram linhas seme
lhantes: a Federação Nacional de Estabelecimen
tos de Ensino defendeu o ensino no idioma nacio
nal, ao passo que o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras,o Conselho Nacional de
Secretários de Educação e o Fórum Nacional de
Educação na Constituinte fizeram se ressalvando
o direito dos indígenas à alfabetização bilíngüe.
Por seu lado, a Associação de Educação Católica
sugeriu que, na educação formal dos povos indí
genas, sejam preservadas suas culturas e suas
línguas.

O Centro de Estudos Afro-brasiJeiros propôs
somente o ensino primário em português, com
exceção das comunidades indígenas que tam
bém será lecionado em língua nativa.

Por fim, a União das Nações indígenas e outras
entidades apresentaram uma proposta de garantir
às minorias indígenas autóctones escolarização
em língua portuguesa e na língua materna.

No nosso entender, a defesa da língua nacional
é da maior relevância, levando-se em conta, inclu
sive,que ela é elemento coesivo da nacionalidade.
Para tanto, julgamos que a sua obrigatoriedade
deve incidirsobre o ensino fundamental, a escola,
base comum a todos os cidadãos.

A partir daí, notoriamente no ensino superior,
quando se alcançam níveis progressivos de espe
cialização, não acreditamos que a exclusividade
da língua portuguesa deva ser estatuída pela
Constituição, em qualquer caso; porém. devem
ser ressalvadas às comunidades indígenas, sub
metidas a processo de desintegração cultural,
desde o período colonial e, dessa forma, não basta
a alfabetização bilíngüe, mas urge atender o bilin
guismo, porquanto necessário para, ao mesmo
tempo, proteger a cultura indígena e promover
a sua integração na comunidade nacional.

Assim, acolhemos a essência da sugestão apre
sentada pela União das Nações Indígenas e outras
entidades a ela relacionadas.

O Magistério
Poucas atividades dependem tanto da qualifi

cação e dedicação profissionais como a Educa
ção. Por isso, os Srs, Constituintes manifestaram
justificada preocupação com o professorado. Di
versos documentos propuseram o princípio da
valorização do magistério em todos os níveis co
mo garantia fixada em lei federal de condições
condignas de trabalho e padrões mínimos de re
muneração. Trata-se das sugestões de autoria,
respectivamente, dos notáveis Constituintes Car
los Virgílio e VirgJ1io Távora, Antônio Salim Curiati,
Mendes Botelho e Roberto Freire, Augusto Carva
lho e Fernando Santana. A sugestão acrescentou,
ainda, o direito de participação dos professores
em decisões da escola e outras, além de cursos
gratuitos com licenças remuneradas.

Duas outras sugestões, respectivamente, dos
preclaros Constituintes UbiratanAguiar e Osvaldo
Sobrinho referiram-se à definição da carreira n-a"
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cional do magistério. Ademais, várias sugestões
uniram-se na defesa do concurso público como
meio de provimento dos cargos do magistério,
ampliando o dispositivo constitucional vigente. É
o caso das sugestões apresentadas respectiva
mente pelos eminentes Constituintes Tadeu Fran
ça, Ubiratan Aguiar,Carlos Virgílio, VirgI1io Távora
e Sólon Borges dos Reis.A estabilidade, seja qual
for a regime jurídico, faz parte das sugestões dos
ilustresConstituintes Tadeu França, CarlosVirgílio
e Vírgilio Távora, respectivamente; a aposenta
doria integral, após 30 e 25 anos de magistério
para o professor e professora, bem como a apo
sentadoria compulsória, na ordem respectiva dos
60 e 55 anos de idade, faz parte da sugestão
do ínclito Constituinte Tadeu França. Afinal, o
Constituinte Jamil Haddad, pela sugestão, propôs
que a admissão, promoção e demissão de profes
sores instituições do ensino superior seja atribui
~ão exclusiva do colegiado dos seus docentes.

As entidades que prestaram a sua brilhante co
laboração a este órgão não se afastaram significa
tivamente desses pontos: o princípio da valori
zação do magistério, como garantia de condições
condignas de trabalho e padrões mínimos de re
muneração, foi focalizado pela Associação de
Educação Católica, pelo Centro de Estudos Afro
brasileiros, o Conselho Nacional de Secretários
de Educação e Fórum Nacional de Educação
na Constituinte.

OsSecretários de Educação e Fórum Nacional
de Educação, a primeira propôs carreiras unifica
das no magistério público, enquanto o Conselho
Nacional de Secretários de Educação e a Federal
Interestadual de Trabalhadores em Estabeleci
mentos de Ensino abordaram a necessidade de
definir a carreira do magistério.

O Fórum Nacional de Educação na Consti
tuinte defendeu condições para a elaboração e
aplicação do Estatuto do Magistério em todos
os Municípios que dispuseram de rede própria
de ensino.

A Associação Nacional de Professores de Prá
tica de Trabalho sugeriu a isonomia de venci
mentos e salários para professores e profissionais
de cursos superiores de outras áreas. A seleção,
por concurso público, foi ponto expressamente
mencionado pela Associação Nacional de Profes
sores de Prática de Trabalho, Conselho Nacional
de Secretários de Educação, Federação Interes
tadual de Trabalhadores em Estabelecimentos do
Ensino, Federação Nacional dos Estabecimentos
de Ensino e Fórum Nacional de Educação na
Constituinte.

A aposentadoria integral, sem especificação do
período, foi sugerida pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação, a mesma, ao cabo de
30 e 25 anos de magistério, para professor e pro
fessora, respectivamente, integrou as sugestões
do Conselho de Reitores das Universidades Brasi
leiras e da Federação Interestadual de Trabalha
dores em Estabelecimentos do Ensino.

Aaposentadoria integral aos 25 anos de magis
tério, independentemente de sexo, foi proposta
pela Associação de Educação Católica e pelo Fó
rum Nacional de Educação na Constituinte e, por
fim,'esta última entidade sugeriu o condiciona
mento da existência de escolas privadas a garantia
aos professores e funcionários de estabelecimen
to, emprego e remuneração adequada e existên
cia de carreira docente e técnica funcional.

As contribuições oferecidas sobre este tópico
estão à altura da seriedade do problema.

Pensamos, entretanto, que, em termos de Direi
to Constitucional, cabe estabelecer princípios bá
sicos e diretrizes, deixadas à legislação comple
mentar importantes sugestões que não poderão
ser olvidadas.

É relevante salientar que, nesse âmbito, deve-se
tratar, com especial atenção, os funcionários não
docentes, colaboradores imprescindíveis para
uma Educação efetiva.

No tocante aos dispositivos constitucionais, é
nosso parecer que deva ser destacada, como dire
triz, a valorização do magistério em todos os ní
veis, com garantia de condições condignas para
a eficácia dos trabalhos, inclusive padrões míni
mos de remunerações.

Igualmente, deverá ser consagrado o princípio
de estruturação da carreira docente, a partir da
seleção por concurso público, conforme a ênfase
das sugestões apresentadas.

Cumpre, ainda, por ultrapassar as atribuições
desta subcomissão, encaminhar ao órgão com
petente as sugestões relativas à aposentadoria e
à estabilidade que, em geral, se inserem no título
Da Ordem Social.

O Ensino Superior.
. O ensino superior, além dos aspectos relativos
ao fmanciamento, mereceu a atenção dos diver
sos Srs. Constituintes; a autonomia universitária,
chegando ao seu detalhamento, e a fíxaçâo de
critérios foram objetos das sugestões respectiva
mente de autoria dos ínclitos Constituintes Men
des Botelho, Carlos Virgílio, Virgílio Távora, Jamil
Haddad e Roberto Freire, Fernando Santana e
Augusto Carvalho.As sugestões dos nobres Cons
tituintes Iram Saraiva e Mozarildo Cavalcanti se
ocuparam da eliminação do vestibularou da subs
tituição por outras formas de seleção.

A sugestão de autoria do ilustre Constituinte
Jamil Haddad estabeleceu que o regime de aces
so ao ensino superior leve em conta as necessi
dades de quadros qualificados e da elevação do
nível educativo, cultural e científico do País.

As condições de instalação de novas universi
dades pela União foram objeto da sugestão do
notável Constituinte Geovani Borges. A criação
das universidades, tendo em vista a sua identifi
cação com as necessidades regionais, foi abor
dada pela sugestão do preclaro Constituinte Nival
do Machado. Os processos de escolha de dirigen
tes das entidades federais de ensino superior fo
ram focalizados pelo nobre Constituinte Álvaro
Valle. O incentivoà pesquisa e ao ensino científico
e tecnologia foi considerado como dever do Esta
do pelas sugestões dos eminentes Constituintes
Carlos Virgílio e Virgílio Távora.

Por fím.o destacado Constituinte Francisco Ro
llemberg optou pela padronização curricular para
os cursos de graduação em todo o País.

No que se refere às entidades ouvidas, o Conse
lho de Reitores das Universidades Brasileiras, o
Conselho Federal de Farmácia, a Federação Esta
dual dos Trabalhadores do Ensino e o Fórum
Nacional de Educação na Constituinte defende
ram a inscrição de princípio de autonomia univer
sitária na Lei Maior.

Por suavez,o Conselho Nacional de Secretários
de Educação sugeriu que o princípio de autono
mia da universidade seja dotado constitucional-

mente para todas as instituições públicas de ensi
no superior.

Esse conjunto de relevantes contribuições me
rece reflexão,não apenas no momento presente,
como também, no futuro, quando serão elabo
radas as normas legislativascomplementares das
novas Constituições.

Fiel ao princípio de concisão, consideramos
que sobressai, dentre as sugestões, o princípio
de autonomia universitária, em suas diversas di
mensões. Essa é a oportunidade de inscrevê-Io,
pela primeira vez, em nossa história constitucio
nal, consoante o anteprojeto em que desemboca
o presente relatório.

É nosso parecer, porém, consultadas a educa
ção e o Direito Comparado, que tal princípio
deve cingir-se às universidades, não se aplicando,
pois, às demais instituições do ensino superior.

Estamos na 17"página, são 60.
Educação e trabalho
No que tange às relações entre a educação

e o trabalho, notamos profunda preocupação
com a obrigatoriedade de habilitação para o exer
cício de uma atividade profissional ao nível de
um ensino de 1° e de 2° graus.

Desse tema trataram as Sugestões de rrs 75,
333,393 e 531, respectivamente de autoria dos
Constituintes Iram Saraiva, Mozarildo Cavalcanti,
Siqueira Campos e Osvaldo Sobrinho.

As Sugestões rrs 631 e 633 do Constituinte
Nivaldo Machado estabeleceram que a política
de criação e funcionamento de escolas técnicas
se voltam para o mercado, se identifiquem com
as necessidades regionais.

A sugestão n° 884 dos Constituintes Roberto
Freire, Augusto Carvalho e Femando Santana vi
saram à associação entre a escola e a atividade
produtora.

Por fim,a sugestão deste relator preocupou-se
com a distribuição desigual dos profissionais de
nivel superior, prevendo incentivos para o exer
cício de suas atividades fora dos grandes centros
urbanos.

Por seu lado, a Associação Nacional dos Profes
sores de Prática de Trabalho sugeriu que o siste
ma educacional tenha, como norma, a prepa
ração para o trabalho e a habilitação para ativida
des profissionais.

Já a Federação Interestadual de Trabalhadores
de Estabelecimento de Ensino considerou o ensi
no profissionalizante como responsabilidade do
Estado, garantindo a participação das entidades
dos trabalhadores na elaboração e definição dos
rumos do mesmo.

Devemos confessar nossa cautela em relação
a qualquer tipo de obrigatoriedade de profissio
nalização ao nível do ensino de 1° e 2° graus,
a partir de experiência recente, derrogada pela
Lei n° 7.844 de 1982, buscou-se atender às pre
tensas necessidades dos jovens no mercado de
trabalho, mas assistimos á frustração das expec
tativas concernentes à profissionalização do ensi
no de 2° grau.

Levando em conta que, em qualquer país, parte
considerável dos trabalhadores aprende a sua
ocupação em serviço,cabe atentar para uma base
ampla e sólida de educação geral, antes de esta
belecer a obrigatoriedade de habilitação profis
sional.

Isso não significa que a profissionalização seja
desprezada, que a preparação e a valorização do
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trabalho não devam impregnar a prática da nossa
educação, ao contrârio; o trabalho deve ser enfati
zado e sugestões, como a do Constituinte Nivaldo
Machado, devem receber a devida atenção, quan
do for elaborada a legislação complementar.

Todavia, há que se reconhecer que a formação
profissional não gera necessariamente empregos
e trabalhos, eliminando, por si SÓ, a pobreza. Bus
cando reter, por mais tempo, o aluno na escola
cabe, inclusive, sugerir à comissão competente
a elevação da idade mínima de admissão ao traba
lho para 14 anos, que o rebaixamento dessa idade
para 12 anos não chegou a beneficiar, significati
vamente, faixa etária não passou a ter acesso a
empregos. Sem dúvida tal mudança, se adotada,
deverá ser seguida de medidas adequadas de polí
tica social, para não nos defrontarmos com mais
uma ficção jurídica.

É nosso parecer, ainda, que o texto constitu
cional abra caminho para a criação de incentivos
capazes de reduzira simetria da distribuição espa
cial de profissionais de nivel superior.

A Organização do Sistema de Ensino
No que se refere à organização do sistema de

ensino, encontramos a Sugestão na116, do Cons
tituinteMendes Botelho, que considerou o ensino
de 1°grau e a educação pré-escolar como respon
sabilidade do município. Além de o Estado orga
nizar o seu sistema de ensino, obedecidas as pe
culiaridades locais ou regionais e a hierarquização
geral da educação, a Sugestão na651, do Consti
tuinte Sólon dos Reis, atribuiu aos Estados e mu
nicípios liberdade para organizar e manter o seu
sistema de ensino com recursos próprios, limitan
do-se a União a fixar as bases mínimas sobre
as quais se assentará o ensino nacional.

Por outro lado, a Sugestão n9 315, dos Consti
tuintes Carlos Virgílio e Virgílio Távora, manteve
as linhas básicas atuais, determinando que os mu
nicípios só passariam a atuar em outros níveis
de ensino quando as necessidades do ensino bá
sico estiveram satisfatoriamente atendidas.

Por fim, sugestão deste Relator estabeleceu a
organização de Conselho de Educação nos Muni
cípios com mais de 50 milhabitantes, cujos mem
bros serão eleitos pelo povo, junto com os seus
vereadores.

Dentre as entidades, a Associação Nacional de
Educação encara com extrema cautela a munici
palização do ensino de 1° grau, a não ser que
nos municípios tenham recursos efetivos para is
so, seria recomendável que os estados só transfe
rissem as suas funções àqueles municípios que
realmente tivessem condições de cumpri-Ias.

A Campanha Nacional de Escolas da Comuni
dade, por seu lado, destacou as necessidades da
escola do povo ligada à comunidade.

Os Centros Afro-Brasileiros, por sua vez, suge
riram a criação de escolas de profissão popular,
complementares à rede municipal.

O Conselho Nacional dos Secretários de Edu
cação e o Conselho de Reitoresdas Universidades
Brasileirasclamaram pela descentralização admi
nistrativa, o primeiro, destacando a necessidade
de efetivoprocesso de desconcentração do poder
econômico, político e financeiro.

A Federação Nacional de Estabelecimentos de
Ensino pronunciou-se a favorda manutenção do
texto constitucional vigente, quanto a esse parti
cular, em linhas gerais.

O Fórum NaCional de Educação na Consti
tuinte salientou que a União deverá assegurar,
supletivamente, aos estados, ao Distrito Federal
e aos municípios os meiosnecessários ao cumpri
mento da obrigatoriedade escolar e, por fim, duas
entidades se manifestaram em favor da elabo
ração democrática e participativado Plano Nacio
nal de Educação: a Associação de Educação Ca
tólica e o Fórum Nacional de Educação na Cons
tituinte.

É nosso parecer que o princípio da descentra
lização seja acolhido, mas que não seja acompa
nhado da atribuição de funções em esferas de
governos, que ainda não tenham condições de
cumpri-la tão bem ou melhor quanto têm sido
cumprida. A dificil conjugação do local, do regio
nal e do nacional, deve efetivar-se, inclusive,pela
elaboração com a participação dos educadores
no Plano Nacional de Educação. Esta proposta,
que revivesalutar dispositivo da Carta Magna de
1964, merece pleno agasalho.

Ainda outro ponto, sobre o qual não podemos
nos omitir, é o da competência legislativa. Por
ultrapassar as funções regimentais desta Subco
missão, deve ser encaminhado ao 6rgão compe
tente sugestão no sentido de que caberá à União
legislar sobre as diretrizes e bases da educação
nacional e baixar normas gerais em todos os pon
tos. A competência federal não excluirá evidente
mente a legislação estadual supletiva ou comple
mentar. Desse modo será mantido o respeito à
autoridade nacional, através de normas comuns,
bem como o princípio federativo que permitirá
aos estados atenderem às suas realidades, estabe
lecendo suas próprias normas.

Outra questão importante que se destaca no
panorama da organização do sistema de ensino
é o caráter democrático de sua administração.
A Sugestão na 290, do Constituinte Ubiratan
Aguiar, destacou o princípio da gestão democrá
tica no estabelecimento de ensino, em especial
das instituições de ensino superior. Na mesma
linha, situou-se a Sugestão na487, do Constituinte
Jamil Haddad, ao declarar que a lei regulará a
participação dos corpos docentes e discentes e
dos funcíonéríos na gestão das escolas em todos
os níveis. E nosso parecer que não existe educa
ção democrática que não seja gerida democrati
camente. Avivênciademocrática, na escola, deve
fazer parte da formação dos alunos, se desejar
mos formar cidadãos para uma sociedade partící
pativa e igualitâria. Desta forma, consideramos
que deve ser incluído, na LeiMaior,princípío rela
tivoà gestão das escolas, que inspirará as normas
legislativas, complementares e ordinárias, bem
como e sobretudo, as ações concretas no campo
educação.

O fmanciamento à educação.
Como era de se esperar, dada a carência de

recursos, grandes côpías de sugestões apresen
tadas pelos Constituintes ocuparam-se do fínan
ciamento da educação. Assim as Sugestões nas
333 e 370, de autoria dos Constituintes Mozarildo
Cavalcanti e Jutahy Magalhães estabeleceram: a
1', que a LeiMagna assegure recursos suficientes
para o cumprimento da obrigatoriedade escolar,
e a 2', que haja previsão orçamentária dos recur
sos para garantir o cumprimento das obrigações
educacionais das diversas esferas de Governo.

Número maior de sugestões, porém, optou por
estabelecer a vinculação de recursos mínimos pa-

ra o ensino, as de números 87.290 e 315, dos
Constituintes Tadeu França, Ubiratam Aquiar,
Carlos Vigílio e Virgílio Távora, na respectiva or
dem, referem-se a percentuais no orçamento fis
cal ou da receita tributâria da União, estados, !1is
trito Federal e municípios. O mesmo prevê a Su
gestão na 884 dos Constituintes Roberto Freire,
Augusto Carvalho e Fernando Santana. Em con
traste, Jorge Arbage, Iram Saraiva e Jutahy Maga
lhães e ainda as sugestões de autoria dos Consti
tuintes Louremberg Nunes Rocha e deste Relator
preferiram estabelecer percentuais sobre a recita
de impostos. A última referiu-se explicitamente
às transferências de impostos, definiu a manu
tenção do desenvolvimento do ensino, previusan
ções jurídicas e administrativas para o descum
primento dos dispositivos e ainda estabeleceu a
fixação de padrões mínimos de eficácia escolar
pelo sistema de ensino, tendo em vista o melhor
aproveitamento dos recursos públicos. Por seu
lado, a sugestão do Constituinte Paulo Silvapreviu
incentivos fiscais para a Educação, a Cultura, a
Ciência e a Pesquisa, de modo a carrear mais
recursos e diminuir sua dependêcia em relação
ao Estado.

A aplicação de recursos financeiros do poder
público mereceu diversos dispositivos.Outra face
do problema se encontra no pagamento direto
ou não dos serviços educacionais, já que, em
princípio, todos pagam impostos.

Nota-se forte tendência em favor da gratuidade
do ensino público em todos as níveis. É o caso
das sugestões submetidas respectivamente pelos
Constituintes Asdrubal Bentes, Ubiratan Aguiar,
Jutahy Magalhães, Moema São Thiago e outros
Constituintes como Roberto Freire, Augusto Car
valho e Fernando Santana.

Outras sugestões buscam assegurar não só a
gratuidade do ensino público, mas também do
ensino particular, mediante bolsa de estudo aos
alunos que comprovarem falta ou insuficiência
de recursos, especialmente na faixa do ensino
compulsório. Trata-se das sugestões dos Consti
tuintes Ubiratan Spinelli, Carlos Virgílio, Virgílio
Távora, Jutahy Magalhães,Mário Maia e Antônio
Salim Curiati.

Nos termos ainda da Sugestão rr 740, do cons-I
tituinte NivaldoMachado, cumpre assegurar o en
sino básico gratuito para todos. Segundo a suges- I

tão do Constituinte Ricardo Izar, a gratuidade deve
abranger a educação pré-escolar e o ensino de
1° grau, administrados pelos estabelecimentos
oficiais.Já o Constituinte Jutahy Magalhães pro
pôs, através da Sugestão na 370, a gratuidade
para os cursos técnicos e profissionalizantes, ao
nívelde ensino de 19 e 2°graus, em linha análoga,
à do Constituinte Siqueira Campos se referiu ao
fundo de formação profissional, cujos recursos
visarão à futura educação superior dos alunos
matriculados em cursos de formação profissional.

As obrigações da impresa foram enfocadas pe
las sugestões de autoria dos Constituintes Ubira
tan Aguiar,Sólon Borges dos Reis,Roberto Freire,
Augusto Carvalho e Fernando Santana.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Va
mos, então, terminar a parte de educação e o
restante ficariapara amanhã.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Na realida
de, não vai haver discussão nem votação desse
relatório, nem de? anteprojeto. Agora, o problem~
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é que não há quorum...Hoje,é a simples apresen
tação do relatório e do parecer, e tudo isso será
encaminhado à Gráfica do Senado para impres
são de avulsos.

o SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR.PRESIDENTE (Aécio de Borba) • Tem
a palavra o Contituinte Bezerra de Melo, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Sr. Presidente, não sei qual foi a causa, mas,
no relatório apresentado pelo ilustre Sr. Consti
tuinte João Calmon, não consta o meu nome,
Bezerra de Melo, na apresentação de várias pro
postas que fize apresentei à Mesa da Constituinte
ainda em abril, no final de abril. Por exemplo,
quato à questão da obrigatoriedade do ensino
de 1° e 2° graus, a partir dos 6 aos 16 anos de
idade; outra proposta é a obrigatoriedade do ensi
no pré-escolar; outra, a liberdade de ensino e a
liberdade da iniciativa privada; a obrigatoriedade
do ensino religioso, também não consta a suges
tão de creche e a educação dos deficientes, e
mais o percentual para a educação, no caso da
União, 15% e, no caso dos estados, DistritoFede
ral e municípios, 20%. Não sei o que houve, não
sei atribuiras causas, naturalmente não chegaram
às mãos do Relator essas propostas, de modo
que estimaria que o nosso nome apárecesse tam
bém no relatório, porque se trata realmente de
um trabalho minucioso que fizemos, ficamos mui
tas noites sem dormir, para apresentá-los e aqui
mesmo na Comissão, várias vezes pedimos a pa
lavrae apresentamos as nossas indagações a res
peito desses assuntos, cujas propostas foram
apresentadas à Mesa da Constituinte. Poderia, de
pois, formalizar por escrito ou apresentar nova
mente as propostas ao Sr. Relator, para que S.
Ex"incluísse também os nossos nomes, creio que
também de outros constituintes que também
apresentaram propostas e não foram aqui decli
nados os seus nomes. Era esta a questão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - A
questão de ordem levantada pelo nobre Consti
tuinte parece que está esclarecida no relatório
inicial feito pelo Relator. S.Ex", manifestou que
havia recebido, com bastante atraso, algumas das
sugestões feitas e que, somente no último dia,
mais de 380 não foram relacionadas ou distri
buídas convenientemente, Então, acredito que,
como a do nobre Constituinte que levantou a
questão de ordem, muitas outras se encontram
na mesma situação e, tão logo cheguem às suas
mãos, conforme S.Ex"já frisou preliminarmente,
será elaborado um relatório adicional, que S.Ex
espera concluir inclusive com os depoimentos
dos Ministros da Cu/tura e da Educação. Pare
ce-nos que o relatório está bastante substanciado
e eu queria, então, sugerir que fosse feita a leitura
do anteprojeto.

O SR.CONSTITUINTE SOLON BORGES DOS
REIS- Antes da impressão, antes de ir à gráfica,
o projeto poderia ser objeto de consideração pela
Subcomissão, porque, às vezes, nas propostas
mencionadas, deixam de aparecer idéias ou pro
postas, não por terem sido deste ou daquele
Constituinte.Por exemplo, há duas considerações
que considero básicas para o relatório. Na parte
de financiamento da Educação, há uma observa-

ção, na minha proposta, de como destinar percen
tuais, se não sabemos qual vai ser o regime tribu
tário brasileiro. Se, amanhã, a Constituição tirar
da União a maior parte dos recursos que ela arre
cada e passar para os Estados ou Municípios,
vamos sobrecarregar a União com maior percen
tual? Esta é uma hipótese - isso não foi mencio
nado - Agora, a outra é, quando se fala sobre
a gratuidade do ensino em todos os níveis, não
é isso SÓ, eu proponho que, no ensino superior,
exista um retomo da gratuidade, ou em susten
tação de um outro estudante ou na prestação
do serviço social. E uma proposta que precisa
ser considerada. Mas, sobre a forma mesmo, eu
tenho uma sugestão que é essa aqui: rever os
adjetivos colocados dentre os nomes dos Consti
tuintes, porque tem de I" e 2" categoria, tem o
Constituinte Ulysses e tem o nobre, tem o desta
êado, tem o eminente, tem o preclaro e tem o
Constituinte simples, os outros. Então, se o Rela
tor tirar toda essa adjetivação...

O SR. RELATOR (João Calmon) - Já tinha
comentado com o nobre Relator-Geral precisa
mente isso.

O SR. PRESIDENTE(Aéciode Borba) - Então,
quero sugerir que seja feitaa leitura do anteprojeto
e, amanhã, seria lida a parte da Cu/tura, do Espor
te, do Turismo e Lazer, que estão consubstan
ciados na complementação. Então, far-se-ia a lei
tura do anteprojeto e, amanhã, complementar
se-ia essas outras partes.

Tem a palavra o Constituinte Átila Lira.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA URA - Quero
saber da Mesa o seguinte: como podemos apre
sentar um anteprojeto, se ainda temos 384 nor
mas para serem apreciadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - É a
explicação que deu o Relator.S. Ex"está fazendo,
em cumprimento ao prazo, com os elementos
de que dispõe e se propõe, tão logo chegue o
restante das propostas e os depoimentos finais,
fazer um aditivo àqui/o que S. Ex"está apresen
tando, apenas no cumprimento às determinações
estatuídas no Regimento e que foram aprovados
em Plenário. Então, seria lido o anteprojeto com
a parte que S. Ex" já dispõe e aguardar-se-ia a
complementação que S. Ex" promete fazer até
o próximo dia 15.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGESDOS'
REIS - Cabe constar da Ata a nossa congra
tulação pelo esforço do Relator, porque S. Ex
primou pela apresentação dentro do prazo, do
seu relatório;não sei se outros estão fazendo isso.
O ConstituinteÁtilaLiralembrou bem que, depois,
vêm as outras propostas remanescentes. Mas isso
o Relator já enquadrará no seu anteprojeto. Nós
somos a única Comissão que estamos cumprindo
a nossa parte dentro do prazo.

O SR. RELATOR (João Calmon) - De um
total de 24 Subcomissões, fui informado de que
apenas 2 apresentariam uma parte do relatório,
porque é humanamente impossível fazer um rela
tório sobre propostas que chegaram hoje à tarde.
E ainda mais: a capacidade de adivinhar: que o
Relator não tem, porque virão aqui, amanhã e
depois de amanhã, o Minístro da Educação e o
Ministro da Cultura, que poderão também fazer

algumas sugestões. Quanto à estranheza mani
festada pelo Constituinte Sólon Borges dos Reis,
devo dizer que o Relator havia tomado a decisão
de anexar, ao seu relatório, várias contribuições
com o seu texto integral. Há uma proposta aqui
do Partido dos Trabalhadores, assinada pelo Pro
fessor e Constituinte Florestan Fernandes; há uma
outra, no anexo 3°, cujo nome é muito familiar
e muito querido, do Constituinte Sólon Borges
dos Reis,sugestão de norma constitucional, duas
páginas de texto e duas páginas de justificativas.
Ainda, no anexo do nosso relatório, haverá a pro
posta da Comissão Afonso Arinos, sobre Educa
ção e Cu/tura; haverá ainda a proposta do Partido
da Frente Liberal,também sobre Educação e Cu/
tura. De maneira que a falta de referência está
justificada pela inclusão, como anexo, o texto inte
grai da sua proposta, que foi, aliás, a primeira
que chegou às mão do Relator.

O SR.PRESIDENTE(Aéciode Borba) -Então,
será feita agora a leitura do anteprojeto e, amanhã,
serão concluídas as leituras do relatório referente
à Cu/tura, ao Desporto, ao Turismo e ao Lazer.

Anteprojeto de Educaçêo

A Educação, direito de todos e dever do Estado,
será promovida e incentivada por todos os meios,
com a colaboração da família e da comunidade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e
ao compromisso do ensino com os princípios
da liberdade, da democracia, do bem comum
e do repúdio a todas as formas de preconceito
e de discriminação.

O sistema de Educação obedece às seguintes
diretrizes:

1°- Democratização do acesso e da continui
dade dos estudos.

2°- Pluralismo de idéias e de instituições de
ensino públicas e privadas.

3°- liberdade de pesquisa e de comumicação
no exercício do Magistério.

4°- Adequação aos valores e às condições re
gionais e locais.

5°- Descentralização da Educação pública,
cabendo prioritariamente aos Estados e Munici
pios o ensino fundamental obrigatório.

6°- Garantia de ensino fundamental, regu/ar
ou supletivo para todos.

7°- Valorização do Magistérioem todos os ní
veis, com estruturação das respectivas carreiras
e garantias de condições condignas para a eficá
cia do trabalho, inclusive padrões mínimos de
remuneração fixados em lei federal.

8°- Participação adequada, na forma da lei,
de todos os integrantes do processo educacional
nas suas decisões.

9"- Superação progressiva das disparidades
regionais e sociais. .

Art. - O dever do Estado para com a Edu-
cação pública de todos os brasileiros efetivar-se-á
pelas seguintes ações:

1o - Garantia de ensino fundamental, com du
ração mínima de Oito anos, obrigatória e gratuita
para todos, permitida a matrícula a partir dos 6
anos de idade.

2°- Oferta de vagas em creches e pré-escolas
para crianças até 6 anos de idade.

3°-Atendimento oficializado e gratuito aos
portadores de deficiência e aos superdotados, em
todos os níveis de ensino.
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6°- Garantia de auxílio suplementar ao aluno
do ensino fundamental, através de programas so
ciais que assegurem condições de aproveitamen
to e continuidade dos seus estudos.

Parágrafo único. O acesso de todos os brasi
leiros à Educação fundamental gratuita é um di
reito público e subjetivo, acionável contra o Esta
do mediante mandado de injunção.

Art. -O ensino fundamental será minis-
trado em português, assegurado às minorias lin
güísticas autóctones a escolarização nas línguas
portuguesa e matema. O ensino religioso, como
parte da educação integral, constituirá disciplina
de matricula facultativa nas escolas oficiais do
ensino fundamental e médio.

Art. - O ensino é livre à iniciativa privada,
observadas as disposições legais.

Art. - O provimento dos cargos iniciais e
finais da carreira do Magistério será efetivado me
diante concurso público de provas e títulos, quan
do se tratar do ensino oficial.

As universidades gozam, nos termos da lei, de
autonomia didático-científica, administrativa, eco
nômica e financeira.

Art. - Lei federal definirá incentivos para
os profissionais de nível superior que, em seguida
ao término do seu curso, exerçam suas atividades
em áreas afastadas dos grandes centros urbanos.

Art. - Os Estados e o DistritoFederal orga-
nizarão o seu sistema de ensino e a União,Municí
pios e Territórios, assim como o sistema federal,
que terá caráter supletivo e se estenderá a todo
o País, nos limites das deficiências locais.

§ 1°_A União prestará assistência técnica e
financeira aos Estados e ao Distrito Federal, para
o desenvolvimento de seus sistemas de ensino
e atendimento prioritário à escolaridade obriga
tória.

§ 2°- Os Estados transferirão aos Municípios
os encargos da educação pré-escolar e do ensino
de 1°grau, sempre que esses alcancem condições
técnicas e financeiras suficientes.

§ 3°-Os Municípios só passarão a atuar em
outros níveis de ensino quando as necessidades
do ensino fundamental estiverem satisfatoriamen
te atendidas.

§4°- Os Municípios,com mais de 50 mil habi
tantes, organizarão conselhos de educação que
velarão pelos ensinos ministrados em seus territó
rios, nos termos da lei.

§ 5°- Os Municípios, a que se refere o pará
grafo anterior, elegerão os membros dos seus
conselhos de educação pelo voto popular, direto
e secreto, quando das eleições para as respectivas
câmaras municipais.

Art. -A União aplicará anualmente nunca
menos de 18% e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios,25%, no mínimo, da receita resul
tante de impostos, inclusive as provenientes de
transferências, na manutenção e desenvolvimen
to do ensino. Para efeito do cumprimento do dis
posto no caput deste artigo, serão considerados
os programas de ensino formal do Ministério da
Educação, excluído o auxílio suplementar aos
educandos.

§ 2°- A repartição dos recursos públicos asse
gurará prioritariamente o atendimento das neces
sidades do ensino obrigatório, de acordo com
a lei complementar, que determinará plurianual
mente a porcentagem dos recursos da União, do

Distrito Federal e dos Estados destinada a esse
fim.

§ 3°_A lei estabelecerá sanções jurídicas e
administrativas no caso do não-cumprimento
desses dispositivos.

Os sistemas do ensino deverão estabelecer pa
drões mínimos de eficiência escolar, conforme
lei complementar, zelando pelo seu aperfeiçoa
mento.

Art. - O desenvolvimento da Educação,
da Cultura, da Ciência e da pesquisa em geral
contará com incentivos fiscais na forma da lei.

Art. -A lei regulará a transferência de re-
cursos públicos a instituições educacionais priva
das que prestem relevantes serviços públicos.

Parágrafo único. As instituições, a que se refe
rem o caput deste artigo, serão organizadas por
comunidades e grupos de caráter social, religioso
e cultural.

b) comprovada a não - distribuição de lu
cros, a reaplicação de eventuais excedentes em
educação e apresentarão contabilidade aberta e
verificávelpela comunidade e pelo Poder Público.

Art. -As empresas comerciais, industriais
e agrícolas são obrigadas a manter o ensino fun
damentaI gratuito de seus empregados e filhos
destes, entre os 6 e os 14 anos, ou a concorrer
para aquele fim mediante contribuição tributária,
na forma que a lei estabelecer. As empresas co
merciais e industriais são ainda obrigadas a asse
gurar, em cooperação, condições de aprendiza
gem a seus trabalhadores menores e a promover
o preparo do seu pessoal qualificado.

Art. - O Estado garantirá o pleno exercício
dos direitos culturais e dará proteção, apoio e
incentivo a todas as ações de valorização, desen
volvimento e difusão da cultura.

Parágrafo único. O exercício dos direitos cul
turais é assegurado:

1°- Pela liberdade de criar, produzir, praticar
e divulgar valores e bens culturais;

2°- Pelo dever de cada um de respeitar os
direitos culturais do outro;

3°- Pelo livre acesso aos meios e bens cultu
rais;

4°- Pela responsabilidade de cada um defen
der a cultura e denunciar, na forma da lei, os
atos a ela contrários;

5°- Pelo reconhecimento pelo poder público
dos múltiplos universos e modos de vida da reali
dade nacional e suas formas de expressão, preser
vando aquelas que formam a sua maioría e identi
dade que valorizem e promovam o homem bra
sileiro;

6°- Pelo compromisso do Estado de resguar
dar e defender a integridade, pluralidade, indepen
dência e autenticidade da cultura brasileira;

7°- Pelo comprimento, por parte do Estado,
de uma política cultural não intervencionista, de
mocrática e estimuladora que considere todos
os segmentos sociais, visando a participação de
todos na vida cultural;

8°- Pelo dever ao Estado de zelar pela preser
vação e desenvolvimento da língua portuguesa,
como bem maior da unidade e integração cultu
rais.

Art. - Alei estabelecerá prioridades, incen-
tivos e vantagens para a cultura nacional, especial
mente, quanto à formação e condições de traba
lho dos seus criadores, intérpretes e estudiosos,

produção, circulação e divulgação das obras e
exercício dos direitos de intervenção do autor.

§ 1° - O patrimônio e as manifestações da
Cultura popular, principalmente as indígenas e
afro-brasileiras terão proteção especial do Estado
contra ações estranhas que violentem a sua natu
reza e autenticidade.

§ 2° - As entidades culturais e os direitos de
intervenção do autor, na forma da lei,estão isentos
de qualquer imposto federal, estadual ou muni
cipal.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Há um arti
go aqui que se refere a percentual dos impostos
em favor da cultura. Foi encontrada uma proposta
do nobre Constituinte Paulo Silva, que propunha
3% da receita de impostos federais e 2% da recei
ta dos impostos dos Estados, do Distrito Federal
e Municípios. Entretanto, a nobre Constituinte
Márcia Kubistchek fez uma sugestão de percen
tuais maiores, se não me engano, 9% sobre a
receita de impostos federais e de 5% sobre os
impostos estaduais e municipais. Entretanto, não
apareceu nenhuma proposta formalizada; então,
não poderia ser feita a referência a este percentual
desejado pela nobre Constituinte. Talvez, S. Ex"
não tenha formalizado a proposta, nem na Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte, nem por ou
tra via; só verbalmente. Então, na hora da díscus
são, poderá ser apresentada uma emenda, fixan
do esses mínimos, num patamar mais elevado
do que foi fixado na única proposta que rece
bemos.

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBlST
CHEK - V. Ex" tem toda razão; não foi fixado
em emenda, porque nós todos aqui ouvimos a
proposta do Fórum do Secretário de Cultura Esta
dual, que apresentava um patamar de 1% do Or
çamento da União para a cultura e foi um con
senso geral de que esse 1% era muito pouco.
Então, numa conversa que tive com um tios as
sessores da Subcomissão, encarregados, justa
mente, da parte cultural, conversamos e falamos
que esse 1% era considerado por todos uma per
centagem praticamente ridícula e foi mencionada
quehaveriaumapropostaparaqueoO~amerno

da União, que hoje envia para a educação, na
base de 13%, fosse elevado a 18%, se não me
engano. Pensei, então, por que não colocar 9%
para cultura. Mas realmente, foi uma conversa
informal e não foi formalizada.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Muitoobrí
gado. A Uniãoaplicará, anualmente, nunca menos
que 13% e os Estados, Distrito Federal e Municí
pios, 2%, no mínimo, da receita restante de im
postos, em atividade de proteção, apoio, estímulo
e promoção da cultura brasileira, não incluídos,
nesses percentuais, despesas com custeio.

Parágrafo único. Alei definirá quais as ativida
des culturais a serem beneficiadas, o resto é obri
gatoriedade.

Art. - É obrigação do Estado organizar,
manter e apoiar o funcionamento de bibliotecas,
arquivos, museus, centros de artes, estudos e ca
sas de culturas integradas ao sistema de ensino
e abertas às comunidades.

Parágrafo único. Instituição nacional presente
em todas as unidades da Federação formará artis
tas vocacionados para dança, música, canto, tea-
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tro, artes plásticas, o cinema e outras expressões
culturais.

Abrindo um parênteses - esse anteprojeto de
talha demasiadamente e vários dispositivos aqui
caberiam mais em legislação ordinária e não no
texto da Constituição.

Art. - O poder público promoverá e incen-
tivaráa preservação de sítios, edificações, objetos,
documentos e outros bens de valor cultural, atra
vés de seu inventário sistemático, vigilância, tom
bamento, aquisição e outras ações de acautela
mento e proteção.

Art. - Toda pessoa fisica ou jurídica tem
o dever de defender o patrimônio cultural do Pais,
denunciando, conforme a lei, as ameaças de cri
me contra ele praticados.

Não haverá censura à circulação e divulgação
de obras culturais, inclusive aos espetáculos de
diversões públicas, respeitados os direitos huma
nos e esta Constituição.

Parágrafo único. A lei criará um Conselho de
Ética, composto de membros da sociedade vincu
lada ao Ministério da Cultura, para classificar os
espetáculos públicos e acompanhar as progra
mações das empresas de telecomunicação.

Art. - Compete à União criar normas ge-
rais sobre o desporto, dispensado tratamento dife
renciado para o desporto profissional e não profis
sional.

Art. - São principios e normas da legisla-
ção desportiva:

1°- Respeito à autonomia das entidades des
portivas dirigentes quanto à sua organização e
funcionamento interno;

2°-A destinação de recursos públicos para
amparar e promover o desporto educacional e
o desporto de alto rendimento;

3°- A criação de beneficios fiscais específicos,
para fomentar as práticas desportivas formais e
não formais, como direito de todos.

Art. - É assegurado o reconhecimento do
Desporto como atividade cultural, gozando de te
dos os beneficios institucionais e legais, próprias
à Cultura,valorizadas,preferencialmente, as mani
festações desportivas e criação nacional.

Art. - Compete à União,ao Estado, ao Dis-
trito Federal, Territórios e aos Municípiospromo
ver o desenvolvimento do turismo e do lazer para
assegurar o seu acesso a todos os cidadãos.

Este é o texto do anteprojeto, que não é defini
tivo;pode sofrer modificações, depois que o Rela
tor tomar conhecimento das 380 propostas, que
não foram nem sequer examinadas, e das contri
buições a serem apresentadas aqui pelos Minis
tros da Cultura e da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Aéciode Borba) - Apre
sentado formalmente o relatório e o anteprojeto,
a matéria será encaminhada para o Prodasen e
para a Gráfica do Senado para a respectiva publi
cação e para posterior exame e discussão pela
Comissão.

O SR CONSTITUINTE SÓLONBORGESDOS
REIS- Em cooperação com o Relator,a primeira
vista,verifica-se que tem alguma coisa repetitiva,
e a Comissão poderia analisar, com o Relator,
de modo que saísse um relatório mais no con
senso para, depois, não se apresentar emendas
sobre o anteprojeto. É uma sugestão, porque o

Relator,se assim entender poderia apresentar um
relatório mais enxuto...

O SR. RELATOR (João Calmon) -A colabo
ração de V. Ex"seria bem-vinda, mas temos duas
etapas a considerar: além dessa preliminar, nós
teremos, ainda, que acolher as 380 propostas que
não foram sequer examinadas. Depois, temos ain
da os depoimentos de dois Ministros. Agora, o
Relator tem a obrigação de apresentar um relató
rio, que não pode logo ser adjetivado, até o dia
11. Nesse prazo, não pode ser concluído. Foi apre
sentada apenas a primeira parte. A segunda parte
vai ser apresentada quinta-feira, depois de se to
mar conhecimento das 380 novas propostas e
dos depoimentos dos dois Ministros.Então, será
enviado, só então, este relatóriocom o anteprojeto
para a Gráfica.

De acordo com o Regimento Interno, não há
debate, não há discussão da versão preliminar
do relatório e do anteprojeto. Essa discussão co
meçará após a distribuição dos avulsos, conforme
o Regimento declara no § 1°, do art. 17: "5 (cinco)
dias depois da distribuição dos avulsos, para dis
cussão e apresentação de emendas pelos mem
bros da Subcomissão". Agora, essa colaboração
oferecida pelo Constituinte Sólon Borges dos Reis
será bem-vinda, logo depois que chegar às mãos
do Relator esse total de 380 propostas que ainda
estão sendo encaminhadas.

A SRA CONSTITUII'ITE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar uma
coisa: se a apresentação final do anteprojeto vai
ser feita na quinta-feira, dia 14, como é que fica
o nosso cronograma aqui? Porque o encerramen
to da discussão era para ser na terça-feira, dia
19, que é a terça-feira da próxima semana, mas
nós temos aí um sábado e um domingo. Qual
seria a proposta da Subcomissãopara esse crono
grama futuro?

O SR. RELATOR (João Calmon) - Eu ousaria
dar uma resposta, com a autorização do nobre
Presidente. Eu assisti a uma cena dramática,
quando o Presidente Ulysses Guimarães fez um
apelo aos Presidentes, e aos Relatores das Comis
sões e Subcomissões, de mãos postas: "Pelo
amor de Deus!" - Até o Relator-Geral estava
presente - "Pelo amor de Deus, não me peçam
prorrogação de prazo, porque, senão, o Brasil só
terá Constituição em março ou abril do próximo
ano".

Os prazos realmente estão muito apertados.
De acordo com o cronograma elaborado pela
Presidência da Constituição, se os prazos forem
respeitados, nós temos uma razoável possibili
dade de ter esta Constituição, no dia 15 de novem
bro, ou 1o de dezembro. Entretanto, se esses pra
zos forem prorrogados, a aproximação das festas
de Natal, depois Ano Novo, depois, nós vivemos
num País em que muita gente não resiste à sedu
ção do carnaval, nós corremos realmente um gra
ve perigo, de só termos a Constituição em março
ou abril. De maneira que nós tentaremos, para
atender esse apelo dramático dó Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, reduzir um
pouco esses outros prazos. Porque nós temos:
dois dias para a publicação de avulsos. Haverá
uma tentativa de reduzir esses dois dias a um
dia, dependendo do acúmulo dos trabalhos na
Gráfica.Por outro lado, nós temos cinco dias para
discussão e apresentação de emendas pelos

membros da Subcomissão. Se nós reduzirmos
este prazo para 4 (quatro) dias, ganharemos mais
um dia. Depois, temos um outro prazo: 72 horas
para o parecer do Relator. Haverá um esforço
adicional também para reduzir esse prazo, para
48 horas. Ganharemos mais um dia. De tal ma
neira que nós poderíamos tentar apresentar o pa
recer, para encaminhamento à Comissão Temá
tica, no dia 22 de maio. Tudo isto, nobre Consti
tuinte Márcia Kubitschek, na base da tentativa,
e é o que nós temos feito de modo precário,
pouco satisfatório, neste primeiro dia do prazo
fatal, que foi estabelecido pela Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE(Aéciode Borba) - Bom,
eu acredito que nós teremos hoje, esta apresen
tação e deveríamos ter, no dia 14, a distribuição
dos avulsos, para encerrar a discussão no dia
19. E parecer final do Relator seria no dia 22,
com o encerramento da votação no dia 25, para
o respectivo encaminhamento.

Dentro dessa perspectiva apresentada pelo no
bre Relator, eu acredito que os prazos não sejam
ultrapassados, o que significaria dizer que, até o
dia 19,estaria discutido o anteprojeto apresentado
pelo Relator,para receber as emendas e a votação
até o dia 22.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Há uma
outra alternativa dramática que me parece a pior
de todas. Está prevista esta alternativa no Regi
mento Interno. É que não seja apresentado nem
o relatório, e também não seja apresentado o
anteprojeto. Tudo será transferido, de acordo com
esse artigo do Regimento Interno, para a Comis
são Temática. Caberia, então, ao Relator da Co
missão Temática fazer...

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK- Eu acho isto válido.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Exato. É
por isso que nós vamos fazer o possível, senão
o Relator-Geralvai redigir...

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Eu
acredito que o nosso anteprojeto está apresen
tado. Será complementado o seu Relatório...

O SR. CONSTITUINTE - (fora do microfone.
Inaudível.) -

O SR. RELATOR (João Calmon) - É o § 40,
art. 17, do Regimento Interno: "A Subcomissão,
a partir de sua constituição, terá um prazo de
45 dias para entregar à respectiva Comissão Te
mática o anteprojeto por ela elaborado. Em não
o fazendo, caberá ao Relator da Comissão redi
gi-lo no prazo de 5 dias".

A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS
CHEK-Isto é impossível!

O SR. RELATOR (João Calmon) - Por isso
mesmo, nós vamos tentar, com a colaboração
adicional oferecida não apenas pelo nobre Sena
dor S610n Borges dos Reis, mas pelos demais
voluntários, nós tentaremos completar embora
não de maneira ideal, os trabalhos que foram
destinados a esta Subcomissão.

A SRACONSTIfUlNTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sr. Presidente, eu gostaria só de perguntar
mais uma coisa: aquele negócio do óbvio que
foi dito aqui. Pode ser o óbvio, mas vamos ainda
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conversar sobre ele, quer dizer que ficaria, então,
na quinta-feira, dia 14, a apresentação final do
anteprojeto. Correto?

oSR.PRESIDENTE(Aéciode Borba) - Exata
mente.

A SRA CONSmUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Muito bem. Então, na sexta-feira, dia 15, seria
discussão?

O SR. PRESIDENTE(Aéciode Borba) -Inicia
ria a discussão e encerrar-se-ia no dia 19.

A SRA CONSmUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sim. Mas eu quero lembrar a V. Ex-' que o
dia 15 é uma sexta-feira; depois, vem sábado,
16; domingo, 17; segunda-feira, 18; quer dizer,
nós teríamos, na realidade, só três dias, porque
dois dias seriam feriados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Não
tenha dúvida de que, esses dias, inclusive, esta
riam destinados a apresentação de emendas pe
los membros das Subcomissões. E o Relator teria
72 horas, para dar o parecer a essas emendas,
e, só então, iniciar-se-ia a votação, que seria no
dia 22. E aí nós ainda enfrentaríamos com mais
um fim de semana, para, no dia 25, fazer o encer
ramento da votação. Mas não tenho dúvida de
que, com a boa vontade dos integrantes desta
Subcomissão, nós estaremos apresentando o an
teprojeto à Comissão Temática no dia 25.

O SR. RELATOR (João Calmon) - E ainda,
Sr. Presidente, um esclarecimento adicional. Nós,
atendendo à solicitação do Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, teremos que sacri
ficar, nesse período, o sábado e domingo. Agora,
um outro fator, para diminuir o grau de intranqui
lídade, é que quaisquer emendas poderão ser
apresentadas na Comissão Temática. Então, não
se esgota o trabalho dos membros da Subco
missão no encerramento do prazo de atuação.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA URA-Sr. Sena
dor, um momento, desculpe-me estar pedindo
mais esclarecimento. Quantas propostas de nor
ma constitucional foram consideradas na primei
ra etapa?

O SR. RELATOR (João Calmon) - Chegaram
a trezentas.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA URA- Eu digo
o número de Constituintes.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Não tenho
número de Constituintes, eu tenho o número de
propostas: trezentas e poucas propostas. Agora,
um outro aspecto dramático, que eu aflorei aqui
muito rapidamente, é o atraso no apanhamento
taquigráfico das reuniões, onde foram prestados
depoimentos pelas várias entidades. Eu já salien
tei isso. E não há má vontade da Taquigrafia,
de forma nenhuma. Agora, não há estrutura e
não há estrutura na Câmara e no Senado, para
de repente, passarem a cobrir, com um alto grau
de eficiência, um trabalho de 24 Subcomissões.
Então, há outro perigo que eu nem sequer foca
lizeiaqui: os apanhados taquigráficos das sessões,
obviamente, terão de passar por uma revisão dos
autores de cada uma das intervenções. Isso é
humanamente impossível. Então, nós vamos ter
apanhamentos taquigráficos, sem revisão dos

oradores ou dos membros desta Subcomissão,
que é um perigo. Mas são limitações vencíveis.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA LIRA - Veja
bem, Senador, a situação em que nos encon
tramos aqui: não fomos citados nas propostas;
nós não fomos considerar os apanhamentos ta
quigráficos. Então, fica difícil de nós sabermos
até que ponto essa Subcomissão colaborou dire
tamente nos trabalhos, a não ser que seja nessa
segunda etapa.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Porque não
está pronto. Foi realmente um esforço sobre hu
mano apresentar agora esse trabalho precário de
60 páginas datilografadas. Agora, só poderá ser
aprimorado no decorrer desses últimos dias. E
essa hipótese foi prevista pela Assembléia Nacio
nal Constituinte; não sendo possível uma apresen
tação de um relatório e, principalmente, de um
anteprojeto, isto passa para nível superior. Mas
isso seria condenar o Relator da Comissão Temá
tica a um massacre que S. Ex" não merece.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Srs.
Constituintes, nós teríamos, conforme o estipu
lado na reunião de sexta-feira, de deliberar hoje
sobre a nossa revisão de uma decisão tomada
por esta Subcomissão, referente a não apreciar
propostas que dissessem respeito ao jogo. Entre
tanto, eu acredito que nós temos aqui apenas
sete membros. Então, eu acho que seria temerário
fazer o cumprimento daquela deliberação, como
seria também temerário se fazer a decisão sobre
a viagem de Uberlância, que seria tomada nessa
reunião de hoje, de acordo com as decisões. En
tão, eu acredito que será a hora de apenas pergun
tar se alguns dos Constituintes querem a aprecia
ção sobre a Ata da 20' reunião, que foi distribuída
a cada um, não sendo considerada aprovada a
Ata da 20' reunião. E a Ata da 21' foi distribuída
hoje para, se houver alguma decisão, refazer algu
ma alteração na reunião de amanhã.

Fica, então, convocada a Subcomissão para
amanhã, às 9 horas, quando será ouvido o Minis
tro da Cultura e também o Secretário Nacional
do Conselho de Seringueiros, amanhã às 9 horas.
O Presidente Hermes Zaneti resolveu convocar
também o Secretário Nacional do Conselho Na
cional dos Seringueiros, que viajou oito dias a
pé, e chegou aqui na sexta-feira - oito dias a
pé para chegar no ponto de partida do avião 
e o Presidente Constituinte Hermes Zaneti delibe
rou que ele, amanhã, por ocasião da reunião que
destinaria à audiência do Ministro, seria também
ouvido, tanto quanto possível, o Sr. Secretário Na
cional.

Então, está convocada a reunião para amanhã,
quando se ouvirá o Ministro e também, por deter
minação da Presidência, será ouvido a posteriorl
penso eu, o Secretário Nacional do Conselho Na
cional dos Seringueiros.

Está levantada a reunião.

Subcomissã~ da Família,
do Menor e do Idoso

Ata da 16' Reunião Ordinária

Aos treze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e vinte
e três minutos, na Sala da Comissão de Municí
pios - Anexo fi do Senado Federal, reuniu-se

a Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso,
sob a presidência do Senhor Constituinte Nelson
Aguiar, com a presença dos seguintes constituin
tes: Roberto Augusto, Eraldo Tinoco, Ervin Bon
koski, Eunice Michiles, João de Deus Antunes,
Maria Lúcia, Matheus lesen, Rita Camata, Sotero
Cunha, VingtRosado, e Nelson Carneiro. Havendo
número regimental, o SenhorPresidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada. A seguir, o Senhor Presidente
Nelson Aguiar passou a palavra ao Senhor Relator,
Constituinte Eraldo Tinoco, que informou aos Se
nhores Constituintes como serão conduzidas as
discussões do anteprojeto. Usaram da palavra,
discutindo o anteprojeto, os Senhores Constituin
tes: Nelson Carneiro, João de Deus Antunes, Nel
son Aguiar, Ervin Bonkoski e Roberto Augusto,
como membros da subcomissão e o Constituinte
Fausto Rocha, como participante. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encer
rados os trabalhos às treze horas, cujo teor será
publicado, no íntegra, no Diário da Assembléia
Naclonal Constituinte, convocando os senho
res membros da subcomissão para a próxima
reunião, a realizar-se dia quatorze de maio, às
nove horas e trinta minutos, com a seguinte pauta:
discussão sobre o anteprojeto. E, para constar,
eu Antonio Carlos Pereira Fonseca, secretário, la
vrei a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, - Consti
tuinte Nelson Aguiar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ha
vendo número regimental declaro abertos os tra
balhos da Subcomissão da Família, do Menor
e do Idoso.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.

É lida a seguinte ata.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Passa
mos a palavra ao nobre Constituinte Eraldo Tino- .
co, que trará sugestões aos nossos trabalhos.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, no sentido de facilitar, a discussão, espe
cialmente os resultados desta discussão, sugiro
o seguinte procedimento para o trabalho: cada
Membro da Comissão ou Constituinte que tenha
observações a fazer a respeito do anteprojeto, usa
rá da palavra pelo tempo que achar necessário
para fazer suas observações, ao final dessas colo
cações, verificaremos que sugestões devem im
portar numa emenda e faremos um trabalho con
junto - Relator e Membro da Subcomissão ou
Constituinte - para encontrar a redação mais
apropriada ao texto, essa redação se converterá .
numa emenda a ser apresentada pelo Membro
da Subcomissão que apresentou questão e será
encaminhada nos termos já previamente acerta
dos com o Relator. '

Com esse procedimento evitaremos, em pri
meiro lugar, um número elevado de emendas,
porque essas emendas podem ser até conjuntas,
se mais de um Membro da Subcomissão levantar
o problema. E evitará também um trabalho muito
detalhado, um trabalho muito exaustivo de apre
ciação de inúmeras emendas que possam, inclu
sive, estar tratando do mesmo assunto.

Este procedimento metodológico facilitará o
trabalho não apenas dos Sr",Membros da Subco-
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missão como também posteriormente, o trabalho
do Relator na apreciação das emendas e no ofere
cimento do parecer finalque será debatido e apro
vado nesta Subcomissão.

Era o qUe tinha a sugerir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Feita
a sugestão do Sr. Relator, pergunto se algum Sr.
Constituinte deseja fazer uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, se V. Ex" me permite algumas
observações, porque tenho que estar na Comis
são de Relações Exteriores, e gostaria de deixar
as minhas observações aqui, para depois, noutra
oportunidade, discuti-Ias. São poucas, e ainda as
poderei resumir. No art. 1e do anteprojeto, 3°, se
diz;

"Para efeito de proteção do Estado, é reco
nhecida a união estável entre homem e mu
lher Como entidade familiar".

Isso poderia dizer alguma coisa que a lei possi
bilitaria ou ajudaria a conversão dessa união está
vel em casamento, uma lei que dissesse alguma
coisa sobre o interesse do Estado de transformar
essas uniões estáveis que muitas vezes são de
pessoas solteiras, viúvas, que não se casam por
que não obtiveram o casamento civil, porque é
caro, porque faltam documentos, e tal. É a função
que exerce, embora restritamente, a LBA Essa
referência à possibilidade de o Estado colaborar
seria um estimulo para que viessem medidas que
possibilitassem a transformação de uniões está
veis em casamento.

No § 5°, ontem já comentei, e seria o caso
de pedir a supressão de "tipicamente em Direito
Civil". No art. 2° § 1°...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nobre
Senador, V. Ex" propõe a supressão pura e sim
ples?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Aqui no § 5° Este é da lei civil, a da nulidade
do casamento.

Esses institutos já existem no Direito Civil, são
tradicionais em todas as legislações, e não há
necessidade de haver referência na Constituição.

No art. 2°, completaria o § 1°, que, aliás, está
muito bem escrito, dizendo:

"as relações do casamento são iguais em
direitos e qualidades."

Depois voltarei a este ponto.
A vantagem no § 3° é porque "sugere a ação

cívelprivada ou pública, que hoje as novas le$}isla
ções admitem, como a colombiana, a portuguesa,
e a dos palses escandinavos, que, quando a mu
lher comparece e registra o filho sem o nome
do pai, o próprio Cartório comunica ao Ministério
Público e o Ministério Público convoca o pretenso
para que ele assuma ou não a responsabiliclade.
Se ele não assume, então, o próprio Estado inicia
a ação pública. No caso, a minha interferência
aqui é para louvar esta expressão: "privada ou
pública"

Não concordo, com a devida vênia da minha
ilustre Colega, que lamento não esteja presente,
no que diz respeito à inclusão no art. 3°, que diz
respeito à vida desde a concepção. Já está dito
tudo, "no respeito à vida". Se há vida a partir

da concepção, já está expresso que a partir da
concepção se respeita a vida.

Não sou contrário ao aborto, mas o aborto é
uma disposição dos Colégios Penais. Como disse
ontem o Relator, nunhurna Constituição do mun
do se refere à possibilidade de haver aborto ou
não aborto. Temos de no Código Penal ampliar,
restringir, acabar com a possibilidade de aborto
em qualquer caso. Tudo mais, vamos conwr, a
tendência da Ciência é permitir a interrupção da
vida em determinados casos. Por exemplo, com
essa epidemia de AIDS que se espalha pelo Mun
do. Ainda ontem ouvi um debate interessante so
bre a conveniência de não se deixar nascer os
filhos das mulheres que sofrem da AIDS, porque
o filho transmitiria necessariamente a AIDS.

A defesa da vida defende até o nascituro, por
tanto, o que vai nascer. E esse que vai nascer
começa com a concepção. Por conseguinte, a
dignidade humana e o respeito à vida já incluem
tudo. Não presisamos fazer referência especial,
porque, se a vida começa com a concepção, e
aí já está incluída a impossibilidade do aborto,
com o que também concordo.

Ainda neste artigo, eu incluiria uma a1inea 111
no § 2· que diz:

"Aspesquisas e experiências genéticas de
pendem da aprovação, não sendo permiti
das."

Agora eu acrescentaria algo que hoje se coloca
em novos Códigos: a proibição de venda de ór
gãos de pessoa viva, porque, como se está vendo
aí,muitaspessoas necessitadas estão anunciando
a venda de rim, a venda do corpo. Isso deve ser
proibido pela Constituição. Quem fizer isso estará
salvando alguém. Mas não é possível o sujeito
vender o olho etc. A questão do sangue, muita
gente vende o sangue.

Esse assunto já não deve mais ser tratado aqui,
a Comissão de Saúde é que deve proibir a venda
do sangue, porque diz respeito mais a outro as
pecto. No que diz respeito aos órgãos, no caso
de o sujeito vender o olho, deve ser proibido.

No art. 4° V. Ex' já fez as considerações no
que dizrespeito à proteção do especial nos termos
da Declaração Universal dos Dieitos Humanos,
E obrigar numa Constituição que pode durar 50
anos, uma declaração que pode durar 10 ou 5
anos, não é útil. Envelheceria o artigo. É preciso
dar uma nova redação.

Aqui no § 2° deste art. 4° diz:

"O direito à educação é assegurado desde
o nascimento, devendo o Estado garantir
gratuitamente as famílias que necessitarem
de educação e assistência às crianças de até
seis anos, em instituições especializadas."

Então, pergunto: e depois dessa idade, o Estado
não tem mais obrigação? Ou o Estado cessa essa
responsabilidade com a criança que deveria se
prolongar no mínimo até os 14 anos? Será neces
sário? Não terá nenhum compromisso? É uma
indagação, para depois redigirmos a emenda, se
for o caso. :E apenas uma observação.

V.Ex' já fez ontem uma observação, Sr. Presi
dente, quanto à expressão "confinamento" no §
3°, que conhecemos a expressão no sentido políti
co, que é "confinar alguém em algum lugar",
sem acesso a terceiras pessoas. Evidente que a

expressão não quer dizer isto, poderá ser substi
tuida por outra.

No § 4° deste artigo, eu criaria uma exceção.
Diz"O trabalho do menor será regulado em legis
lação especial, não sendo permitido o ingresso
do menor de 14 anos no mercado de trabalho".
Eu poria "embora não seja mercado de trabalho".
Em todo o caso, eu ressalvaria; "salvo aprendi
zado em estabelecimentos especializados". Lem
bro-me que fui aluno de escola pública e os meus
companheiros de escola eram todos da minha
idade: 10, 12 anos e saiam da escola primária
para as oficinas de barbeiro, cabeleireiro, marce
neiro, ferreiro. Hoje, quando volto à Bahia, cada
vez encontro menos, mas sempre encontro algum
colega daquele tempo que é um bom sapateiro,
um bom marceneiro, um bom ferreiro.

De modo que estamos colocando na ociosi
dade meninos até 14 anos, sem nenhuma possibi
lidade de aprendizado. E isso importa em que
até os 14 anos, se não houver uma escola que
os recolha durante o dia todo, eles viverão na
rua, sendo objeto, vítimas de todo tipo de sedução
e vícios. Embora não seja trabalho, esse apren
dizado pode ser de alguma forma remunerado
modestamente, embora não possa ser remune
rado. O aprendizado pode ser feito até na escola
- V. Ex'e o ilustre Relator conhecem a Escola
Pioneira da Bahia, que foi depois imitada pejos
ClEP do Rio de Janeiro. Essas escolas gastam
o tempo todo até 5 horas da tarde, fazendo esporte
e não têm nada de aprendizado. Então, o menino
que ali está podia começar a aprender tipografia,
qualquer coisa, ele pode aprender alguma coisa.
O aprenduado ai, desde que não seja como mer
cado de trabalho, seria bom dar uma sugestão,
sem prejuízo de todas as cautelas que devem
cercar o menor até os 14 anos, para que fosse
permitido que ele tivesse um aprendizado nos
estabelecimentos especializados, quer dizer, no
SENAI, no SENAC. Nada impede que o menor
de 14 anos comece a receber apredizado nesses
estabelecimentos que não exploram a criança,
apenas a preparam para progredir no futuro.

Acho que seria bom examinar. É apenas uma
sugestão.

Outra sugestão é no art. 69, quando se refere
ao velho, e este é problema que muito me inte
ressa. Depois de se dizer "bem-estar", eu diria:
"quando possível em seu próprio lar", muitas ve
zes, assegurar pelo Estado, acaba sendo a criação
de novos asilos, quando o interesse hoje reside
nem sempre em intemar o velho, mas em man
tê-lo dentro da sua própria família Cheguei a apre
sentar um projeto que dava recursos à Previdência
Social para assistir o velho no lar ou aumentando
as contríbíuções para essas casas que acolhem
idosos. O projeto foi aprovado pejo Congresso,
mas o Presidente vetou, houve um grande lobby
das companhias de seguro, e o projeto não conse
guiu passar na primeira vez e na segunda foi veta
do.

Seria o caso de se examinar a possibilidade
ou de se prever a hipótese da assistência ser no
próprio lar. Sou um homem que tem visitado muí
to esses estabelecimentos e já acompanhei al
guns momentos da vida da pessoa que vive nes
ses lares para idosos, e verifiquei que há ainda
aqueles que vivem nos asilos ou nas casas remu
neradas que são colocados pelas pessoas que
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têm recursos e deixam os pais, os avós, os padri
nhos nessas casas. É uma tortura. Para mim é
semelhante à tortura dos presos que esperam
ansiosamente a hora da visitae sofrem uma gran
de decepção quando a visita vai embora. Então,
são felizes, três, quatro horas - quando o são.
Tive oportunidade de promover no Congresso
Nacional uma Comissão Especial Mistade Inqué
rito Sobre o Idoso, integrada por 11 Deputados
e 11 Senadores. Entre vários depoimentos houve
um impressionante, de uma das Diretoras da Casa
São Luiz para Velhice, no Rio de Janeiro, que
é a maior, e V. Ex" bem conhece. Ele contava
o seguinte: o parente levava o idoso, deixava seu
endereço, começava a visitar; no primeiro mês
visitava toda a semana, o que era uma alegria
para o idoso, ficava sonhando com aquela hora;
depois caía no abatimento, mas esperava a outra
semana; depois parentes deixava de ir toda a se
mana, ia s6 de quinze em quinze dias, de mês
em mês; depois mudava de endereço e não co
municava a casa. Quando o idoso estava grave
mente doente, ia morrer ou até morria, não tinha
a quem comunicar, porque o parente já havia
abandonado o idoso à sorte da instituição.

Se pudéssemos sugerir no texto constitucional
que essa assistência pode ser feitatambém dentro
do próprio lar, através de uma subvenção, pois
quanto paga o Estado a uma instituição dessas
para manter o idoso? Se se desse meio salário
mínimo ou mesmo um salário mínimo a um lar
pobre que tem uma pessoa idosa sadia, seria um
meio de mantê-lo no seu ambiente familiar, parti
cipando das alegrias e das agruras da família e
atenderia ao objetivo visado pela emenda.

É apenas uma sugestão, e não emenda.
Noparágrafo único do art. 6°,de ver-se-ia termi

nar com "os trabahadores em geral", porque aos
70 anos de idade a aposentadoria é compulsória.
A Previdência Social hoje já assegura aposenta
doria aos 65 anos, e há um projeto que só permite
aposentadoria aos 55 anos, que será hoje discu
tido e votado na Câmara.

Volto ao art. 2° § 1°. Regulará a investigação
da paternidade, mas não é preciso, porque o art.
3° já completa § 1°. Exatamente a iniciativa, o
Estado ser o autor da investigação, e comple
tar-se-ia o § 1°. De modo que não há observação
a fazer.

Sr. Presidente, evidentemente que não são
emendas, são apenas sugestões.

O art. 3°, caput, diz: "recursos educacionais
técnicos e científicos recomendados pela medi
cina". Não só a medicina pode recomendar, pode
ser a física. Por que nos restringirmos só à medi
cina pela ciência? Embora ficasse científico, só
com medicina restringiríamos a ação. Qualquer
ciência pode trazer uma contribição. Os recursos
técnicos, científicos, recomendados pela medi
cina. Por que recomendados, pela medicina?

A técnica, o planejamento familiar são outros
recursos que podem ser trazidos não só pela Me
dicina pela ciência em geral.

Louvo o trabalho do ilustre Relator, que sinte
tizou perfeitamente tudo o que aqui se discutiu
e teve o cuidado e a felicidadede resolvero debate
que aqui travamos sobre a necessidade de se
manter ou não o casamento e a união estável.
A lei vai dizer o que é união instável.Com relação
a este aspecto, já há mais ou menos uma regra

estabelecida no Direito, de que a união estável
é aquela que perdura durante cinco anos, no míni
mo, tanto que depois de cinco anos a mulher
tem o direito ao salário-família, à pensão do fun
cionário, que é a Lei4.069, o companheiro pode
descontar o Imposto de Renda como se fosse
a esposa. Este prazo de cinco anos é mais ou
menos a união estável. Não convém que se diga
Isto na Constituição, porque a leipode variar com
os costumes. De qualquer forma, já há um con
ceito do que seja união estável, que não é aquela
união da concubina, da amante do homem casa
do, mas da companheira. Embora não fique essa
distinção na lei, há muito temos lutado na legisla
ção, nos debates parlamentares, distinguindo a
união estável e a união passageira, temporária,
da amante, das aventuras fugazes. Aqui se pre
tende a função da companheira, aquela que, não
sendo casada, vive como casada, tem o nome,
o trato e a fama de casada, para lembrar as lições
dos romanos.

Sr. Presidente, acredito que os nobres compa
nheiros trarão novas contribuições.

Estas, as observações sobre o projeto, louvando
o esforço e a capacidade de síntese do Relator.
E não louvo porque sei que é baiano, que estudou
em boas escolas, mas porque tem boa redação,
redação escorreita e própria para uma Consti
tuição.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estou
impedido de comentar esta parte, senão vamos
ficar neste triunviratobaiano, e aí não dá certo.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, embora tenha sugerido que as conside
rações do Relator fossem apenas ao final da dis
cussão, como o Senador Nelson Cameiro men
cionou que tem outro compromisso, farei agora
comentários a respeito de suas observações.

Com referência à inclusão no § 3° do art. 1c

de um termo qualquer que deve indicar essa preo
cupação do Estado em colaborar com a transfor
mação de união estável em casamento difinitivo,
é realmente uma sugestão excelente, que de
monstra efetivamente as preocupações do ilustre
Senador com os problemas da família. Portanto,
peço a S.Ex" que transforme essa sugestão em
emenda, que terei imenso prazer em acolhê-Ia.

Com referência ao § 5°,concordo inteiramente
com os argumentos, inclusive com os que o ilus
tre Constituinte teve a oportunidade de manis
festar no dia de ontem, com relação ao problema
da anulação.

Entretanto, com referência ao problema da nu
lidade do casamento, como a lei atual especifica
que esse ato de nulidade deve ser, deve-se referir,
ou deve ser acionado até dois anos após o casa
mento, recebemos sugestões no sentido de que
essa possibilidade fosse colocada para ser exer
cida em qualquer época, em função de que deter
minado de nulidade pode manisfestar-se após
transcorrido os dois anos da relação do casa
mento efetivado. É realmente uma questão de
ordem jurídica, e este relator não se acha em
condição de expender maiores considerações no
momento, porque, não sendo jurista, e não co
nhecendo de forma muito precisa essa mínudên
cias na linguagem e nos aspectos jurídicos, me
reservaria a me manifestar no acolhimento ou
na rejeição de uma emenda a este respeito, quan
do aí teria efetivamente a possibilidade de fazer

um estudo mais aprofundado, e poder responder
à essa questão.

Com relação ao problema da anulação, os ar
gumentos até aqui apresentados já me conven
cem inteiramente que, pelo menos, no caso da
anulação, não deveria figurar este parágrafo no
texto constitucional.

No que dizrespeito ao art. 2° não houve contes
tação, apenas observações quanto às colocações
feitas, e agradeço as manifestações a respeito.

A respeito do § 3°,concordo inteiramente com
o argumento a respeito das técnicas cientificas
recomendadas pela Medicina.Realmente este ter
mo pode limitar.Então, vejo com muita simpatia
a substituição da palavra "medicina", ou a reda
ção de outra forma que já deixe claro que é ofere
cido por qualquer ramo da ciência. Também aco
lherei, com muito prazer, emenda neste sentido.

A inclusão de um item no § 2' que proiba a
comercialização de órgãos de pessoas vivas,tam
bém concordo inteiramente. Quando o Senador
Nelson Cameiro abordou este assunto, lembrei
me até de um personagem que agora é utíhzado
no programa humorístico do Jô Soares, do corre
tor de órgãos humanos que chega oferecendo
sempre a possibilidade de comercializar um fíga
do, um rim etc.

Esta preocupação realmente é válida.Só tenho
certa dúvida, se caberia neste texto, e neste Capí
tulo da Constituição, ou se caberia no Capítulo
referente à saúde, uma vez que este artigo e seus
parágrafos se referem basicamente ao problema
do planejamento familiar.Em se referindo ao pro
blema do planejamento familiar, inlusive o § 2°,
a correlação do assunto, mencionamos uma nor
ma desta ordem poderia fugirum pouco ao objeto
do artigo. Estamos inteiramente de acordo com
a sugestão. Cabesse apenas refletirmosum pouco
mais se caberia ou de que forma caberia no texto
deste artigo.

Com relação ao art. 4° concordo inteiramente
com a inconveniência de mencionarmos aí mani
festação de um órgão intemacional, no caso as
Nações Unidas, no texto conciso, fui traído por
esta impropriedade de ordem inconstitucional, in
cluindo realmente uma referência aos termos da
Declaração Universal dos Direitos da Criança.
Cheguei até, numa primeira redação, a mencionar
esses direitos, que são consagrados nesta Decla
ração, mas depois, talvezpor esta razão já mencio
nada, terminei colocando da forma que aí está.
Concordo inteiramente que não cabe, e também
com todo o prazer, e com toda propriedade,
emenda a este respeito.

No que se refere ao problema do § 2°, quando
se refere "até aos 6 anos", a preocupação de
colocar até esta data é em função de entender
que a continuidade desta matéria deve ser regu
lada pelo Capítulo da Educação. Então, debate
mos aqui, muitas vezes, a respeito do atendimento
à criança desde o seu nascimento. Ocorreram
muitas sugestões, no sentido, por exemplo, de
criação de uma rede nacional de creches, ou de
se atribuirao município o atendimento nesta faixa
etária etc. Como considerei que nem um nem
outro tipo de sugestão deveria figurar,pelo menos
neste instante, no texto constitucional, o proble
ma, por exemplo, de ser atendido pelo município
- compreendo que vai caber no Capítulo que
define a organização do Estado, e de que forma
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as atribuições do Estado devem ser divididas 
até apresentei, a propósito, uma sugestão no sen
tido de que uma lei complementar pudesse defi
nir, de forma clara e detalhada, as competências
da União, dos Estados e dos Municípios nas diver
sas esferas de atuação do poder público. Quando
se pretende criar, por exemplo, a figura do defen
sor do povo, a figura do habeas-data para asse
gurar o direito do cidadão, para que o cidadão
possa recorrer a um instrumento jurídico, para
fazer prevalecer os seus direitos, se esses direitos
não estão detalhados no que diz respeito à respon
sabilidade do Estado, termina o cidadão ficando
até sem saber a quem recorrer. Coloquei, então,
o príncípío geral do atendimento. E, óbvio, este
artigo, este parágrafo, precisamente, deve mere
cer, na Comissão temática, a compatibilização.
Não sei, por exemplo, qual é a proposta, na Co
missão de Educação e Cultura, a respeito da idade
da obrigatoriedade escolar. Hoje é dos 7 aos 14
ID'lOS, mas nada impede que na Comissão de Edu
cação e Cultura altere, atendendo, inclusive, a vá
rios argumentos dos educadores que esta obriga
toriedade escolar seja antecipada para os 4 anos,
para efeito do pré-escolar. No caso, esse pará
grafo teria que ser também diminuído, porque
o que fica aí patente é a intenção do direito à
educação desde o nascimento até outra faixa,em
que a educação já passa a ser na escola propria
mente dita ou na pré-escola. Há aqui o sentido
de assegurar, especialmente para as famílias que
necessitarem - e aí a referência é específica 
as condições de assistência para o desenvolvi
mento fisico e mental dessas crianças, o que já
é um processo educativo, e também o desenvol
vimento de toda a capacidade psicomotora da
criança, a sua integração cultural e social, quando
sabemos que uma família que tem acesso a deter
minadas condições sócio-econômicas provavel
mente não precisará recorrer à assistência do Es
tado a esse respeito.

Esta foi a razão de eu mencionar "até os 6
anos", entendendo que este parágrafo, no que
diz respeito especialmente a esse problema da
idade, deve ser compatibilizado depois na Comis
são temática da Educação, para que fique claro
qual é o atendimento que o Estado deve prestar
subsidiariamente à família no lar ou em institui
ções especializadas. Evitei mencionar, por exem
plo, o termo "creche", porque, com a evolução
das técnicas etc., pode ser que daqui a 10 ou
20 anos os métodos educacionais já não reco
mendem o atendimento em creches. Então, fala
mos aí em instituições especiaIizadas, para deixar
o texto constitucional sempre com a possibilidade
de estar atualizado.

Com referência ao problema do "confinamen
to", talvez o problema seja apenas semântico. Ti
nha redigido inicialmente: "em regime de interna
to", depois achei que este termo "internato" tam-

Ejá tem outra configuração. Poderia alguém,
exemplo, reclamar que um estabelecimento

ensino não poderia manter um regime de inter
nato para quem recorre a esse mecanismo. Por
esta razão busquei palavra "confinamento", espe
cialmente louvando na definição de Aurélio Buar
que de Holanda, quando diz que confinar é limitar,
circunscrever, demarcar; e um segundo signifi
cado: encerrar, enclausurar. E é dado como
exemplo: "Confinou o prisioneiro numa celaescu
ra". Quer dizer, o termo "confinamento" aí diz

respeito a proibir, exceto nos casos de infração
prevista na legislação própria, que pode ser hoje
um Código do Menor, e amanhã, um Código da
Criança e do Adolescente, como já foi aqui defini
do. Quer dizer quais são os casos de infração
que requerem uma separação da criança do meio
social. Tecnicamente é correto ou não é correto?
A legislação própria, a meu ver, é que vai definir.
No texto, como está colocado, não diz que esse
regime sequer deva ser adotado. Diz o contrário,
que só é permitido o regime de internato de confi
namento, ou de segregação, nos casos de infra
ção prevista na legislação própria. Significa que,
se amanhã a legislação própria indicar que o me
nor, em nenhuma circunstância, deve ser sepa
rado, deve ser confinado, deve ser internado, o
texto constitucional em nada estará prejudicado.
sê amanhã essa legislação disser, por exemplo,
que em caso de assassinato praticado por um
menor cabe o seu regime de internamento ou
de confinamento, a Constituição só estará permi
tindo, neste caso, mas não estará permitindo, por
exemplo, no caso de uma criança sem pai e sem
mãe que é recolhida pela polícia, dormindo em
baixo de uma marquíse, que é colocada numa
entidade de menores. Hoje isto é feito. Com o
novo texto constitucional, não seria permitido. Po
deria até ser permitido que a criança fosse enca
minhada para um lar substituto, até uma residên
cia de menores, mas sem o sentido de confina
mento.

O problema do termo, se é juridicamente apro
priado ou não, aqui me curvo novamente à minha
ignorância de ordem jurídica. Não usei o termo
"internamento" em função de outra conotação
que tem este termo. Quando se fala hoje o colégio
- na Bahia não se encontra, nobre Constituinte,
talvez hoje só em poucos lugares do Brasil, vou
usar um exemplo da Bahia -o Ginásio Telegídio
adota o sistema de internato, sabemos que não
é um regime de confinamento, é um regime de
residência que o aluno recebe. No entanto, esta
palavra é consagrada em todos os pontos do Bra
sil- internato. Se disséssemos no texto constitu
cional que somente é permitido o regime de inter
nato nos casos de infração prevista na legislação
própria, os Colégios Telegídio, Marista, o Vieira,
Carneiro Ribeiro, Adventista de Petrópolis teriam
que, imediatamente, fechar o seu internato, por
que a Constituição estaria proibindo.

o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. S·
me permite interrompê-lo, apenas por um mo
mento?

o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Temos
experiência nesta área. Já sabemos que a palavra
"confinamento" não é urna simples palavra do
dicionário, ela já traz um conteúdo polftico grave.
O regime de confinamento de menores adotado
por alguns juizes de menores do País resultaram
no maior desastre que se pode pensar para a
educação da criança. A Constituinte Maria Lúcia
já trabalhou nisso. No Estado do Espírito Santo,
por exemplo, com o apoio do Governador, fecha
mos agora o Instituto Castello Branco. Por quê?
Ele continha 11 salas individuais, onde o Dr.Juiz,
até pelo prazo de 90 dias, jogava o garoto lá den
tro.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -Isto está
proibido!

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
aqui está-se abrindo uma brecha para o caso em
que a lei possa definir se faça isso. Sugiro uma
discussão aprofundada desta questão, porque es
tou propondo um regime de recolhimento em
estabelecimentos especializados para tratamento
do caso do menor em que ele tenha direito a
psicólogo, assistente social, agente social, visita
ção da família, porque o mundo todo está provan
do que esses menores só se recuperam quando
são outra vez envolvidos no ambiente familiar.
Vamos tirar essa oportunidade tocando no confi
namento. É um perigo.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - ~
ele vai ficar isolado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ainda
mais porque conhecemos o caráter da autoridade
brasileira. Se ela dispuser desse poder de a lei
prever que esse garoto vai para o confinamento,
isso será cumprido. Hoje está sendo abolido até
para o marginal de alta periculosidade. Os peni
tenciaristas estão aí dizendo que é preciso envol
ver esse cidadão num sistema de tratamento ade
quado.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -A redação
pode não estar clara. A redação tentou demons
trar é exatamente essa impossibilidade. Se a reda
ção diz que somente é permitido o regime de
confmamento no caso de infração prevista na le
gislação...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
se deve permitir o confinamento em caso ne
nhum.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas isso
aí, me permita, é uma situação que a legislação
própria é que vai definir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Porque
vamos colocar isso aqui, vamos obrigar a legisla
ção própria a definir um caso especial com base
no confinamento. Há a figura do confmamento.
Então, vamos obrigar o legislador ordinário agora
a encontrar um motivo maior, vamos confinar
esses bandídínhos...

O SR. RELATOR'(Eraldo Tinoco) - Como a
intenção do texto foi exatamente esta que é aludi
da, significa que o Relator não tem nenhuma resis
tência a uma emenda que esclareça melhor esta
questão.

Quanto ao art. 4°, § 4°, que se refere ao proble
ma do aprendizado, estou inteiramente de acordo
com essa observação. Na síntese, talvez tenha
prejudicado a intenção. Quando falamos que "aos
menores de 14 anos, quando carentes, será asse
gurada, pelo sistema educacional, a alimentação
e o preparo para o trabalho", entendemos o as
sunto tratado dentro do sistema educacional pelas
escolas especializadas. Não precisaria haver essa
definição de ser escola profissionalizante, porque
a profissionalização, hoje, já é prevista, inclusive
no currículo de primeiro grau a preparação para
o trabalho já é prevista no próprio texto. A suges
tão do Senador Nelson Carneiro amplia um pouco
este conceito, fazendo com que instituições, fábri
cas, por exemplo, que desejem desenvolver essa
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possibilidade de aprendizado seriam aqui abran
gidos. Oficinas, é muito comum se verificar, por
exemplo, tipo liceu de artes e ofícios, entidades
especializadas no preparo para o trabalho. Ainclu
são também será benéfica, e será muito bem aco
lhida a emenda a respeito.

O mesmo digo em relação ao art. 6°.No caput
do artigo, incluir,depois de "bem-estar", esta ex
pressão: "quando possível, no seu próprio lar".
Aguardarei também emenda a respeito.

No que se refere à parte final do parágrafo úni
co, a intenção foi atender a uma série de suges
tões, no sentido de que a aposentadoria por idade
não fosse compulsória, fosse, digamos, aceita
tôría, o individuo tem direito, aceita a aposen
tadoria se entender conveniente. O problema da
idade talvezseja limitador, dizer aos 70 anos, por
que - parece - há outros casos em que a atual
aposentadoria compulsória ocorre antes dos 70
anos. Então, seria modificar de tal forma que não
se caracterize a idade ou na idade que a leiespeci
ficar a aposentadoria será voluntária.Algo assim.
Acolhemos também a idéia.

Agradeço ao Senador Nelson Cameiro as su
gestões. Se S. Ex:' me permite, vou colocar à sua
disposição, um dos assessores que participou da
elaboração e discussão deste trabalho, para ela
boração das emendas, inclusive para facilitar o
seu trabalho, porque sei que todos estamos muito
atarefados neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)-Apala
vra continua franqueada a quem quiser comentar
o relatório.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Voltoao tema aborto. Falou o nobre
Constituinte Nelson Carneiro que nenhuma das
Constituições do Mundo insere no seu contexto
o tema aborto. Ontem, ouvimos a nobre Consti
tuinte Eunice Michilesfalarque não estamos aqui
para copiar. Então, vamos inovar.Poderíamos lan
çar em algum artigo, há dois em que poderíamos.

Dizo § 1°do art. 4° "O direito à saúde, à alimen
tação é assegurado desde a concepção". E, lá
em cima, conforme falou o nobre Constituinte
Nelson Aguiar,"desde a concepção", que lançou
no art. 3°. Poderíernos lançar como sugestão no
§ 1c do art.4°o direitoà vida,à saúde, assegurando
desde a concepção, não tomando por base que
venha ser dado apenas à mulher, se fala em con
cepção, não se está falando na mãe, está-se falan
do no nascituro, naquele que está para nascer.
Ou, então, lá em cima, o planejamento familiar
fundado nos princípios da paternidade respon
sável e dignidade humana e no respeito à vida,
é decisão do casal, competindo ao Estado colocar
desde o momento da concepção. Ficaria Jrnplí
cito.Tomo a repetir para V. Ex:', para uma tomada
de consciência, se deixarmos em aberto esta por
ta, facilmente poderá ser escancarada. Se trancar
mos esta porta, inserindo agora na Constituição,
teremos oportunidade de ver tolhidas todas as
artimanhas que, porventura, possam aparecer no
futuro por lobbles, por multinacionais e tantos
outros, e até por essas clínicas clandestinas que
têm o desejo de ver inserida alguma coisa, numa
legislação ordinária, concernente ao fato de que
é peimitida a prática do aborto.

Fecharíamos a porta, se premiássemos esse
legado, que, tenho certeza, não será para 2, 3,

4, 10 anos, mas será, quem sabe, para muitos
anos, legado que vamos deixarpara nossos filhos,
se colocássemos uma tranca, um ferrolho bem
grande, inserindo aqui a proibição da prática do
aborto.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Co
mentarei alguns aspectos, enquanto os Srs. Cons
tituintes examinam o texto. Primeiro, para elogiar
o trabalho, que resultou de um grande e profi
ciente esforço, que só merece elogio, até pela
clareza da linguagem. Já disse ontem, repito hoje,
é preciso que a futura Constituição seja assim,
não podemos mais continuar fazendo leis para
juristas, leis de dificil interpretação. Conheço ca
sos em que terminam os juristas pedindo interpre
tação ao Supremo Tribunal Federal, devido à
complexidade com que a lei foiredigida.AConstí
tuição Federal tem que ser o livro do povo, tem
que ser o livro de cabeceira do cidadão, por isso
precisa ser redigida com palavras claras, ao alcan
ce do senso comum, como o nosso Relator e
sua equipe o fizeram.

Aproveitaremos a ocasião para informar que,
de público, perante o Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte,ocuparemos o tempo que nos
puder ser destinado para comentar este aspecto
e, também, no curso da elaboração constitucio
nal, iremos trabalhar no sentido de que a redação
dada à Constituição seja a mais clara, a mais
simples possível, como, de resto, ocorre com as
demais Constituições do Mundo que temos lido.
Apenas farei referência a alguns aspectos já aludi
dos pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, que,
infelizmente,não pôde ficar.

A questão da anulação e da nulidade - S.
Ex:' já colocou, talveza supressão pura e simples
ficasse melhor para nós, porque, se já são institu
tos consagrados no Direito brasileiro, são isntitu
tos vigentes.

Na questão do planejamento familiar, também
apresentarei uma emenda, sugerindo que a socie
dade coloque, em toda disponibilidade, meios de
informação para que o homem e a mulher pos
sam tomar a melhor decisão quanto ao planeja
mento familiar.

Os programas de planejamento familiarlevarão
em conta as condições de habitação, saúde, edu
cação, cultura e lazer a serem conferidas pelas
famílias.Aquiacrescentaria segurança como obri
gação do Estado.

As pesquisas e experiências genética humuna
dependem de aprovação dos órgãos competen
tes, não sendo permitida qualquer prática que
atente contra a vida e a dignidade da pessoa hu
mana. Diria qualquer prática que atente contra
a dignidade e o direito à vida humana, o direito
humano à vida. Que está dentro do capítulo Dos
Direitos Humanos, consagrado na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. A manutenção
de embriões Humanos em vida e in vltro, que
é uma expressão técnica hoje consagrada que
diferencia as duas formas, Invftro é o sistema
já congelado para fins experimentais ou comer
ciais, aqui, inclusive, supre as observação do
Constituinte Nelson Carneiro, que está proibida
a comercialização, não está proibindo para efeito
de elaboração cientifica. Na questão desse pre
ceito aqui, apresentaremos uma emenda, seria
sábio se pudéssemos encontrar uma forma que

sintetizasse o principio da Declaração Universal
dos Direitos da Criança.

Naquele trabalho individualque elaborei, e não
tenho a pretensão de apresentá-lo aqui, eu próprio
emendaria e diria - a sociedade, o Estado garante
à criança, em regime de prioridade, se possível,
os direitos inerentes à vida, à liberdade, à alimen
tação, à educação, habitação, ao lazer, colocan
do-a a salvo de toda forma de discriminação,
opressão e violência.Nossa expectativa é de insti
tuir o principio do Instituto do direito da Criança,
Direito que tem que representar uma obrigação
para o Estado, apartir dai, então acolheríamos
as especificações que os parágrafos seguintes
propõem. Há necessidade de instituiro principio,
pois na Declaração Universal dos Direitos da
Criança, que demandou muito estudo, encontra
ríamos uma forma de sintetizar,de resumir o con
teúdo da referida Declaração sem precisar citá-Ia,
já pelas razões técnicas que o nobre Senador Nel
son Carneiro comentou. O direitoà saúde, alimen
tação, assegurado desde a concepçêo,

A SRA CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Não
poderíamos colocar que o direitoà saúde, alimen
tação, é assegurado desde o resguardo à concep
ção, devedo o Estado prestar assistência àqueles
cujos pais não tenharn condições de fazê-lo?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Talvez
fique aqui entendendo como a saúde, alimen
tação, desde a concepção, alimentação da criança
no caso da concepção, a partir do momento con
ceptivo é por via do organismo da mulher, e, neste
caso, a saúde e alimentação seria para a partu
riente, a gestante.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA LÚCIA - Mas
o resguardo também à criança.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - A saú
de e a alimentação da mulher já é uma forma
de se resguardar a criança. A criança está no
seu santuário. Do jeito que está redigido, ficapare
cendo que se trata da alimentação da criança
a partir da concepção. Essa alimentação é feita
através do organismo humano, devendo o Estado
prestar assistência àqueles cujos pais não tenham
condições de fazê-lo.Já mudou o conceito para
aqueles que jâ nasceram. Neste caso, com a for
mulação que proporemos, no sentido de que o
Estado garanta o direito à vida, à segurança etc.,
já fica garantido lá em cima.

"O direito à educação é assegurado desde
o nascimento, devendo o Estado garantir
gratuitamente às famílias que necessitarem
a educação e a assistência às crianças de
até seis anos."

Concordo com o Senador Nelson Carneiro. E
a partir de seis anos? Fica parecendo que aqui
termina a obrigação do Estado e da sociedade.
A LBAdisse que nossa criança é até ano tal. E
a partir de ano tal, de quem é ela? O Presidente
da LBAteve o cuidado de dizer isso. A criança
da LBA é de tal época até tal época. E a partir
dai, de quem é ela?

"Às crianças e adolescentes em situação
irregular, sem prejuízo da responsabilidade
civil ou penal dos pais, é assegurada a assis
tência do Estado, que os protegerá contra
todos os tipos de discriminação, opressão
e violência.
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"O Estado proverá para que as crianças
autoras de delitos penais sejam assistidas em
estabelecimentos especializados, não se per
mitindo nenhuma forma de confinamento."

Recolhimento, isolamento por um pouco de
tempo, não. Eu diriano sentido de que elas sejam
reeducadas ou assistidas em educandários espe
cializados.

Na Funabem, desenvolvium projeto, executado
agora por minha Professora, no sentido de cons
truirmos casas pequenas nos municípios da Bai
xada Fluminense, em número de dez, a fim de
tirarmos os menores infratores de dentro dos ca
sarões onde se encontram, massificados em
grande número. O Canadá tem experiência ex
traordinária neste campo para o atendimento do
menor infrator, inclusive colocando-o em grupos
de quatro ou de cinco, acompanhados de um
homem e de uma mulher dentro de seus estabele
cimentos. Começam atendendo a um grupo de
no máximo quarenta menores infratores, num es
tabelecimento fechado. Na medida em que vão-se
adaptando à nova vida,passam para um estabele
cimento semi-aberto; na medida em que se vão
adaptando a uma vida desse tipo, até chegarem
a um estabelecimento aberto, estando, aSSIm, nu
ma fase de reeducação.

Qual deve ser a preocupação dos sistemas pe
nais e coercitivos de recolhimento de menores
e de adultos? É o seu retomo para a sociedade.
Já está provado que qualquer sistema que violenta
a criança contribui muito mais para impedir sua
reeducação do que para fazê-la. O sistema dos
internatos fechados está sendo revisto no mundo
todo. Todos estão partindo para técnicas novas,
no sentido de envolver o menor em atividade in
tensa, a fim de evitarque ele fique isola?o, fazendo
maquinações, vivendo fatos e acontecimentos ~a
cabeça. A terapia ocupacional para a reeducação
do menor está sendo empregada hoje nos centros
mais especializados do mundo, porque já se en
tendeu que o menor precisa envolvido em ativi
dade intensa. Ora, se permitimos o sistema de
confmamento, mesmo naqueles casos definidos
em lei, vamos impedir o envolvimento do menor
em atividades que possibilitem a sua reeducação.
Sei que não foicom esta intenção que o Sr. Relator
colocou o termo. Em absoluto.

"O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
ingresso de menores de quatorze anos no
mercado de trabalho. A estes, quando Caren
tes" - eu retiraria esta expressão - "será
assegurado, pelo sistema educacional, ali
mentação, preparo para o trabalho."

Não deve ser só para os carentes como para
todos os menores. Quando aluno interno no Colé
gio Sul-Americano, em Nanuque durante quatro
anos, tínhamos atividades a cumprir lá dentro.
Essa pedagogia me valeu muito, inclusive para
custear meus estudos. Eu não estava na faixa
do menor abandonado nem de carente. Minha
família provia todos os gastos do ensino, mas
era uma forma de eu começar a adquirir alguma
responsabilidade dentro daquele Educandário.

"Aadoção de menores abandonados". Eu reti
raria a expressão "abandonados", porque tam
bém não se adotam só menores abandonados.

"A adoção de menores, quando feita por
brasileiros, será estimulada pelo Estado com
assistência juridica e incentivos fiscais."

Hoje,quando se justifica a adoção de menores
abandonados por cidadãos estrangeiros, estamos
criando uma irresponsabilidade para a sociedade
brasileira. Irresponsabilidade quando abandona e
irresponsabilidade quando justificaa adoção pelo
fato de estar abandonado. Vai-seabandonar por
que há quem adote. De resto, estamos adotando
os gatos angorás, os cachorros e cavalos de raça
e deixando que os estrangeiros adotem nossas
crianças. Sabemos que essa coisa está envolvida
num expediente comercial vergonhoso - entre
guei segunda-feira uma carta ao Senhor Presi
dente da República, em função dessas notícias
que correm por aqui. Certo advogado - seu no
me já é público: Dr.José Cupertino Neto - reco
lhe as crianças, coloca-as à disposição e à guarda
de uma senhora. Como o Juiz de Menores de
Brasília não faz mais adoção para estrangeiros,
ele está requerendo os processos de adoção atra
vés de cidades de Minas Gerais, especialmente
de Barbacena, onde só este ano já fizeram qua
renta. A adoção, que deveria ser um gesto de
amor do adotante, no sentido, inclusive, de satis
fazer a sua necessidade, o seu direito de ter um
filhoque a natureza lhe suprimiu, virou um desa
vergonhado comércio neste País. Em certa oca
sião, requeri o fechamento de uma entidade cha
mada "EI Nino", no Rio de Janeiro, que era de
um norte-americano naturalizado, George, casa
do com uma brasileira. Eles escondiam as crian
ças em Macaé, para que estivessem mais distan
tes da autoridade. Foi descoberto e conseguimos
apreender nove crianças que já estavam prontas
para deixar o País. Segundo estamos sabendo,
algumas crianças já não estão mais passando
pelo juizado. Elas não estão registradas, não se
sabe quem é Q pai e a mãe, o casal estrangeiro
está indo a alguns cartórios, comprados para as
sim agir, e fazem o registro da criança em seu
nome. O casal estrangeiro fica quatro meses no
País, é como se estivesse adquirindo uma criança
aqui. Essas crianças estão saindo do País através
de meros passaportes. Disse ao Senhor Presi
dente da República e Sua Excelência me pt;rgun
tou: "como controlar isso?" Eu respondi: "E fácil,
Senhor Presidente. É só o Ministério da Justiça
nar que no aeroporto ou no porto onde essas
crianças estão embarcando não baste apenas o
passaporte, mas que o passaporte esteja acompa
nhado da certidão do Juizado de Menores".

Asadoções têm que ser controladas e de abso
luta responsabilidade dos Drs.Juízes de Menores.
Essas casas de adoções, esses escritórios espe
cializados estão funcionando como intermediá
rios no negócio, em conexão com agências inter-
nacionais. _

Na cidade de Salvador há uma denúncia, e
V.Ex" é de lá, o Dr. Agnaldo Bahia, só em 1985,
expediu 1.104 processos de adoção para a Euro
pa e só este ano 440, segundo a infórmação que
tive. Ora, aí é fácil evitar. Em nações como a
Suíça, onde é maior o número de óbitos do que
o de nascimentos, as populações estão sendo
renovadas com crianças do Terceiro Mundo, só
que, infelizmente,a criança tem que ser clarinha,
se possível, de olhos azuis e de saúde perfeita.

Lembro-me de que na creche da Funabern,
quando casais iam lá para escolher crianças para

a adoção, pelo menos enquanto estive lá, nin
guém nunca escolheu um negrinho, ninguém

.nunca teve amor por um negrinho para adotar.
Desconfio muito desse processo, tenho muita

desconfiança desse processo. Por isso que ressal
tei aqui que a adoção por estrangeiros só é permi
tida nos casos e condições previstas em lei e
vou procurar criar obstáculos no Código de Meno
res para esse fato. Estou estudando o Código
de Menores com afinco, a fim de criar obstáculos,
para que a adoção seja realmente um gesto de
amor do casal adotante, não seja esse comércio
vergonhoso e generalizado como está neste País.
A culpa é da sociedade brasileira e do Estado
brasileiro, porque abandonam as crianças. Qual
é a justificativa de hoje? O que diz o Código de
Menores? Esse Código, no art, 19, destina-se à
vigilância e assistência a menores em situação
irregular. Menor em situação irregular estão sob
a jurisdição do Juiz, não se sabe onde está o
pai, não se sabe onde está a mãe, nada mais
fácil do que dar a um casal estrangeiro para car
regar.

Vejambem, há uma imensa facilidadepara que
o casal estrangeiro adote a criança brasileira, mas
não é fácil a um casal brasileiro adotar. É um
negócio interessante. Criam-se obstáculos de te
das as formas para que o casal brasileiro possa
adotar. De lá, dos Estados Unidos, basta vir uma
carta de uma autoridade qualquer informando
que o casal ganha tanto, aquela carta é traduzida
aqui no Brasil por uma entidade competente e
juntada ao processo de adoção. O juiz lê aquela
carta e vê que o casal tem condições de sustentar
a criança.

Aqui, no Brasil, não, aqui é dificílimo. O casal
tem que fazerprova do que ganha, tem que provar
que tem condições morais para adotar, há uma
série de complicações para se adotar no nosso
País.

Com relação à questão dos idosos, ilustre Rela
tor, ficou meio solta. Volto outra vez à sugestão
que fiz, e talveza apresente em forma de emenda,
modificando um pouco, "aos idosos é garantido
o direito à segurança econômica e condições de
moradia".

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Sr. Presidente, apenas pela oportunidade, se V.
Ex" me permite.

Na questão anterior, que V. Ex" estava anali
sando, pergunto se nesta Subcomissão houve a
preocupação - e a-pergunta é especialmente
ao Sr. Relator - de se criar um prazo máximo
para a tramitação de um processo para adoção.
Geralmente os pais - vamos chamá-los, assim
- adotivos já se encantaram com a criança, se
enamoraram dela, a visitam constantemente e o
processo geralmente leva de 2 a 3 anos e, às
vezes, se vêem frustrados, de maneira que as pes
soas, tendo condições efetivas, são prejudicadas
no seu desejo de adotar a criança. Enquanto isso,
a criança sofre, sofre, continua na instituição, às
vezes com deficiências sérias de toda a ordem.

O SR.PRESIDENTE(NelsonAguiar)-Só para
informação de V. Ex', há casos de adoção por
estrangeiros que o processo dura apenas 30 dias.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Se pudermos ter isso em relação aos pretensos
pais adotivos brasileiros, ou talvez até a adoção
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singular. Muitas vezes não é necessário que seja
um casal, porque esses aspectos são fundamen
tais, e tanto V. Ex" quanto o nosso Constituinte
Eraldo Tinoco, têm conhecimento. Apenas per
gunto se houve essa preocupação, se há condição
de se fixar um prazo, porque, ao se determinar
um prazo máximo, a tramitação terá que ocorrer,
ou terá que correr.

O SR. PRESIDENlE (Nelson Aguiar) - Esta
é uma matéria para o Código, Código que deverá
chamar-se Código da Criança e do Adolescente,
para acabar com essa figura do Código de Meno
res, porque fica parecendo que menor é só o
fílho do outro. Vamos acabar com essa termino
logia. O Código da Criança e do Adolescente.

o SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA - Só
para complementar. Ainda assim, tenho a impres
são de que a Subcomissão poderá propor para
a legislação complementar ou até para os nossos
Códigos esta sugestão. Assim, este trabalho
exaustivo, profundo, não se perderá apenas na
conceituação geral. Poderemos sugerir aquilo que
seja atinente à legislação complementar.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- É uma
sugestão.

Em relação aos idosos, talvez apresente uma
emenda com esta sugestão:

"Aos idosos é garantido o direito à segu
rança econômica e condições de moradia
com vinculo familiar e comunitário, que evi
tem e superem o isolamento e a segrega
ção."

Aqui parece que ficou meio solto. •

"O Estado e a sociedade têm o dever de
amparar as pessoas idosas mediante políti
cas e programas permanentes que assegu
rem a oportunidade de participação na co
munidade, defendam a sua saúde e bem
estar, garantam condições dignas de vida e
impeçam a discriminação de qualquer natu
reza."

Colocamos aqui um preceito que entendemos
muito importante, e o Sr. Relator acolheu:

"Os pais têm o dever de criar, educar os
filhos menores, e os filhos maiores têm o
dever de auxiliare amparar os pais."

É um princípio muito importante, porque sabe
mos que há pais que gastam tudo o que têm
para educar os filhos, depois estes se formam,
ficam ricos e abandonam os pais. Viramas costas
e colocam os pais num asilo qualquer, ficam dan
do uma pensão precária, uma coisa desse tipo.
No preceito do art. 6° poder-se-ia completar de
forma mais objetiva, de forma mais precisa.

E o parágrafo único: "Os proventos da aposen
tadoria e da pensão."

Também faria esta sugestão, porque há pen
sões que são um "tíquínho". "Os proventos da
aposentadoria e da pensão", eu acrescentaria:
"nunca inferiores a um salário mínimo". O salário
minimo é uma conquista do 'trabalhador brasi
leiro, decorreu de uma longa luta. É um salário
mínimo suficiente para uma pessoa, para o sus
tento de uma pessoa, é um salário para o sustento
individual.

"Aos 70 anos de idade é garantida a aposen
tadoria para os que assim o desejarem." Não sei.

Meu pai é aposentado pela lei dos 70 anos, só
que nunca parou de trabalhar, e aos 83 anos
trabalha como máquina, meu pai é criador de
frangos, 5 horas da manhã está dando ração aos
animais, está viajando para comprar ração e tal.
Isto já está garantido na lei.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Só que
compulsório. Ai aparecerá o sentido da cornpul
soriedade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pela
lei dos 70 não é compulsório. Só se ele estiver
trabalhando.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Todo bra
sileiro aos 70 anos é compulsoriamente aposen
tado.

O SR. PRESIDENTE (Nelsón Aguiar)- Sim,
mas ele só tem direito aos proventos dessa apo
sentadoria se ele requerer, precisa requerer para
ter direito aos proventos.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Requerer
proventos é outra coisa. A aposentadoria aos 70
anos no Brasilé compulsória. Funcionário público
pode ter sido admitido 1 dia antes de completar
70 anos, aos 70 anos é compulsoriamente apo
sentado. O sentido aí foi retirar essa compulso
ríedade, porque foi objeto de inúmeras sugestões
a esta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Veja
V. Ex' que já existe a aposentadoria da Lei dos
70, que garante a quem esteja e a quem não
esteja trabalhando. Qualquer cidadão, ou qual
quer cidadã, ao alcançar 70 anos, tem direito a
uma aposentadoria, esteja ou não trabalhando.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas essa
aposentadoria hoje é compulsória Sr. Presidente.
Só quero lembrar este aspecto. Se se tem, hoje,
por exemplo, um médico do serviço público que
seja um grande pesquisador, ele chega aos 70
anos? Ele não pode continuar...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Só é
compulsória para o cidadão de setenta anos que
estiver trabalhando; não o será para o cidadão
de setenta anos que não estiver trabalhando. Este
só se aposentará se quiser. Por isso, entendo que
misturamos as hipóteses. Por exemplo: já existe
aposentadoria pela Lei dos 70 anos. Ela já existe,
e não é compulsória. A aposentadoria obrigatória
para o cidadão de setenta anos é regida por outra
lei; é outra legislação; é a Legislação Trabalhista.
Isto no que se refere à aposentadoria prevista na
Lei dos 70, que visa a amparar qualquer cidadão
ao alcançar os setenta anos de idade, esteja traba
lhando ou não.

Fica parecendo que esse instituto é um só.

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Pela ordem, Sr. Presidente, peço a palavra, apenas
para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Entende V. Ex" que seria prático inserir este dispo
sitivo?O cidadão que está trabalhando no serviço
público é conhecido, e o sistema de processa
mento de dados, embora o País seja enorme e
as entidades muitas, poder-se-ia, enfim, ter um'
dispositivo que acusaria sobre alguém que, che
gando aos setenta anos, esta compulsoriedade
seria exercida. No caso do cidadão comum, de

quem o Poder Público não tem informação 
ainda bem, porque, se tivesse, seria preocupante.
Ha países no mundo em que isto existe, porque
há, inclusive, inspetores de quarteirão. Graças a
Deus, aqui isto não acontece, aqui há liberdade
de ir e vir, garantida na Constituição e efetiva na
prática.

Como este aspecto compulsório poderia ser
exercido na prática?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
estamos propondo a compulsoriedade. Estou
apenas alertando o Relator para a circunstáncia
de que aos setenta anos de idade é garantida
a aposentadoria para os que desejarem. Assim,
juntamos os dois tipos; para quem estiver traba
lhando ou não. Não é isto que se propõe?

O SR. CONSTITUINTE FAUSTO ROCHA
Precisa ser requerida. O cidadão demonstra o seu
desejo ao requerer.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- A apo
sentadoria aos setenta anos só é compulsória para
quem está trabalhando. Se o cidadão de setenta
anos não é do serviço público e se não quiser
aposentar, não se aposenta. Não será compul
sória para-ele, mas estará à sua disposição.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Há o caso da mulher aos sessenta e cinco asnos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esta
é outra proposta.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Mas está dentro do mesmo contexto, do traba
lhador ou trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Qual
o preceito que dispõe a respeito?

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Estou apenas comentando a viabilidade da inser
ção.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esta
é uma proposta, inclusive, da Carta do Direito
das Mulheres.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI
Mesmo sendo da Carta do Direito das Mulheres,
terá que ser inserida nesta parte.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim,
eu sei, mas o nosso Relator adotou a posição
de que cada um de nós discutíssemos o parecer,
fizéssemos as nossas observações, para, poste
riormente, em acordo com S. Ex' fôssemos apre
sentando nossas emendas. Desta forma, V. Ex'
terá oportunidade de dissecar os pontos. Estou
fazendo cumprir este ritual agora.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Está V. Ex' fazendo um comentário geral sobre
o relatório do Relator?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Gostaria de saber do Relator, porque estou che
gando agora...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Terá
V. Ex' o direito de o fazer também.

O SR. CONSmrnNTE ERVIN BONKOSKI 
Evidentemente, apresentando as emendas.
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oSR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Na pro
posta individual, eu havia escolhido a sugestão
da Carta do DireitodasMulheres, e até a coloquei
entre aspas: "A aposentadoria ocorrerá aos trinta
anos de trabalho para o homem e aos vinte e
cinco para a mulher". Esta, a proposta da Carta
dos Direitos da Mulher. Para o trabalhador rural,
propuseram eles: "A aposentadoria do trabalha
dor rural dar-se-á aos cinqüenta anos para a mu
lher e aos cinqüenta e cinco anos para o homem".

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO AUGUSTO
- Sr. Presidente, já que estamos falando em apo
sentadoria, creio caber o assunto aqui nesta Sub
comissão. Eu tinha em mente, mas não o colo
quei até então. Veio-me à mente, agora, este pon
to. Já tivemos aqui as mulheres representadas,
mas nem as mulheres falaram sobre este assunto.
Como estamos falando sobre aposentadoria, so
bre família,menor e sobre o idoso, há um proble
ma serííssímo sobre a viúva, que até agora não
foi falado aqui, e não sei se caberá, creio que
sim.

A viúva perde a pensão ao contrair um novo
casamento. Falo isto porque, em um segmento
de que participo, havendo casamentos, há inclu
sive, uma dificuldade muito grande. A mulher fica
viúva.Já traz uma pensão irrisória- e aí devemos
colocar que essa pensão deve ser real, integral,
ao contrair novo matrimônio, para o que é livre,
pela lei e pela Bíblia,ao contrair novo casamento,
ela perde a pensão. Este é um problema seríís
simo, porque há mulheres que, às vezes, ficam
viúvas com pouca idade e têm direito a um novo
matrimônio, mas esbarram com este problema.
Do primeiro casamento, ela traz filhos, e, perden
do essa pensão, ela poderá fazer uma união irre
gular, diante da lei e de Deus. Creio caber nos
assuntos desta Subcomissão este problema, que
entendo grave, de a viúva,ao contrair novo matri
mônio, perder a pensão, e já é uma pensão que
deve ser revisada.

o SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Encer
rei minha participação. Não sei se o Sr. Relator...

O SR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Ao final,
farei os comentários.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-Apala
vra está franqueada.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de fazer a aná
lise amanhã, pela manhã, porque estou tomando
conhecimento do relatório neste instante.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não. As emendas poderão ser apresentadas até
segunda-feira..

O SR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, concluindo minha participação nesta reu
nião, já que maís nenhum dos Srs. Constituintes
desejam fazer comentários, lembro que amanhã
aínda teremos reunião de discussão e qualquer
observação ou sugestão aínda poderá ser feito
no dia de amanhã.

Respondo às indagações feitas até aqui pelos
Srs. Constituintes João de Deus Antunes, Nelson
Aguiar e Roberto Augusto.

Com referência à colocação do Constituinte
João de Deus Antunes, de colocarmos alguma
referência ao problema do aborto, entendo que
S. Ex" tem razão, quando observa que poderiamos

fazer tanto no artigo que dispõe sobre o Direito
da Criança, no caso do art. 4°, quanto ao artigo
que dispõe sobre o planejamento familiar.

Conforme tive oportunidade de dizer ontem,
não incluímos neste capítuloporque entendemos
que o assunto específico sobre aborto caberia
maís especificamente no Capítulo referente aos
Direitos Individuais.Nada impede, entretanto, que
haja emenda no sentido de incluí-lo neste capí
tulo, e, em havendo duplicidade de interpretação,
ou de colocação, a Comissão de Sistematização
tem precisamente a incumbência de suprir as
eventuais coincidências, eliminando uma delas
e deixando a matéria naquele capitulo ou seção
da constituição onde melhor couber, como tam
bém poderá até suprir alguma omissão.

Dentro deste princípio, é evidente que acolhe
remos qualquer proposta neste sentido, desde
que também somos de opinião de que o aborto
só deva ser permitido nos casos que a atuallegis
lação já concede essa permissão, ou seja, no caso
de risco de vida da gestante, ou no caso de gravi
dez provocada por estupro.

Com referência às observações do ilustre Presi
dente desta subcomissão, comento relativamente
o § 5° do art. 1°, o problema da anulação e da
nulidade, já tive oportunidade de me expressar,
realmente o aspecto da anulação não caberia,
mas a questão da nulidade, que hoje está restrita
a apenas dois anos decorridos do matrimônio,
deveria ser estendida a qualquer época, desde
quando uma causa de nulidade pode ser identifi
cada, decorridos três, cinco, dez, vinte anos do
casamento.

O próprio ilustre Presidente teve oportunidade
de mencionar, na sua brilhante manifestação, o
problema, por exemplo, de pessoas que são casa
das e depois descobrem que são irmãos sangüí
neos. Pode ocorrer, depois de dois anos, esta
constatação, e é objeto de nulidade.

Com referência ao art. 3°, o problema de a
sociedade colocar todos os meios à disposição
do casal na questão do planejamento familiar já
está contido no texto, quando dizque "o planeja
mento familiar,fundado nos princípios da patemi
dade responsável e da dignidade humana e no
respeito à vida, é da decisão do casal, competindo
ao Estado colocar à disposição da sociedade re
cursos educacionais, técnicos e científicos reco
mendados - aí a observação do Senador Nelson
Cameiro, de não apenas pela medicina, mas reco
mendados pela ciência - para o exercício desse
direito".

Já estão contidos aqui os princípios de que
o Estado tem responsabilidade em colocar todos
os meios à disposição do casal.

O problema da redação, efetivamente, é que
pode variar. Poderíamos ter milhares de opções
para uma mesma redação, o que interessa, no
caso, é o espírito que essa redação traduza.

No caso específico do caput deste artigo, esco
lhemos, quase que ipsialitteris, uma das suges
tões dos Constituintes. Procuramos escolher
aquela que, a nosso ver, traduzia melhor a idéia.
Dentre inúmeras sugestões sobre o assunto, es
colhemos uma - e também é válido - na me
dida em que o Relator demonstra que pôde obser
var e analisar todas as propostas e, inclusive,apro
veitar a maioria das idéias e até mesmo, quando
possível a questão redacional.

O mesmo em relação ao problema do art. 6°,
que também foiobjeto de comentário do Sr. Presi
dente. Acolhemos, apenas com a inclusão, o
acréscimo de uma palavra "inteiramente" à pro
posição de um dos Srs. Constituintes a respeito
do problema do idoso.

E óbvio que qualquer redação que melhore
o texto, que acrescente clareza, que possa expli
citar melhor a idéia, a examinaremos com toda
a isenção, com todo o cuidado, com toda atenção
que merecem todos os Srs. Constituintes, espe
cialmente os desta subcomissão.

Com referência ao § 1°, a inclusão da palavra
"segurança", estamos também de acordo. Esta
mos de acordo que nada impede que sejam colo
cados aí as pensões de habitação, saúde, educa
ção, cultura, lazer e segurança. Nada a opor.

No § 2° deste mesmo artigo, incluir "Direito
Humano à Vida". Parece-me que já está contido
também no item I do § 2° do art. 3°, quando
se diz que "não é permitida qualquer prática de
experiência de genética humana que atente con
tra a vida e a dignidade da pessoa humana". Já
está contida toda essa preocupação do direito
humano à vida.

Também o problema da redação, estamos in
teiramente disponíveis para apreciar qualquer
emenda neste sentido.

Com referência ao § 2°, essa distinção entre
"em vida", ou "in vitro", confesso que realmente
não conheço essa expressão "in vitro". Deve ser
uma expressão científica, especificamente usada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O do
cumento papal que foi publicado mostra a distin
ção científica entre as duas concepções.

Por exemplo, em vida, a criança pode estar
em vida num tubo de ensaio, numa proveta, "in
vitro", ela está congelada.

O SR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Mas não
deixa de ser em vida. Tenho a impressão de que
"em vida" engloba essa outra característica e me
parece que o texto constitucional não deve neces
sariamente descer a detalhes até interpretativos.

Quando se diz "o direito de manter em vida",
significa, inclusive, em vida latente. Quando se
diz "em vida", alguma coisa que está sendo con
servada em vida, se entende que "em vida" pode
ser, inclusive, em vida latente, porque é em vida.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Hádife
rença, nobre Relator. São duas concepções. Por
exemplo, "em vida" pode estar no útero da mu
lher, para efeito de transferência para o de outra
mulher. Pode ser colhido de uma mulher para
outra mulher. In vitro é o que eles congelam
para o efeito de negócio.

O SR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, lhe pergunto: isso não é manter vida?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim,
mas aí, se formos colocar este aspecto, já está
garantido. Não precisa falar mais nada, porque
já está garantida lá a vida humana.

OSR. REU\TOR (Eraldo Tinoco) -Uma Cons
tituição não pode entrar num detalhe de até usar
expressões que podem ser entendidas de uma
forma e de outra. A Constituição tem que ter uma
coerência em usar expressões que englobem to
dos os aspectos. Se houver alguma possibilidade
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de alguém contestar que a conservação de um
embrião humano ou de um óvulo humano fecun
dado num tubo de ensaio congelado a duzentos
mil graus centígrados abaixo de zero, que isso
não é manter em vida, aceito o argumento de
V. Ex"

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Peço
a atenção de V. Ex" para a redação. A redação
está dizendo a manutenção, enquanto que o outro
pode ser a simples transferência daqui para lá.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas é a
manutenção em vida. A manutenção aí não é
em local, é a manutenção em vida.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não,
a transferência não é a manutenção.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, rendo-me à sua brilhante competência se
mântica e jurídica em todos os aspectos, mas
não entendo efetivamente que este texto, como
está colocado possa levar a outro tipo de interpre
tação. "Qualquer prática que atente contra a vida
e a dignidade da pessoa humana". "A manuten
ção dos embriões humanos em vida". Não diz
onde, está vedando a que se façam experiências
de genética humana que envolvam a manutenção
do embrião humano em vida, para fins experi
mentais ou comerciais. Se é no útero da mãe,
se é transferido, se é num tubo de ensaio, tudo
está contido nessa expressão, mas não é o caso
de aprofundarmos essa polêmica.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) É impor
tantíssima. V.Ex"tem que me permitir continuar
colocando minhas dúvidas, inclusive há outras
indagações a que o Direito tem que responder,
outras dificuldades que a ciência está criando,
como no caso do esperma de um homem fecun
dado no útero de outra mulher. Háde se perguntar
amanhã quem é o pai. Temos casos que foram
parar no Supremo Tribunal Federal e que a legis
lação específica tem que responder.

Se uma mulher é estéril, é do ponto de vista
da concepção, mas não é estéril do ponto de
vista da gestação do bebê.

Então, o óvulo é fecundado no útero de uma
mulher e depois passa para o útero de outra mu
lher. O Direitotem que responder quem é a mãe,
porque, amanhã ou depois, aquela em cujo útero
foifecundado o óvulo vai querer ingressar na Jus
tiça e dizer que é a mãe.

TIVemos casos que representam hoje um luta
jurídica nos Estados Unidos da América. Não nos
podemos omitir.

Se a ciência que está estabelecendo diferença
entre os dois fatos, não sou eu, também não estou
querendo impor isso, teremos que indagar isso,
inclusive,se for necessário, convocarmos aqui um
cientista do setor, para nos mostrar se realmente
existe ou não diferença entre expressão. "em vi
da", como hoje é usada nos laboratórios etc, e
en vitro porque esse documento papal está fa
zendo distinção, ele está distinguindo os dois fa
tos.

Para mim não é uma idéia acabada. Estamos
aqui para discutir mesmo, temos que ir a fundo
nessas quest6es, porque têm graves implicações
na vida de pessoa e, amanhã ou depois, não pode
mos deixar a sociedade diante de nós dizendo:
"O que vocês ficaram fazendo lá numa Consti-

tuição que levou tanto tempo para ser elaborada
e depois não acorbetou toda a expectativa de direi
to da sociedade?"

A nossa responsabilidade é muito séria. Por
isso, a qualquer assunto que represente objeto
de indagação temos que procurar responder.

Devolvo a palavra a V. Ex".

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Temos
que examinar as coisas como elas se apresentam.
Realmente, do ponto de vista científico,não tenho
o que discutir, porque não sou cientista. Na verda
de, não posso dizer e esclarecer se a manutenção
de um embrião humano, de um óvulo humano
fecundado em um tubo de ensaio, é tê-lo em
vida ou não? Fica claro que a expressão utilizada
"manutenção em vida" abrange outra expressão,
até porque, Sr. Presidente, estou aqui recorrendo
ao DicionárioAurélioBuarque de Holanda "Vitro"
é equivalente a "vítre", "vitre", do latim "vítro",
é igual a vidro,vitrificar. Então, vamos ter na Cons
tituição uma expressão que vai dizer:manutenção
em vidro.

Então, pergunto se, no caso uma mistura, ou
de um óvulo fecundado morto, ou um embrião
morto num vidro, estaria proibido também pela
Constituição, pelo fato de estar no local, estar
no vidro?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) Se V.Ex"
me permite, esclareço esta situação agora.

O documento papal está explicando. Aconcep
ção In vitro é o resultado da ação técnica, da
ação humana, que preside a fecundação. Não
é o processo, de simples transferência. Aqui é
a ação técnica que está predizendo. Ela não é
obtida de fato nem pretendida positivamente co
mo a expressão e o fruto de um ato específico
de união conjugal. Por isso, non vivet, que não
sei nem que expressão é esta, homóloga, embora
considerada no contexto das relações conjungais
de fato já existentes, a geração da pessoa humana
é objetivamente privada da sua perfeição própria?
Isto é, há de ser o termo e o fruto de um ato
conjugal, no qual os esposos possam fazer-se
cooperadores de Deus para o dom da vida de
uma pessoa.

Então, temos aqui uma concepção completa
mente diferente.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Concep
ção da Igreja, que pode não ser a concepção
depois dos juristas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
é concepção humana.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - V.Ex"está
me apresentando um documento da Igreja, que
eu não sei nem qual é o fundamento científico
desta concepção.

Como não sou cientista, não posso realmente
debater o conceito. Entretanto a preocupação que
eu tenho é com relação à propriedade do texto.
O aspecto que peço V. Ex" raciocine e examine
é o seguinte: parece-me que mesmo nesta con
cepção que a Igreja está tendo e caracterizando
como "in vítro",usando esta expressão latina, não
elimina que este óvulo fecundado, ou este em
brião - vou usar aqui a palavra "embrião", carac
terizando a partir do óvulo fecundado - ele está
em vida. Ele está em vida fora do útero matemo,
ele está em vida em condições ambientais artífí-

ciais , ele está em vida num ambiente que não
é próprio ao seu.

Então, eu me rendo ao argumento de V. Ex"
Se posso colocar o meu argumento, peço a V.
Ex"me permita concluir este raciocínio.

Se temos esse embrião contido num tubo de
ensaio e em ambiente artificial do ponto de vista
físico,com todos os ingredientes de artificialidade
desse ambiente físico, por exemplo, baixíssimas
temperaturas, condições artificiais para que este
embrião seja mantido, ou para futuramente ser
comercializado, ou para futuramente ser objeto
de pesquisas cientificas, se, por exemplo, esse
embrião resiste a essas condições, ou para efeito
de mistura com genes de outras espécies, enfim,
qualquer tipo de experiência que até a ficção cien
tíficanos possa levar a imaginar, quer-me parecer
que este embrião é um embrião que está em
vida. Colocaria ai o aspecto da vida normal ou
da vida latente. Sabemos, por exemplo, que exis
tem pesquisas científicas.

O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-Quanto
a isto, onde o Relator, não há nada a objetar.
Crieidúvida e peço a V. Ex"me permite continuar
colocando a dúvida, porque V. Ex' deslocou o
núcleo da discussão para a palavra "vida" e estou
colocando a palavra "manutenção" a que está
no texto. Amanhã ou depois o cidadão que faz
a simples transferência de uma mulher para outra
diz:, "eu não mantive nada, não é manutenção".

E a ciência que está falando, não sou eu. Eu
disse, a Ciência vai criando complicações para
o Direito.V.Ex"estava lendo quando eu citava

Estou explicando aqui: "a inseminação artificial
homóloga é a técnica que destina obter uma con
cepção humana mediante a transferência das vias
genitais de uma mulher casada para outra". É
a simples transferência; fecundou, transfere. Ele
não manteve.

Sabemos que a lei é uma coisa muito séria
e a lei está dizendo aqui: "a manutenção de em
briões humanos ungidas para fins experimentais".
Neste caso de transferência não está mantendo.
Está apenas transferindo.

Estou pedindo a sua atenção, porque V. Ex"
deslocou a discussão para a palavra "vida". Con
cordo, é vida, estão trabalhando com a vida de
qualquer forma. Estou pedindo a atenção para
a forma como está no texto: "manutenção". E
manutenção é isolar, é segurar em algum lugar,
é guardar, é manter e, no caso, ai entra o bebê
de proveta, portanto, "in vitro". Enquanto o outro
caso, que é a chamada inseminação artificial ho
móloga, é a simples transferência de uma mulher
para outra. Podem até as duas estar juntas na
mesma clínica, no mesmo local.

A dúvida fui eu que levantei, e queria pedir a
atenção para a dúvida.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, V. Ex' terá todo o direito, como todos os
Constituintes, de apresentar a emenda; será exa
minada; se achar que os argumentos de V. Ex"
são convincentes, acatarei a emenda; se não
achar, darei parecer contrário e V.Ex' ainda terá
a possibilidade de recorrer à decisão soberana
do Plenário para decidir a respeito da matéria.

A discussão realmente tomou uma dimensão
que tenho a impressão de que não esclarece,
ou não esclareceu, não aprofundou em relação
ao esclarecimento, porque são, enfoques diferen-
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tes que estão sendo observados, mas não é real
mente um ponto de vista para mim incontomável.
Qualquer contribuição que no entender do Relator
contribua para esclarecer melhor o assunto, para
tomar texto constitucional mais adequado, não
tenho, em absoluto, qualquer tipo de restrição
a acatar essas observações.

Então, sugiro que V.Ex' encaminhe a emenda
a respeito. Quanto ao art. 4°, a expressão "que
sintetize os direitos da criança", estou inteiramen
te de acordo, como aliás, já me manifestei ante
riormente.

Com relação ao § 1°,"direitoà saúde e àalimen
tação é assegurado desde a concepção, devendo
o Estado prestar assistência àqueles cujos pais
não têm condições de fazê-lo", é óbvio que a
alimentação e a saúde de um ser humano em
fase de concepção estão diretamente relaciona
dos à saúde e à alimentação da gestante, da mãe.
Não vejo porque ter que incluir aí no texto, esclare
cendo que é por intermédio da mãe. Ainda não
há nenhum outro meio de se assegurar a saúde
e a alimentação à criança, em estado de concep
ção e em estado de desenvolvimento fetal, que
não seja por intermédio da mãe.

Admitamos que, futuramente, a ciência encon
tre esse meio, encontre esse mecanismo, me pa
rece que deveria continuar aí, como direito da
criança. O que importa aí é assegurar o direito
da criança, pelo menos na óptica de todas as
discussões que foram feitas aqui. Por isso que
colocamos no artigo que se trata do direito da
criança Se essa alimentação e essa saúde só
podem ser feitas através dos mecanismos que
o útero matemo já assegura, que seja por inter
médio da mãe. Se daqui a 300 anos a ciência
encontrar um meio de transferir diretamente
substância alimentar, ou de melhorar a condição
de saúde diretamente ao feto, que seja feito, por
que não está impedido em nenhuma das duas
hipóteses.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
não está claro.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não estan
do claro, entra na mesma questão anterior. Uma
redação que esclareça melhor o assunto será mui
to bem acolhida pelo Relator.

a problema do § 2°, só especificar até os 6
anos. Já expliqueianteriormente a razão pela qual
incluímos "o direito à educação assegurado des
de o nascimento, devendo o Estado garantir, gra
tuitamente, às famílias que necessitem a educa
ção e a assistência às crianças de até 6 anos,
em instituições especializadas".

É provável que no Capítulo da Educação se
diga que a educação é obrigatória e gratuita dos
7 anos em diante, e o problema estará resolvido.
É possível que esse texto da Comissão de Educa
ção diga que a obrigatoriedade e o direitoà educa
ção gratuita devam ocorrer a partir dos 4 anos
de idade. É até possível que digam que essa obri
gação e esse direito decorram de Oano de idade.
Sugestões existem em todos os sentidos. O pro
blema é apenas de compatibilizar o texto que sair
desta Subcomissão com o que sair da Subco
missão da Educação, a Cultura e Esporte. Caberá
ao Relator da Comissão Temática fazer essa dis
tinção.

Quanto à colocação de "famílias que necessi
tarem", é porque entendemos que o Estado não

tem obrigação de cuidar, no aspecto da educação,
e assegurar gratuitamente a uma família que não
tenha necessidade. Se não colocarmos dessa for
ma, uma família r'ca poderia recorrer a esse direi
to, dizendo que seu filho deve ser cuidado, do
ponto de vista educacional, colocado em creche,
colocado em pré-escola etc. pelo Estado. O pro
blema da idade, nenhuma solução que encon
tremos aqui vai resolver o problema de, eventual
mente, colidir com o resultado do trabalho da
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes.

Esta é matéria que deve ser compatibilizada
e esclarecida no âmbito da Comissão Temática.
Usamos 6 anos apenas porque, na atual legisla
ção, na atual Constituição, a obrigatoriedade e
a gratuidade da educação para todos, ai ricos
e pobres, são a partir dos 7 anos de idade.

Quanto ao § 3°, já fIZemos comentários a res
peito-de problema.

Quanto ao § 4°,o trabalho do menor será regu
lado em legislação especial, não sendo permitido
o ingresso etc. Quando carentes serão assegu
rados pelo sistema educacional, alimentação e
o preparo para o trabalho. A expressão "carentes"
aí tem o mesmo objetivo do comentário anterior.
Se não colocarmos a expressão "quando caren
tes", significa, por exemplo, que um menor de
14 anos, filho de uma família abastada poderá
requerer, garantido, pelo artigo ou pelo parágrafo
da Constituição, o seu direito, por exemplo, à ali
mentação.

Quanto ao art. 5°, a adoção de menores aban
donados, estou inteiramente de acordo com a
supressão dessa palavra "abandonados". Se colo
carmos apenas a adoção de menores - porque
pode eventualmente haver um menor cujos pais
morreram um desastre, mas que tem tios, que
tem outras pessoas; essa criança, por exemplo,
pode ser até herdeira de uma fortuna, e alguém
quer adotá-la, para efeito até psicológico etc. Nada
a impedir.

Então, concordo com a supressão do termo
"abandonados".

Sóuma observação aqui, Sr. Presidente, porque
é uma questão de justiça que quero deixar clara.

V. Ex'tem-se referido, várias vezes,ao Dr.Agnal
do Bahia Monteiro como sendo responsável por
atos não muito recomendáveis. Um depoimento
a esta Subcomissão. Conheço, não digo intima
mente, conheço a competência e o conceito do
Dr.Agnaldo Bahia Monteiro, até há pouco tempo
Juiz de Menores na Cidade de Salvador, hoje é
desembargador. Trata-se de pessoa da maior
competência e da maior seriedade. Não acredíto
que o Dr.Agnaldo Bahia Monteiro tenha assinado
atos de adoção que não encontrem amparo legal.
É só uma observação, embora possa até buscar
as explicações, ir ao fórum próprio, até esclarecer
essas dúvidas que V.Ex' tem levantado nestaSub
comissão.

Quanto à inclusão do prazo para adoção, susci
tado em aparte pelo ilustre Constituirite Fausto
Rocha, me parece que não cabe na Constituição.
Cabe na legislação ordinária. O texto constitu
cional proposto diz, entretanto, que "a adoção
de menores, quando feitapor brasileiros, será esti
mulada pelo Estado, com assistência jurídica e
incentivos fiscais".

Ora, se o texto constitucional indica que esse
processo de adoção deve ser estimulado pelo Es
tado, inclusíve com assistência jurídica, já tem

por meta atender a essa preocupação que o pro
cesso seja o mais rápido e o mais objetivo pos
sível.

Quanto ao art. 6°,já esclarecemos o problema
do texto do seu caput. A questão da aposen
tadoria, como está colocada, aos 70 anos, para
que seja voluntária e não compulsória, não preju
dica os que estejam ou não estejam trabalhando.
Apenas tenho dúvidas, e é um problema de com
patibilização com o outro Capítulo da Constitui
ção. Não cabe a esta Subcomissão estabelecer
limites de idade para efeito de aposentadoria, ou
de tempo de serviço ou de idade. Há outro seg
mento de debate onde esta matéria está sendo
tratada. Vamos supor que seja aprovado na Co
missão própria que a idade limite de aposenta
doria seja de 30 anos para as mulheres e 35
para os homens, ou de 65 para as mulheres e
68 para os homens ou de 70, indistintamente.
É evidente que o limite aqui estabelecido teria
de ser modificado, em função da idade-limite de
aposentadoria.

Colocou-se aqui a questão do principio da es
colha ou da compulsoriedade. Várias entidades
aqui se manifestaram, pedindo não houvesse
qualquer discriminação de idade. Chegamos até
a elaborar o texto dessa forma. Lembramo-nos,
entretanto, de interpretações que poderiam ocor
rer a este respeito. Se, por exemplo, colocarmos
em um texto constitucional "não haverá qualquer
discriminação por idade" - até lembrei no debate
com os assessores este aspecto - nosso filho
menor de 14 anos poderia dizer que tem direito
a tirar carteira de motorista. Se sabe dirigir, ele
não pode ser discriminado porque tem uma idade
menor. O mesmo problema em relação ao voto.
Se colocarmos no texto constitucional "ninguém
pode ser discriminado por idade", pode ser que
alguém, daqui a pouco, queira propor uma lei
em que uma criança de 1 ano de idade pode
votar, porque ela não pode ser discriminada pela
idade.

Por isso que consagramos o princípio de que
a aposentadoria por idade não seja compulsória.
Podemos até dizer simplesmente "a aposenta:
doria por idade não deve ser compulsória". E
um problema apenas de redação. Pode ser me
lhorado. O que importa saber é o seguinte: esta
mos de acordo com esse princípio? Por exemplo,
como o nosso Presidente lembrou, o pai dele
está em plena forma aos 83 anos de idade. Vamos
supor que ele fosse professor da Universidade
Federal do Espírito Santo. Hoje, pela legislação
atual, aos 70 anos ele, obrigatoriamente, queren
do ou não, é aposentado. Com esse princípio,
caso seja consagrado, atingindo a idade-limite pa
ra aposentadoria, tendo apenas 1 ano, 2 anos
de trabalho, ele pode.á manifestar o seu desejo
de aposentar-se ou não e' continuar trabalhando
até quando as suas forças físicas e mentais assim
o permitirem.

Este é o princípio da não-segregação. Geral
mente uma pessoa que chega a determinada ida
de é impedida - e se achando em condições
-de trabalhar. O passo seguinte é haver a margi
nalização e a segregação. Ela passa, primeiro,
dentro das condições habitacionais que temos,
a ficar inserida num pequeno apartamento, etc.;
já não tem o que fazer, já vai procurar outras
atividades, mas nem sempre isso é possível. En
fim, interessa aqui o princípio. Quanto à forma
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de redigir, estaremos inteiramente disponíveis pa
ra outra redação, que talvez possa ser simples
mente esta: "Não será compulsória a aposenta
doria por limite de idade", e está resolvido o pro
blema. Estará compatibilizado com qualquer que
seja a idade-limite que outra Comissão venha a
estabelecer.

Sr. Presidente, eram os comentários que tinha
a fazer, naturalmente que estaremos inteiramente
disponíveis para os debates ainda no dia de ama
nhã, e depois para apreciação criteriosa, e sem
nenhum tipo de parti pris, sem nenhum tipo
de preconceito, sem nenhum tipo de restrição,
até mesmo quanto a além-vida ou in vitro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
de encerrar, lembro a V. Ex" que, ao me referir
ao Dr, Agnaldo Bahia Monteiro, não o fiz de ne
nhuma forma desonrosa ou depreciativa. Tive
ocasião de, em um Congresso de Juízes de Meno
res na cidade de Salvador, debater amplamente
essa questão com esse Juiz. Apenas estou-me
referindo ao fato alarmante de milhares de crian
ças que estão sendo transferidas para o estran
geiro, e, em alguns casos, são adotadas sem a
presença do adotante, através de procurador. O
procurador vai levá-Ias para a Europa. Ora, que
amor é esse, antes de a criança ser vista pelo
adotante, ele já a está adotando?! Faz aqui, através
de procurador, depois o procurador entra em um
avião e leva a criança para a Europa. Isso aí tem
que ser revisto, no meu modo de ver.

A reunião de amanhã será no horário regimen
tal.

Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 12 horas e 30
minutos.)

ATADA 17' REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
vinte e cinco minutos, na Sala da Comissão de
Municípios - Anexo 11 do Senado Federal, reu
niu-se a Subcomissão da Família, do Menor e
do Idoso, sob a presidência do Senhor Consti
tuinte Nelson Aguiar, com a presença dos seguin
tes Constituintes: Roberto Augusto, Eraldo Tino
co, Ervin Bonkoski, Iberê Ferreira, João de Deus
Antunes. Matheus Iensen, RitaCamata; Sotero Cu
nha. Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declarou iniciados os trabalhos e solicitou
fosse dispensada a leitura da Ata da reunião ante
rior, que foi considerada aprovada. A seguir, o
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Se
nhores Constituintes para que procedessem a dis
cussão sobre o anteprojeto, e convidou o Senhor
Constituinte Sotero Cunha para assumir a presi
dência, tendo em vista a necessidade de ausen
tar-se por alguns momentos. Manifestaram-se so
bre o anteprojeto os seguintes Constituintes: Ervin
Bonkoski, João de Deus Antunes, Iberê Ferreira
e Sotero Cunha. O Senhor Presidente eventual,
Constituinte Sotero Cunha solicitou ao Primeiro
Vice-Presidente, Constituinte Roberto Augusto
que assumisse a presidência. Prosseguindo, o Se
nhor Presidente eventual, Constituinte Roberto
Augusto, passou a palavra ao Senhor Relator,
Constituinte Eraldo Tinoco, que comentou cada
uma das posições defendidas pelos Senhores
membros da Subcomissão com relação ao ante-

projeto. Reassumindo os trabalhos, o Presidente,
Constituinte Nelson Aguiar, esclareceu para os
presentes. que o prazo para entrega das emendas
encerrar-se-á segunda-feira, dia dezoito, às vinte
e quatro horas. Nada mais havendoa tratar. o Se
nhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
às treze horas, cujo teor será publicado, na íntegra,
no Diário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, convocando os Senhores membros da
Subcomissão para a próxima reunião, a realizar-se
dia vinte e dois de maio, às nove horas e trinta
minutos, com a seguinte pauta: apreciação do
parecer do Senhor Relator sobre as emendas. E,
para constar, eu, Antonio Carlos Pereira Fonseca,
Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente. - Constituinte Nelson Aguiar, Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Esta
reunião foi convocada ontem para continuarmos
a discussão do parecer do Relator. Ontem, 'fiz
a exposição que a mim cabia fazer. Gostaria de
saber se algum dos Srs. Constituintes desejaria
comentar. Concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Ervin Bonkoski.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Constituinte Rita
Camata e Srs. Constituintes, fiz uma análise pro
funda a respeito do anteprojeto da Subcomissão
da Família, do Menor e do Idoso, já colaborei
inclusive com as emendas, que quero deixar em
mãos do Sr. Relator, porque tenho compromissos
posteriores de viagem, e já as deixo prontas.

Quero parabenizar o Sr. Presidente e o Sr. Rela
tor pela forma completa deste relatório, porque
analisando outros relatórios de outras Subcomis
sões, fiquei ufanado em sentir que o melhor rela
tório de todas as Subcomissões, pelo menos
comparando com aquelas que vi, é o relatório
feito pelo eminente Relator da nossa subcomis
são.

Uma preocupação minha foi - desde quando
apresentei as propostas, desde que fiz a campa
nha eleitoral, e antes da campanha eleitoral, em
meu Estado, convivendo com os diversos seg
mentos sociais particularmente aqueles menos
favorecidos, marginalizados, aqueles da periferia,
e hoje, diga-se, a classe média - o problema
habitacional. E entendo que habitação não pode
fugir do texto da Constituição, e em especial den
tro do texto da família. Então, achei por bem,
Sr. Relator, acrescentar o aspecto habitação. No
original temos a família célula básica da socie
dade, que tem direito a proteção social, econô
mica e jurídica do Estado, com vistas a realização
pessoal de seus membros. A emenda que faço
neste artigo é a seguinte: "Afamília, célula básica
da sociedade, tem direito à habitação condigna
e à proteção social, econômica e política do Esta
do para realização pessoal dos seus membros."
E nesta emenda, então, faço a justificação, de
que o item habitação passou a ser da maior priori
dade principalmente de uns tempos para cá,
quando grandes levas de campônios deixaram
o seu ambiente natural para incharem as periferias
dos grandes centros nas favelas, vivendo condi
ções de pobreza-eacrescentaria a classe média,
que ainda não tem a sua propriedade. a sua habi
tação. Esta a única modificação, Sr. Relator, que
acrescentei no início: "tem direito à habitação

condigna" - e a proteção social e econômica,
é redação anterior.

No § 4° deste artigo, temos: "O casamento pode
ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde
que haja prévia separação judicial, por mais de
dois anos." Estou apresentando uma emenda
modificando o "por mais de dois anos" - pois
me parece que esta emenda é de iniciativa do
Constituinte Nelson Carneiro. Hoje, temos 3 anos.
Ainda há pouco dizia à Constituinte Rita Camata,
que, em convivência com famílias com problemas
de separação, já enfrentei casos em que houve
a reconciliação depois dos 3 anos. Diminuir o
prazo para 2 anos, tira a possibilidade de uma
influência de terceiros, que seriam os filhos, 05

parentes, e dá assim uma consumação imediata.
Não são poucos os casos que conheço' de recon
ciliação depois de uma separação judicial, quase
de fato consumado, poderia até dizer um milagre
da reconciliação, mas, não são exceções não.
Acho muito pouco este prazo desta proposta que
foi aventada pelo Constituinte Nelson Carneiro.
Eu estou apresentando, Sr. Relator, Srs. Consti
tuintes, para mais de 4 anos. E na pior das hipóte
ses, se assim entenderem o Sr. Relator e os de
mais Constituintes, que não se mexa nos 3 anos.
Acho 2 anos muito pouco, até muito temerário,
pelas circunstâncias. E temos que considerar aín
da, Sr. Relator, que o nosso País é um continente,
temos situações diversas no Rio Grande do Sul,
no Paraná, Santa Catarina, diversas do Norte, do
Amazonas, Pernambuco, etc. E se se der esta
elasticidade, acredito que vai atender todas estas
regiões dentro das especificações e das peculia
ridades de cada uma delas. Então, esta é mais
uma emenda que estou apresentando.

Vousaltar, porque não pude colocar em ordem,
Sr. Relator. aqui. ainda as emendas e os comen
tários. Tenho um anteprojeto à redação do art.
4° "A criança tem direito à proteção do Estado,
da sociedade, nos termos da Declaração Universal
dos Direitos da Criança, desde..." etc. Entendo
que temos que ter a nossa própria circunstância.
Não vamos fugir de forma nenhuma do direito
universal da ONU. Eu achei por bem, dar a seguin
te redação: "Acriança tem o direito à vida, à liber
dade, à alimentação, à saúde, à educação, inclu
sive religiosa, à profissionalização, habitação, la
zer, e conviver com 05 seus pais".

Esta simples enunciação de que a criança tem
direito à proteção do Estado e da sociedade, nos
termos da Declaração Universal dos Direitos da
Criança é vaga e incompleta, ainda que esta decla
ração contenha de fato um rol substancial dos
direitos que a realidade brasileira está longe de
concretizar na prática; a sua enunciação, sem ex
plicitar quais são estes direitos, remete a nossa
Carta Magna à consulta de quais sejam esses
direitos, e nem sempre é possível ao homem co
mum conhecer amplamente o mandamento jurí
dico da Nação. Nesse sentido, relacionamos so
bre a forma de direitos básicos, porque mais a
criança precisa para ser reconhecida e amada.

Incluímos ainda a educação religiosa, por en
tendermos que na causa dos males da educação
das crianças atuais, encontra-se a ausência dos
fundamentos religiosos, aos poucos relegados a
segundo plano, na avassaladora onda materialista
que nos assoberbam, e que nos chegam princi
palmente pelas comunicações de massa. Então,
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é a redação que apresento como emenda ao Re
lator.

Ao § 2°,do art. 4°,que diz:"O direito à educação
é assegurado desde o nascimento, devendo o
Estado gratuitamente..." etc.Apresento a seguinte
redação: "O direito à educação é assegurado des
de o nascimento, devendo o Estado garantir gra
tuitamente às famílias,que necessitarem, a educa
ção e assistência aos menores em instituições
especializadas, destinando às mães solteiras, viú
vas, desquitadas ou abandonadas carentes, ajuda
financeira a fim de educar dignamente os seus
filhos.

Um número incalculável de menores inunda
as ruas para buscar recursos a fim de ajudar ou
até mesmo manter as suas mães que vivem em
condições de extrema pobreza. Em geral são
mães solteiras de triste sorte, viúvas desampa
radas e no infortúnio, desquitadas e abandonadas
carentes, todas sem a mínima condição de educa
rem condignamente os filhos.Este é o lamentável
quadro existente no Brasil de hoje, que cabe exter
minar mediante medidas eficazes. A norma cons
titucional deve primar pela ajuda às mães reco
nhecidamente em condição de miséria e pobreza,
a fim de se lhes proporcionar melhoria social e
a melhor formação de nossas crianças. Fiz ques
tão, e reafirmo, mais visando um problema da
criança neste § 2°, do art. 4°.

No"art. 5° nós entendemos que deve-se - acho
que o Sr. Relator já admitiu a prlorl a adoção
de menores abandonados - riscar a palavra
abandonado.

Art. 6°, § 1·: "O Estado e a sociedade têm o
dever de amparar as pessoas idosas, mediante
políticas e programas permanentes que assegu
rem a sua participação .:" etc. Aqui, no artigo
"Os proventos da aposentadoria serão reajusta
dos nas mesmas proporções dos reajustes conce
didos aos trabalhadores em atividade". Acrescen
tei "aos proventos da aposentadoria e às pen
sões". Este é um problema gravissimo, que vive
mos intensamente - principalmente falo em co
nhecimento maior, porque fundei a Associação
dos Aposentados e Pensionistas do Paraná e o
drama é igual. Ainda acrescentemos aqui, no art.
6° dos parágrafos: "O direito à aposentadoria é
assegurado ao homem aos 65 anos e à mulher
aos 60 anos de idade". Vouexplicarsucintamente.
Aquiestamos colocando ao trabalhador em geral,
hoje o trabalhador do campo, principalmente, este
do Funrural, quando chega aos 65 anos para se
aposentar - por enquanto só temos aposenta
doria pela idade, e não por tempo de serviço,
é diffcil o trabalhador alcançar 70 anos, para ainda
receber algo a uma vida digna como aposentado
- e aos 65 anos ele já está alquebrado.

Não sei na outra Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores o que vai ser colocado. Sem entrar
no mérito feminismo, temos a igualdade para o
homem e para a mulher, a trabalhadora rural,
a mulher que trabalha igualmente, de sol a sol
com o seu marido, não tem direito a aposen
tadoria, só vai ter direito à aposentadoria depois
que ele falece; então, nada mais justo do que
tenha esta aposentadoria e aos 60 anos de idade.
Razão pela qual fizemos esta emenda, estabele
cendo mais um artigo. Colocamos o terceiro pará
grafo. Então, transformamos o art. 6° em 3 pará
grafos: o primeiro, acrescentando aos proventos

o reajuste também para os pensionistas; o segun
do dando direito à aposentadoria para o homem
aos 65 anos e à mulher aos 60 anos de idade;
e o terceiro parágrafo, que é muito importante
para o idoso, aos invés de não amparado pela
Previdência Social, é assegurada a assistência fi
nanceira pelo Estado para a sua sobrevivência.
Temos tantos idosos que não têm nenhum ampa
ro, nem da família e nem do Estado, então temos
que olhar este idoso.

Leio a justificativa desta emenda que mantém
o espírito da focultatividade da redação dada ao
anteprojeto do problema da aposentadoria, reduz
e diferencia as idades para o homem e para a
mulher. A inovação, no § 3°, que é o amparo
do Estado ao idoso, objetiva a velhice pobre a
fim de evitar os freqüentes e desumanos espetá
culos de mendicância ou de recolhimento a um
asilo, onde esse velho enfrenta a segregação, a
tristeza e a morte. Cabe ao Estado, portanto, esta
ajuda a que nós acabamos de fazer referência.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vejo no bojo
deste anteprojeto a absorção daquilo que é possí
vel estabelecer, numa legislação constitucional
que não traga uma quantidade de artigos e pará
grafos. Assim, ela está muito boa. Acredito que
esteja atendendo às finalidades a que nos propu
semos, inclusive absorvendo, repito, todas as pro
postas frutos das discussões que tivemos nas au
diências públicas com todas as entidades e pro
postas dos Constituintes desta e de outras Subco
missões.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - En
quanto aguardamos o retomo do nobre Consti
tuinte Eraldo Tinoco, para comentar as observa
ções e dúvidas e propostas apresentadas pelo
nosso companheiro Ervim Bonkoski, faço refe
rência a uma solicitação que foi feita hoje por
um grupo de pessoas que estão trabalhando na
Comissão Criança e Constituinte. Ela diz respeito
à organização da família, o reconhecimento da
existência do grupo familiar não apenas formado
de homem e mulher. Realmente o nosso parecer
é omisso nesta parte: "A famílía célula básica da
sociedade tem direito à proteção social, econô
mica e jurídica do Estado com vistas à realização
pessoal dos seus membros. O casamento civil
tem a forma própria de constituição da família,
sendo gratuita a sua celebração. O casamento
religioso terá efeito... etc. Para efeito de proteção
do Estado é reconhecida a unidade estável entre
o homem e a mulher."

Aqui acho que devemos colocar: "entre pais
e filhos, entre o pai ou a mãe". Porque, veja bem,
morto o pai, a mãe e os filhos não deixam de
formar uma família, pelo menos para efeito de
proteção da sociedade. E quando insistimos tanto
no caput do artigo em reconhecer a existência
do homem e da mulher apenas como formadores
da famílía, estamos deixando de reconhecer a
existência da família formada pelo homem ou
pela mulher, pela mulher e os filhos,pelo homem
e os filhos, e há outros que vão além ainda: as
crianças, sem famllias,que são agregadas-acho
isto importante, porque uma das providências que
queremos tomar na legislação específica é no
sentido de garantir a presença de crianças em
lares mesmo que não por via da adoção. Acho

que a sociedade brasileira tem que caminhar nes
ta direção.

Eu fiz referência ao que ocorreu na Nicarágua
logo após a guerra contra Anastasio Somoza,
quando queria construir internatos, promover
campanhas de adoção até por estrangeiros 
os soldados da Nicarágua se reuniram com suas
famílíase emitiram a seguinte proclamação: "Os
filhos dos nossos companheiros são nossos fi
lhos, nossos lares serão seus lares". E as sessenta
e três mil crianças órfãs de guerra foram todas
acolhidas nos lares da Nicarágua, sem necessa
riamente pelo processo de adoção.

A colocação da criança em famílias, que quei
ram acolhê-Ias, mesmo que não por via da ado
ção, é uma providência que a sociedade brasileira
precisaria tomar, até para facilitar adoção poste
riormente pelo estreitamento de laços entre a
criança e a família,através do processo de convi
vência. O que está demasiadamente provado à
saciedade é que o sistema de recolhimento em
intematos e em orfanatos não tem sido aconse
lhado, pelos resultados que têm produzido, como
a melhor forma de atendimento à criança órfã
ou desvinculada de sua família. Acho que não
podemos perder a oportunidade agora de ver esse
aspecto, com muita seriedade, porque corremos
o risco de fazer uma Constituição nova e deixar
ao desabrigo do direitoexatamente aquela parcela
desprotegida que não tem como se defender. Não
basta colocarmos lá apenas uma expectativa de
direitos individuais; precisamos encontrar fórmu
las de garantir a realização desse direito. E neste
caso, é dever do Estado estabelecer mecanismo
de proteção à família civil, biológica e social, ou
seja, um grupo de pessoas que vive numa situa
ção de interdependência. O Estado tem a obriga
ção de reconhecer a existência destes grupos de
pessoas, às vezes nem são casados, nem têm
vinculo de casamento, mas estão em situação
de interdependência. Nós temos tantos casos em
que as crianças abandonadas no bairro são aco
lhidas pela família que não tem nada a ver com
a família daquele menor e ele passa a viver ali
como agregado, aquela famíliapassa a despender
com esse menor com roupas, com remédios,
com calçados, com educação. O Estado tem que
reconhecer, penso eu, esse tipo de relacionamen
to grupal daquela família que está lá cuidando
de três, quatro crianças de outras famílias, para
efeito de proteção do Estado. O homem e a mu
lher, ainda que não casados, que resolvam assu
mir uma missão desse tipo devem ter proteção
do Estado, porque de resto elas estão prestando
um serviço de extraordinária relevância para o
próprio Estado.

Eles colocam aqui. "Será garantido o direito
individual de determinar livremente o número de
filhos" - essa aqui é outra questão que não vou
entrar nela. Mas acho que esta parte tem alguma
procedência que me parece que ficou fora do
parecer.

O parecer diz aqui: "A família, célula base da
sociedade, tem direito à proteção social, econô
mica e jurídica do Estado com vista à realização
pessoal de seus membros". Em baixo, no § 3°,
para efeito de proteção do Estado é reconhecida
a união estável entre o homem e a mulher. Nós
reconhecemos apenas isto para efeito de prote
ção do Estado. Eles colocam entre o homem
e a mulher. E por que não entre o homem e
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OS filhos e a mulher e os filhos ou os filhos e
os agregados que estiverem com aquele grupo?
Acho que essa proposta deles é procedente neste
aspecto. Porque é dever do Estado estabelecer
mecanismos de proteção - a família civil - é
aquela constituida pelo casamento. Então, reco
nheceram aqui a família constituída pelo casa
mento, biológica ou social. Acho que esta é uma
redação melhor do que a união estável.

A proposta é do grupo Criança e Constituinte.

"É dever do Estado estabelecer mecanis
mo de proteção à famíliacivil constituída pelo
casamento, biológico e social, ou seja, pes
soa ou um grupo de pessoas que vivam nu
ma situação de interdependência."

Reconhece-se o casamento religioso, que terá
efeito civil nos termos da lei.

Aqui temos que deslocar o núcleo do debate
para a proteção e não para forma de constituição
de família que estamos reconhecendo. Só que
eu acho que não podemos fechar os olhos, por
que quando colocamos aqui "família", para nós
ela é constituida pelo casamento, ou então, união
estável entre homem e mulher para efeito de pro
teção do Estado.

A família legalmente constituída, depois que
o homem morre, a mulher e os filhos não consti
tuem uma família? Ou se a mulher morre, o ho
mem e os filhos não constituem uma família?
É claro que constituem. Eu só estou levantando
a questão para efeito de uma emenda.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSK\
A proposta deles, qual é?

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - A pro
posta deles é: dever do Estado - e aí natural
mente entraria num parágrafo estabelecer meca
nismos de proteção à famíliacivil, que é do primei
ro casamento, biológico ou social.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSK\
No art. 1°, a proteção social, econômica e jurídica.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ou
seja, pessoa ou grupos de pessoas que vivem
numa situação de interdependência. É para efei
tos cria, a existência desse relacionamento de ho
mem e mulher, mas para efeito de proteção do
Estado. O Estado tem que proteger todo cidadão,
porque nessa forma nós não estamos reconhe
cendo do ponto de vista legal, para efeitos de
proteção do Estado. Digamos que um casal, um
homem e uma mulher, não sejam casados, resol
vem acolher 10 crianças carentes ou abandona
das - esse grupo social precisa merecer proteção
do Estado, e precisa até ser estimulado a esse
tipo de trabalho. Não estou dizendo que essa é
a melhor fórmula. Estou dizendo que na nossa
conceituação exclulmos.

"Para efeito de proteção do Estado é reco
nhecida a união estável entre homem, mu
lher e seus dependentes como entidade fami
liar".

Os rapazes vieram falar comigo.
Dois gays resolvem viverem sociedade - eles

querem que o Estado reconheça o direito à prote
ção familiar.Então esta redação ficaria:para efeito
de proteção do Estado é reconhecida a união
estável entre o homem, a mulher e seus depen-

dentes como entidade familiar.Seus dependentes
como entidade familiar.

Como ficaria a situação da mãe solteira e seus
filhos?

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Exatamente, entre homem, mulher e seus depen
dentes. Na falta de um ou de outro, os depen
dentes ainda são familia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - "En
tende-se por entidade familiar, para efeito da pro
teção do Estado, a união estável entre homem,
mulher e seus dependentes". Não é homem e
mulher; é entre homem e seus dependentes; e
mulher e seus dependentes, que passam a repre
sentar a entidade familiar, para efeito de proteção
do Estado.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Gosta da palavra "estável", porque se não for as
sim, eles podem dizer: "Vamos juntar, porque o
Estado nos protege; e amanhã poderemos dissol
ver a relação.

Essa figura de estabilidade é bem importante.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - E na
hipótese de os dois morrerem e só ficarem os
filhos?

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Vejabem, está perfeito aí. O que é que se entende?
É a união entre homem, mulher, e seus depen
dentes. Aí, mesmo desaparecendo o homem e
a mulher, os dependentes continuam mantendo
a família.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Leio:
"O casamento pode ser dissolvido nos casos ex
pressos em lei, desde que haja prévia separação
judicial por mais de dois anos".

O nosso Relator chegou.
Dustre Relator, tendo sido levantada uma polê

mica aqui por uma entidade que nos visitou,com
respeito à proteção, em face da redação do §
3°,do art. 19: "para efeito de proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre homem e
mulher como entidade familiar" - entenderam
eles que parece ficar sem a proteção do Estado
o conjunto dos filhos na ausência dos pais; ou
pai e filho, na ausência da mãe; mãe e filho, na
ausência do pai e seus dependentes.

Então, depois de conversarmos aqui, propu
semos a seguinte redação: "Entende-se por enti
dade familiar, para efeito de proteção do Estado,
a união estável entre homem, mulher e seus de
pendentes".

Porque, na verdade, a proposta deles com
preenderia os chamados grupos biológicos e so
ciais.

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) - Quero ape
nas aproveitar o Constituinte Ervin Bonkoski, que
tem compromissos outros.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Queria
antes convidar, se V. Ex" me permite, o nosso
"menos" idoso, o Constituinte Sotero Cunha, para
assumir a Presidência por um pouco. (Pausa.)

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Queria
fazer alguns comentários a respeito.

Em primeiro lugar, o problema habitacional
entendo que esta questão é realmente relevante;
entretanto, temos que ver qual a melhor forma

de tratá-Ia. Não apenas a questão habitacional,
como todas essas intenções que são colocadas
no texto constitucional.

Estamos sentindo uma grande preocupação
da sociedade brasileira em relação aos direitos,
tanto individuais, quanto grupais, quanto coleti
vos, cabendo ao Estado amparar esses direitos.
Mas na medida em que colocamos alguns itens
no texto constitucional, poderemos estar tendo
na Constituição apenas uma manifestação utôpí
ca, de desejo, mas que vai ser dificil concretizar
na prática; ou estaremos depois criando um pro
blema. Se nós, depois de termos um texto constí
tucional pelas propostas já colocadas à discussão,
fizermos uma relação das obrigações do Estado,
vamos ver que por essas obrigações, do soma
tório das propostas das diversas subcomissões,
teremos o Estado, realmente, como um grande
pai: o Estado responsável por todas as soluções,
as carências dos indivíduos enquanto indivíduos,
enquanto componentes de um determinado gru
po, etc.

Até aí, tudo bem, possa ser essa uma decisão
da sociedade brasileira, mas quando analisamos
que o Estado não é nada mais, nada menos, do
que a forma organizada da sociedade para aten
der as suas necessidades e que o Estado é man
tido pela própria sociedade, ou seja, a máquina
estatal é mantida pelas contribuições que a socie
dade lhe encaminha - contribuições essas, tra
duzidas hoje em tributos - veremos da neces
sidade de ampliarmos por demais a carga tribu
tária que o Estado deva recolher. E ai é um ponto
que me preocupa, porque a proposta da comissão
própria que está cuidando de tributos é justa
mente em sentido contrário; é no sentido de dimi
nuir a carga tributária.

Então, ficaremos num impasse: temos a conta,
quem vai pagá-Ia? Temos as obrigações, do Esta
do, da habitação, da alimentação desde a concep
ção, da educação desde zero ano de idade, do
amparo ao idoso, do salário para quem é idoso
e não tem amparo dos órgãos previdenciários;
várias propostas no sentido, por exemplo, de ter
o idoso passe livre nos transportes coletivos; al
guém vai ter que pagar essa conta. De onde vai
ser tirado o recurso se na outra ponta da proposta
que trata do sistema tributário a perspectiva é
justamente de diminuir a carga tributária?

Então, poderemos ter uma Constituição que
realmente tenha apenas uma série de intenções,
mas que na prática não serão atendidas. É óbvio
que isto não nos deve limitarno sentido de definir
mos essas atribuições, essas responsabilidades
do Estado, e acho até que, independente de au
mentar a carga tributária, ainda temos uma série
de possibilidade a serem exploradas como, por
exemplo, a eliminação dos desperdícios, a elimi
nação das superposições, a eliminação da corrup
ção que tantos recursos sangra do Estado em
benefícios, às vezes, escusos de pessoas ou de
grupos. Nós temos a possibilidade, enfim, de defi
nirmos prioridades. Nós sabemos, por exemplo,
que no Brasil o social não tem a prioridade que
deveria ter; a educação é um exemplo fundamen
tai, onde não há recursos apropriados destinados,
onde há o desperdício.

Ontem, encontrei-me, por exemplo, com dois
competentes técnicos na área educacional que
me diziam que o melhor que se fazia no Pais,
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para melhorar a Educação, era acabar o Ministério
da Educação e ter apenas um guichê no Banco
do Brasil para distribuir os recursos da educação
para os Estados e Municípios.

Nós temos, efetivamente, muitas possibilida
des. O que eu fico sempre na dúvida, na hora,
por exemplo, de tomar uma decisão de incluir
um item desse mais específico no texto constitu
cional, é se nós estamos tendo aí um equilíbrio
no texto constitucional, na realidade, ou se nós
estamos apenas elaborando uma Carta utópica?
Por isso que preferi, sempre que possível, fazer
colocações de ordem mais doutrinária e mais ge
rai, sem descer a certas especificações, a certos
detalhes, inclusive com relação a muitas propos
tas que foram encaminhadas. Quer dizer, a nossa
opção foi no sentido de não proibir no texto consti
tucional, embora sem fazer com que o texto cons
titucional descesse a esse detalhe.

Pediu-me um aparte o Constituinte João de
Deus Antunes e depois o próprio Ervin Bonkoski.

O SR. CONsmUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Nobre Relator, com todo respeito à
sua posição, e acho que ela tem parte de validade
da sua preocupação, se formos olhar única e ex
clusivamente por esse lado, vamos deixar, então,
que o trabalhador, a família, o menor, o idoso,
fiquem relegados a um segundo plano, quando
estaremos, em pensamento, defendendo o Esta
do. O Estado já nos tira, através do imposto com
pulsório; o Estado já nos tira através de 35 anos
de desconto para o INPS; o Estado já nos tira
através do Imposto de Renda; nos tira através
do IPI; através do ICM. E nós estamos vendo agora,
através dessa ferrovia aí, um montão de coisas
erradas que estão acontecendo. Nós não quere
mos aqui ofender ninguém, e nem estamos com
essa intenção. Mas estamos vendo o tipo de cor
rupção que se está fazendo. Nós estamos no fun
do perdido. Tudo isso são verbas que podem
ser repassadas para o contribuinte, para o cida
dão. No entanto, o que estamos vendo aí são
projetos escusos, são projetos que estamos
acompanhando, que não dão muita coisa para
o assalariado, para o contribuinte.

Acho que depois de contríbuir 35 anos; depois
de envelhecer de sol a sol, como no caso do
nosso agricultor e da nossa mulher camponesa,
eles têm direito de receber alguma coisa, do Es
tado.

Então, não estamos aqui para proteger o Esta
do. Se o Estado vai dar é outro fato, é outra coisa.
Agora acho que nós temos que contemplar a
família, a sociedade, o menor, o idoso, o trabalha
dor, temos que contemplá-los com alguma coisa
boa. Se o Estado dá é outra coisa. Mas ao menos
acho que podemos colocar aqui porque a socie
dade está esperando uma resposta que ela até
hoje não teve.

O SR. CONSmUINTE ERVIN BONKOSKI
Sr. Relator, a sua observação tem algum funda
mento, mas se nós não colocarmos no texto da
lei, especificamente o direito da família em pos
suir, em ter a sua habitação, que, acredito eu,
não é utópico - nós falharemos. Porque se esta
mos colocando proteção social, econômica e jurí
dica, até certo ponto, se formos analisar, salvo
os casos próprios e específicos, o restante é utó
pico.

Como dizia o Constituinte João de Deus Antu
nes, apesar de tudo que o Estado arrecada, sabe
mos que há um desperdício, que há uma malver
sação do dinheiro público. E se estamos hoje
defendendo a família, em todos os seus valores,
em todas as suas condições dimensionadas da
sociedade, não podemos fugir, Sr. Relator, de for
ma alguma - a menção do texto do direito à
habítação, que acho fundamental, e se o omitir
mos, talvez amanhã a nossa própria consciência
vá pesar, independente de uma acusação daque
las famílias menos favorecidas, que são milhares.
Aqui não se esclarece que é uma obrigação do
Estado dar, mas do Estado se preocupar, do Esta
do facilitar, como também o apoio econômico,
o apoio jurídico está dentro das condições de
necessidades de cada família.

Salvo melhor juízo, Sr. Relator, Srs. Constituin
tes, defendo a redação, na lei, dessas necessidade
de habitação.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Ilustre
Constituinte Ervin Bonkoskí, eu concordo inteira
mente com o seu argumento de que a habitação
deva ser um direito de todo indivíduo. Nós não
podemos imaginar que o indivíduo possa exercer
a sua vida, exercer a sua cidadania, exercer com
um mínimo de dignidade as suas condições pes
soais, se ele não tem onde morar, se ele não
tem onde repousar, se ele não tem onde, efetiva
mente, encontrar, até, um refúgio de todas as
pressões, de todas as angústias que a vída mo
derna nos oferece.

As minhas observações não são, em absoluto,
no sentido de discordar do âmago da questão,
mas apenas de como se colocam, no texto consti
tucional, preocupações dessa natureza.

Aproveitando ainda dos argumentos criteriosos
e dos argumentos fundamentados pelo ilustre
Constituinte João de Deus Antunes, o que me
parece, é que no Brasil, talvez pelos aspectos cul
turais, talvez pelos aspectos da nossa formação,
talvez pelos aspectos da nossa colonização, uma
série de fatores que estudiosos analisam da mais
diversa forma, o que ocorre é um certo desconhe
cimento ou um certo afastamento do conceito
do que seja comunidade, do que seja Estado.
Eu, por exemplo, interpreto sempre o Estado não
uma coisa distante, não como uma coisa à parte.
Entendo o Estado como uma coisa que pertence
a todos: todos nós temos os interesses que o
Estado pode assegurar ou não, pode administrar
bem ou não. Por isso, acho que a democracia
é o sistema mais apropriado de regime político,
porque permite que cada pessoa possa, de uma
forma ou de outra, com a voz mais eloqüente
ou mais tênue, manifestar os seus descontenta
mentos, as suas angústias, as suas preocupações,
as reivindicações, etc.

Não coloco, por exemplo, dentro dessa concep
ção o problema de que o Estado possa dar ou
o Estado possa oferecer, ou que damos ao Estado
o tempo todo, e que temos que receber de volta.
Entendo que o Estado somos todos nós, de uma
forma organizada. Eu comparo isso, por exemplo,
numa analogia, com o que acontece num condo
mínio. É óbvio que um condomínio, que é uma
entidade menor, é mais facilmente administrável.
Muitas vezes temos aspirações dentro daquele
condomínio: gostaríamos que ali houvesse uma
piscina, gostaríamos que o sistema de vigilância

fosse mais apropriado, que as áreas de serviço
tivessem melhores condições, fossem mais lim
pas, fossem mais adequadas, etc. Só que muitas
vezes quando o síndico diz:"Muitobem, podemos
fazer tudo isso, mas temos que ter uma taxa de
condomínio um pouco maior." Então, cada um
começa a dizer: "Não, mas não pode. Aumentar
é um absurdo, já está num valor alto".

Com relação ao Estado e à sociedade ocorre
a mesma coisa. Acho que a sociedade tem direito
e é uma coisa até saudável ter aspirações cada
vez maiores, à felicidade completa. Sóque temos
que ter em mente sempre uma coisa: Quem é
que vai pagar essa conta? Somos nós. Claro, que
em pagamento dessa conta, poderemos ter todos
esses mecanismos de seriedade, todos esses me
canismos de evitar desperdício, todos esses me
canismos que beneficiem a sociedade, isto é, que
cada cruzado, traduzido em contribuição, possa
reverter de melhor maneira para a sociedade co
mo um todo. Mas não podemos, de maneira algu
ma pensar que todas essas aspirações que temos
e estamos colocando no texto constitucional, etc.,
possam, por exemplo, ser contemplados, sim
plesmente, com essas medidas, digamos assim,
de economia.

O SR. PRESIDENTE (Sotero Cunha) - Peço
licença para convidar o nobre Constituinte Ro
berto Augusto para assumir a Presidência da Me
sa, porque o vice-Presidente chegando, o idoso
deixa de existir. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
No instante em que colocarmos isso, concordo
que não significa dizer que é uma obrigação do
Estado dar uma casa. Mas é importante, porque
quem, por exemplo, estabelece o salário mínimo,
quem cria os grandes programas no País? É o
Govemo. Então, é uma forma, inclusive, na hora
em que se estabelecerem salários, por exemplo,
de obrigar a levar em consideração o problema
habitacional. Não é dar. Mas, indiretamente, ele
vai beneficiar também os trabalhadores. Estando
incluído como direito dele, essa preocupação pas
sa a existir, como muito bem disse aí o nosso
Relator. Acho que é importante, realmente. No
que diz respeito à habitação, acho fundamental
que coloquemos isso no texto constitucional.

O SR. CONSmUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - A taxa do condomínio já está inserida
em todos esses descontos que temos obrigação
de fazer para o Estado. É apenas um repasse
que o Estado vai nos fazer.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas é pre
ciso que sempre haja um equilíbrio entre os recur
sos que a sociedade c-olocaà disposição do Esta
do para gerir os seus interesses, com os serviços
que são requeridos do Estado. É evidente que
isso é uma longa discussão que poderíamos ter,
e em que concordo inteiramente com todos os
argumentos aqui colocados. Não estou, de ma
neira alguma querendo me contrapor a esses ar
gumentos.

O SR. CONSmUINTE ERVIN BONKOSKI
É um efeito, até um exercício que estamos fazen
do na discussão para que tenhamos, realmente,
consciência de algumas coisas. Um desses pon
tos que acho fundamental, e a que toda esta dis
cussão conduz, é o seguinte aspecto: a sociedade
brasileira precisa estabelecer as suas prioridades.
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o que significa prioridade para a sociedade brasi
leira? De que forma essas prioridades podem ser
estabelecidas? O texto constitucional é uma des
sas formas, mas não se esgota no texto constitu
cional.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - E esta
preocupação toda, ilustre Constituinte Ervin Bon
koski, tivemos, quando examinamos todas as pro
postas, todas as sugestões, e todas as opiniões
emitidas aqui nos debates das entidades, e mais
ainda, as opiniões de 12.500 brasileiros que se
deram ao trabalho de fazer uma carta, de passar
um telegrama para a Constituinte, manifestando
a sua idéia, todos esses aspectos nós conside
ramos. Então, vejam, não desprezamos esta preo
cupação, que com tanta propriedade V. Ex' traz.
Apenas demos um enfoque um pouco diferente.
No § 3°, do art. 4°, quando colocamos que os
programas de planejamento familiar levarão em
conta as condições de habitação, saúde, educa
ção, cultura e lazer, a serem conferidas às famílias,
procuramos aí neste parágrafo criar exatamente
uma possibilidade de uma reflexão mais completa
a respeito deste problema. Como assim? Enten
dendo, e isso foi objeto de opiniões manifestadas
aqui, entendendo que cabe ao Govemo facilitar
as condlções'para que cada família exerça livre
mente o seu direito de estabelecer o tamanho
ideal da sua família e as suas condições.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI 
Sr. Relator, observei esse parágrafo e o analisei,
mas ele está vago. É uma preocupaão de V. Ex'
Entretanto, há pouco, V.Ex' falou das prioridades.
A família, até então, não está merecendo a priori
dade fundamental do Estado. Se nós não nos
servimos, agora, na elaboração do texto constitu
cional, referente ao capítulo Família, Menor e Ido
so, dando a ênfase que se faz necessária nessas
prioridades, vamos falhar no nosso trabalho. Acre
dito e reafirmo, Sr. Relator, que esta colocação
dentro desta proteção econômica, social e jurídica
deve ser a da habitação condigna; prque aí se
caracteriza a prioridade da habitação para a famí
lia. Seria como uma mesa de 3 pés: tira-se-Ihe
um pé e ela cai, tira-se a habitação da família,
ela deixa de ter a sua consistência que queremos,
e que se faz necessária.

Sr. Presidente, esta a argumentação e esta a
justificativa do porquê fizemos esta emenda no
1° artigo.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA
Vejo que a sua preocupação tem razão.

Para mim a família é fundamental, é mais do
que o Governo é apenas uma conseqüência da
família, para cuidar e dirigir os negócios das famí
lias. Se espremermos aqui, se apertarmos, vamos
fazer com que a Comissão, que está lá elaborando
os orçamentos para o futuro ou vendo os gastos
para o futuro, vai, naturalmente, até pensar rne
lhor, que seja um meio de eliminarmos grande
parte da corrupção neste País. Porque no dia em
que tivermos a capacidade e a competência de
eliminarmos, pelo menos, grande parte da corrup
ção... pois o que se gasta neste País é coisa fora
do normal. Vejamos, pois citarei aqui um exemplo,
só para termos uma idéia sobre isto. Tivemos
um Ministro da Previdência, que foi ser Gover
nador no Rio Grande do Sul. Quando ele assumiu

como Ministro da Previdência, esta era uma insti
tuição saudável, até quando ele a assumiu a dei
xou arrasada, a ponto de sacrificar o trabalhador
a pagar mais, a contribuir mais para cobrir os
rombos que S. EX" deixou. E sabíamos perfeita
mente que com duas ou três medidas seriam
sanadas todas aquelas dificuldades. Mas, S. EX"
foi ser Govemador do Rio Grande do Sul, deixan
do também o Governo lá na mesma situação,
falido.

O que nós brasileiros precisamos é de ter com
petência, capacidade e coragem para afastar estes
tipos de homens da nossa sociedade, pelo menos
como dirigentes. Disto é que precisamos, porque
a Nação tem condição plena de manter a família
da melhor forma possivel. E a família é funda
mentai, porque sem ela não existe a Nação. Por
isso acho que a sua preocupação tem fundamen
to. Mas devemos estender o máximo possível o
amparo à família, ao menor e ao idoso. Eu, pelo
menos, fiz uma proposta que não vi chegar aqui,
mas que irei com ela mais à frente, que o idoso
deveria ser, após os 65 anos - já não digo 70
-, porque a Bíblia diz que depois dos 60 é cansa
ço e enfado. E eu fui além dos 60, aos 65. Na
minha sugestão, apresento um salário de no míni
mo 3 salários mínimos para o idoso, porque não
vejo razão em dar um salário para um homem...

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Está certo. Porque estamos sempre raciocinando
em termos de um salário mínimo irreal.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Quando apresentei os 3 salários mínimos, apre
sentei os reais, não cortados, como o INPS faz
aí com os seus contribuintes. O previdenciário
contribuiu com 10 e recebe apenas 7. Isto é um
absurdo. Contribuiu-se com um salário e rece
be-se outro.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA
Isto no primeiro mês. No terceiro ano está rece
bendo dois.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA
Então, acho que devemos apertar. A outra Comis
são que se cuide e que procure corrigir os erros
que temos aí nesta Nação. Eles é que trabalhem
em cima do sistema econômico-financeiro da Na
ção para que tenha recursos, porque a Nação
os tem, o povo paga. Nós pagamos impostos
desde que começamos a nascer. Portanto, acho,
companheiro, que devemos ter os cuidados, mas
não devemos nos omitir de colocar o máximo
possível para a proteção da família no seu todo.

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Eu poderia
até encerrar as minhas considerações aqui, por
que, efetivamente, não sou contrário a nenhuma
das argumentações colocadas Apenas manifesto
algumas preocupações de que não teremos res
postas agora.

Acho, por exemplo, ilustre Constituinte Sotero
Cunha, que realmente o povo paga. Agora tam
bém temos que fazer uma análise mais criteriosa,
saber que a própria população não tem, às vezes,
consciência de que um Govemo não é uma coisa
de terceiros, mas uma coisa nossa, das pessoas
que pagam. Eu poderia dar exemplos aqui.

Basta que se veja, por exemplo, a maneira co
mo a população encara os equipamentos públi
cos. Vou dar um exemplo que conheço no setor

educacional. Constrói-se uma escola e em pouco
tempo ele está inteiramente depredada, inteira
mente destruída.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA 
Este é outro problema, Sr. Relator, é o da educa
ção, de formação, de cultura.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Talvez, quem sabe, isso seja uma reação natural
pela falta de amparo.

O SR. RELATOR(Eraldo Tmoco) - Eu ques
tiono isso. Acho que é uma questão mais profun
da. Pela cultura, encaramos sempre o Estado co
mo uma coisa separada, como uma coisa dife
rente, como uma coisa à parte, como uma coisa
que não pertence a ninguém, como se fosse uma
entidade extraterrena que chegasse aqui com
obrigações e com deveres e que o Estado, diga
mos aSSIm, pode, efetivamente, tudo. Não, o Esta
do não é nada de extraterreno, ele é nosso. Na
minha, vivência profissional na minha atividade
não só política, mas também profissional, sempre
procurei colocar este ponto. Vou citar um exern
pIo: a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, deveria
ter uma boa administração, a fim de que possibi
litasse que os trens andassem limpos, perfeitos,
em condições de trafegar. Mas acontece que
quando há um quebra-quebra é sempre porque
a deficiência da administração ocorreu. É um cír
culo vicioso. Se tivéssemos a capacidade de elimi
nar um pouco a corrupção em nosso País, que
a administração fosse mais perfeita, mais diferen
cial ao povo, evitaríamos muita coisa. Disso tenho
certeza. Acho que se o Estado dá, ele também
tem o direito de exigir, de cobrar. Agora, quando
o Estado recebe e não dá, aí eu acho que é uma
conseqüência muitas vezes que culmina na rea
ção natural do povo. Este problema é um proble
ma muito mais profundo, muito mais amplo. Eu
não coloco, por exemplo, a corrupção fora deste
contexto. Uma pessoa que pratica a corrupção
é uma pessoa que não tem a consciência de que
está ali exercendo uma atividade pública, uma
atividade outorgada pela sociedade, uma atívída
de para a qual não passa de um mero represen
tante da sociedade; quer diz.er, não separo, em
nenhuma hipótese, a atitude de alguém que de
má fé dIlapida os bens públicos em benefício pró
prio, do mesmo contexto de uma pessoa, que,
por exemplo, não encara uma escola, não encara
um trem da Central do Brasil, não encara um
mínimo equipamento público como urna coisa
que pertence ao público.

Vemos então, por exemplo, que muitas dessas
deficiências são provocados, tornam-se um gran
de círculo vicioso, que precisamos corrigir. Esse
círculo vicioso acho que só devemos corrigir por
alguns mecanismos, um deles é a educação, que
pode realmente conduzir o individuo até uma ca
pacidade analítica mais ampla e situar-se de uma
forma mais adequada dentro do contexto da so
ciedade.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA
É justamente o que nós queremos, que a educa
ção seja dada pelo Governo para que o povo
tenha condições. Quando citei a corrupção, quis
citar também o mau administrador, porque temos
também o mau administrador, que não é corrup
to, mas não sabe admínístrar, e vai para o lugar
de administrador apenas por bel-prazer e fica ali
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sujeito aos que lhe rodeiam fazendo a corrupção;
isso também é um tipo de corrupção, o mau
administrador é também um corrupto...

o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Concordo
plenamente.

O SR. CONSTITOINTE SOTERO CUNHA 
Como temos também um outro problema que
é da consciência individual. Muitas pessoas são
descomprometidas inteiramente com qualquer
princípio ético ou moral. Então, é o grande con
texto em que estamos inseridos, e até mesmo
um círculo vicioso que precisamos combater. On
de entram também outros males, por exemplo,
o mal da demagogia. Quanta demagogia, por
exemplo, se fez neste País com o Plano Cruzado;
quantas pessoas foram eleitas à custa de um en
godo à população. Quer dizer, é todo um contexto
em que estamos inseridos e que precisamos que
brar esse conceito.

Para não ficarmos numa digressão, quero ape
nes concluir dizendo que concordo com a inclu
são, embora entendendo que ela já estã contida
no artigo, porque quando falamos na proteção
5OCial, econômica e jurídica, evidentemente esta
mos incluindo, por exemplo, a habitação, como
wn componente fundamental, estamos incluindo
a educação como um componente vital, à saúde,
as condições de trabalho, como componentes
importantes, como estamos colocando os aspec
tos jurídicos, por exemplo, do cidadão urbano
ter mecanismos mais apropriados de cobrar do
Estado os seus direitos, quer dizer, a devolução
desse pagamento que cada um faz para que o
Estado administre o bem comum; precisamos
ter mecanismos mais apropriados para isso. En
tão, entendo que a matéria "habitação" já está
contida no texto, porque entendo também que
se quiséssemos incluir, aí, todos esses itens a
que me referi caberia, seria um detalhamento a
mais. Entretanto, teríamos uma Constituição ex
tremamente detalhada e minuciosa, o que talvez
não fosse recomendável para um texto constitu
cional. Como, entretanto, esse problema da habi
tação parece ser uma coisa que aflora como uma
entidade mais necessária até para o convíviofami
jiar,acatarei a proposta de V.Ex' até porque todos
esses argumentos que foram aqui apresentados
são argumentos com os quais concordo inteira
mente.

Para concluir a análise, o § 2° do art. 4°:

"Ampliar o conceito para amparo finan
ceiro à mãe solteira, desquitadas e viúvas."

Há uma proposta do Constituinte Ervin Bon
koski, de incluirmos um amparo específico, talvez
na forma de uma contribuição para as mães sol
teiras, desquitadas e viúvas.

O SR. CONSTITUiNTE lBERÊ FERREIRA 
Nobre Constituinte Eraldo Tinoco, a minha pro
posta era de que o "direito à educação é assegu
rado desde o nascimento, devendo o Estado ga
rantir gratuitamente às famílias que necessita
rem..."

Esse conceito de necessidade aí vai estabelecer
uma polêmica muito grande. Acho que deveria
ser excluído esse termo "necessitarem" e ficando
somente "às famílias". Então, tirava-se este termo
"necessitarem" e estaria incluída aqui a preocu
pação do nobre Constituinte Ervin Bonkoski.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -A coloca
ção do "necessitarem" ai está no contexto. Esse
§ 2°, traduzindo na prática, traduzindo em política
administrativa, etc, significa, por exemplo, que o
Estado deve assegurar creches para crianças de
zero a 4 anos de idade, deve assegurar pré-escola
para crianças de 4 a 6 anos de idade. Se não
colocarmos para aqueles que necessitarem, uma
família de poder aquisitivo elevado poderá exigir
do Estado que lhe assegure creches para seus
filhos e que assegure pré-escola.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Mas acho que isso está certo. Deveria ser obriga
ção do Estado.

O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) - Certo.Ago
ra, no fim, quando somarmos tudo isso, quem
~ pagar a conta que vai resultar disso?

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sabe o porquê disso, nobre Constituinte? Porque
o Estado deveria se preocupar somente com a
saúde, educação, habitação, etc., e deixar de lado
a iniciativa privada. Se o nosso regime é capita
lista, da livre iniciativa, nós empregamos esses
recursos nas empresas estatais e esse dinheiro
todo está indo para lá.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Essa colo
cação se choca com alguns outros pontos que
são colocados. Dentro desse conceito, com o qual
concordo, em princípio, o problema do transpor
te, por exemplo, deveria ser afeto à iniciativapriva
da. Temos várias propostas, no sentido de asse
gurar ao idoso, a partir de 65 anos, transporte
gratuito. Ora, quem vai pagar isso? Alguém tem
que pagar, porque esse serviço não é gratuito.
Quem? O Estado. Tirando de quem?

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Dele mesmo, do idoso, que irá usufruir. O Estado
nem precisa pagar nada. Querendo, com boa von
tade, as empresas, por exemplo, terão uma dimi
nuição do IPI...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas dimi
nuir o IPI não significa que serviço é de graça.
O IPI, que é tirado para isso, vai deixar de fazer
outras ações para o Estado...

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Deixe-me concluir, nobre Constituinte. Bom, te
mos aquele custo que vai englobar a passagem
grátis para os idosos, então jogamos aquilo e vere
mos qual é o percentual de despesas... No muni
cípío do Rio de Janeiro existe isso. Mas ele é
pago, pois tem que chegar o dinheiro. Então, te
mos uma diminuição aqui e para corresponder
a essa diminuição vamos corresponder o prejuízo
que teriamos para a concessão de gratuidade da
quelas passagens.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Eu só gos
taria, ilustre Constituinte Iberê Ferreira, que nos
déssemos ao trabalho de examinar todas as pro
postas das diversas Subcomissões e tentássemos
relacionar todas as atribuições que estão sendo
colocadas para o Estado, e até, às vezes, com
maior detalhe para o Município, para a União,
etc. Para depois termos uma idéia global dessas
responsabilidades que nos estãosendo atribuídas.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Acho que devemos cuidar aqui do nosso capítulo,
dafamilia.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sim, mas
sem perdermos também uma visão global.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Na hora em que inserimos numa Constituição
que é assegurado o direito à educação, etc, etc,
às familias que "necessitarem" - esse termo vai
demandar saber qual é o conceito de necessitado.
Qual é o conceito de pobreza? Nos Estados Uni
dos o conceito de pobreza é um, no Brasil é outro.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exatamen
te por isso que acho que o texto constitucional
deve deixar o termo. Acho que deve falar porque
é um principio. Agora, cabe depois à legislação
ordinária detalhar esse principio. Vejam V. Ex",
ontem ouvi comentários a respeito da seguinte
situação em outra Subcomissão, que não me re
cordo qual é, que diz que "todo indivíduo tem
direito à paisagem". Alguém faziaum comentário:
vai poder, um brasileiro qualquer que mora num
apartamento...

O SR. CONSTITQlNTE IBERÊ FERREiRA 
Depende do conceito de paisagem...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pois é,
mas vejam que muitas vezes consagramos deter
minadas coisas no texto constitucional qua não
vão passar da letra da Constituição. Por quê? Co
mo um individuo que mora num apartamento
de fundos ou num espigão, no Rio de Janeiro,
no Rio Grande do Norte, na Bahia ou em São
Paulo, terá o direito à paisagem?

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Isso é utopia. Não tem sentido.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - A menos
que se analize isso sob um outro ângulo, por
exemplo, que as paisagens naturais não devem
ser agredidas. Acho que o texto constitucional
deve procurar ser, o quanto passível, explícitosem
ser detalhista. Se colocamos, por exemplo, que
o direito à educação é assegurado, etc., desde
o nascimento e não estabelecemos uma condição
qualquer, poderemos estar criando uma utopia
adicional, porque se o Estado brasileiro até hoje
não pôde atender, por exemplo, a 7 milhões de
crianças de 7 a 14 anos que desde a Constituição
de 1934 têm o direito assegurado na Constituição
e temos 7 milhões de crianças que não freqúen
tam escola, porque o Estado não tem atendido
a essa exigência...

O SR. CONSmUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Permita-me, uma intervenção.

Não se fez nada pela criança, porque ela tem
hoje o Código de Menores que só lhe dá deveres,
obrigações, não tem nada que a contemple, algu
ma coisa que lhe dê direitos e garantias, só deve
res e obrigações, por. isso que nós não fizemos
nada pelos menores até hoje.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - E há até
uma coisa mais genérica do que o aspecto espe
cificoà criança. Não temos, por exemplo, nenhum
mecanismo concreto que permita a um cidadão
qualquer ler a Constituição, identificar um direito
seu e verificar que esse direito não está sendo
atendido e que ele possa recorrer a qualquer tipo
de escalão judiciário para que esse direito seja
contemplado. Às vezes, dizemos que o povo não
conhece a Constituição. Realmente, ele não a co
nhece, mas uma das razões por que o povo não
conhece a Constituição é que os próprios manda-
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mentos contidos nela não são assegurados e o
cidadão não tem a quem recorrer. É por isso
que temos que ter o equilíbrio e o discernimento,
e até mesmo o esforço intelectual talvez além
das nossas capacidades para tentarmos ter na
Constituição textos que realmente possam ser re
clamados pelo cidadão. Vejo com muitos bons
olhos, por exemplo, a proposta da criação da figu
ra do defensor do povo. Acho isso espetacular.
Agora é preciso que esse defensor do povo possa
realmente assegurar isso. E mais do que isso,
é preciso que tenhamos na Constituição instru
mentos que possam irum pouco além da possibi
lidade da simples manifestação de intenções.

O SR. CONSmUINTE ERVIN BONKOSKI
Concordo inteiramente com o problema da inclu
são de pensões, no parágrafo único do art. 6°,
e quanto à questão da aposentadoria aos 60/65
anos não tenho nada a opor. Acho apenas que
talvez devêssemos ouvir as entidades represen
tativas das mulheres, quando elas desejam direi
tos iguais acredito que isso deve iralém e contem
plar todos os aspectos. N, Sr. Relator, acredito
que será um benefício para as próprias mulheres,
mas além da entidade nacional, que é composta
por duas, três mil, visamos a mulher camponesa,
que tem que ter o seu direito reconhecido e que
tem que ter o seu justo pagamento e acima de
tudo uma aposentadoria. Como diziabem o nobre
Constituinte Sotero Cunha, aos 65 anos tanto o
homem como a mulher estarão alquebrados, co
mo dizia lá na gíria, já estão com o "pé na cova".
Agora, que seja a aposentadoria aos 60 anos para
a mulher, porque ela é mais frágIl. Temos que
reconhecer isso. Não adianta ela ser femmista
e fugir da sua realidade natural...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pessoal
mente não tenho a menor dúvida a esse respeito.
Parece, entretanto, não ser esse o conceito que
aquelas entidades estão defendendo.

O SR. CONSTITUINTE ERVIN BONKOSKI
Mas é uma entidade que não é abrangente às
diversas formas de trabalho e às diversas regiões
desse Brasil imenso!

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Concordo.
Como estamos aqui sempre dispostos a ouvir
as opmiões em várias audiências, parece-me não
ser esse o conceito atual. Essas entidades querem
direitos iguais e esses direitos implicam em deve
res iguais. Talvez achem que seja uma discrimi
nação, uma diminuição, uma atitude machista
discriminar a mulher beneficiando-a, mas não dei
xa de ser uma discriminação favorávelem termos
de ela ter uma aposentadoria mais cedo. Mas
essas entidades precisavam vivero problema que
nós vivemos, junto ao campo, principalmente,
porque aquelas senhoras se vêem no desespero
e têm que esperar mais dois três anos, e acham
que não agüentam, que vão morrer, e efetiva
mente elas estão alquebradas e doentes. Essas
entidades precisam ir lá, verificar in loco esse
problema.

O SR. CONSmUINTE ERVIN BONKOSKI-
V. Ex' dá demonstração de que é um profundo
conhecedor do assunto...

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Efetiva
mente, modéstia à parte, o sou porque convivo
com essa gente ... isso é que é importante.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
É importante porque aqui estamos estabelecendo
o trabalho para o menor aos 14 anos, e para
o homem do campo ele está pondo aposenta
doria aos 65 anos de idade. Para o trabalhador
isso faz sentido.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Eu já con
cluí as considerações que tinha que fazer.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Queria só dizer aqui da minha preocupação com
algumas marcas. Preocupo-me, por exemplo,
nesse § 2° do art. 4°, esse termo "às famílias que
necessitarem" marca, discrimina.

No § 4°do mesmo artigo, do trabalho do menor,
preocupo-me quando se diz"o trabalho do menor
será regulado por legislação especial, não sendo
permitido o ingresso de menores de 14 anos no

• mercado de trabalho. A estes, quando carentes...
"Acho que aqui também deveríamos retirar o ter
mo carente, porque se não for carente não vai
trabalhj:lf aos 14 anos.

No art. 5° diz:"Aadoção de menores abandona
dos ..." - acho que não somente os menores
abandonados poderiam ser adotados. O termo
"abandonados" é outra marca. Deveríamos retirar
os termos: abandonados, carentes, necessitados.
Neste caso, ficaria"a adoção de menores, quando
feita por brasileiros...', Apessoa pode querer fazer
uma adoção de uma criança que não esteja aban
donada. Também evitariao termo "carentes" por
que está extremamente desgastado. Nesse pará
grafo único do art. 6° - não sei bem como foi
a proposta do Constituinte Ervin Bonkoski -, eu
colocaria que "os proventos das pensões"; pare
ce-me que S. Ex"colocou "pensões e aposenta
dorias". 'Não sei se aqui caberia a expressão "nun
ca inferior ao salário mínimo, serão reajustados
nas mesmas proporções...".

O SR. CONsmUINTE ERVIN BONKOSK/ 
Caro Constituinte Iberê Ferreira, apresentamos,
nesta emenda, sem macular o que consta já no
texto, apenas mais dois parágrafos, sendo que
o valor corresponde àquilo que diz no primeiro
parágrafo, do valor para o aposentado ou pensio
nista nunca inferior ao que faria jus se estivesse
em atividade. Se ele ganha 1 salário, ou 2, ou
3...

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Masaívem o trabalhador rural, como foilembrado
há pouco.

O SR. CONSmUlNTE ERVIN BONKOSK/
Concordo com o Sr. Relator, pois há que se fazer
uma qualificação e acabar com a injustiça contra
o trabalhador rural, porém não cabe à nossa Sub
comissão este assunto.

O SR. CONSmUINTE IBERÊ FERREIRA 
Eu até apresentei uma sugestão para uma Subco
missão.

O SR. CONSmUlNTE ERVIN BONKOSK/
Eu também apresentei à outra Subcomissão uma
emenda dizendo que o trabalhador rural tem os
mesmos direitos que o trabalhador urbano, por
que hoje o trabalhador rural está ganhando a me
tade do que percebe o trabalhador urbano. N
me parece, salvo melhor juízo, que é na Subco
missão dos Direitos dos Trabalhadores que se
estuda este assunto.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Sr. Relator apenas me referia a essas três "mar-

cas'', mas não quero terminar esta minha peque
na intervenção sem registrar o trabalho bem feito,
conciso de V.Ex"

Inclusive a Imprensa tem destacado o trabalho
consiso, sério, progressista, um trabalho que não
foi aos extremos, mas que também incorporou
- esse anteprojeto - todos os problemas mais
gritantes da atualidade, sem o exagero. Acho que
foi um trabalho que merece todo o nosso apoio,
e quero fazer esse registro. E possível que algu
mas emendas possam ser incorporadas a este
anteprojeto, mas não tira de maneira alguma o
mérito do atual anteprojeto, que achei consiso
e progressista, sem chegaraos extremos de forma
nenhuma. Era essa a intervenção que queria fazer.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Muitoobri
gado, nobre Constituinte Iberê Ferreira, tenho a
dizerque com relação a essa expressão da adoção
de "menores abandonados" já foiobjeto de outras
considerações e já concordamos inteiramente ser
imprópria essa expressão.

Com relação ao problema do registro dos ter
mos "menor carente" e "famílias que necessi
tarem" são contidas no mesmo contexto. Enten
demos que esses benefícios, essa obrigação do
Estado nesses aspectos devem ser afetos real
mente àqueles que necessitem realmente do am
paro do Estado. As pessoas que tenham condi
ções próprias de suprir essas questões; a Consti
tuição, a meu ver, não deveria estender como
uma obrigação do Estado, mas isso não é uma
posição definitiva; solicito que o ilustre Consti
tuinte apresente suas emendas para que possa
mos considerar. Acho de fundamental importân
cia que todas essas dúvidas, todos esses aspectos
sejam aflorados e até submetidos ao voto e à
decisão da maioria da Subcomissão.

Iremos, naturalmente, apreciar todas as emen
das, no sentido de aproveitá-Ias ao máximo para
que nos destaques que possam ocorrer, tenha
mos possibilidade de definir, na votação da Co
missão, esses diversos aspectos.

É necessário que o Sr. Presidente defina duas
questões que acho fundamentais. Primeiro, a
questão do nosso calendário, o desdobramento
dele. A previsão da nossa próxima reunião seria
na sexta-feira, daqui a oito dias, portanto, dia 22
de maio. O prazo de emendas está aberto até
a segunda-feira, depois o Relator tem 72 horas.
Então, a Comissão tem terça, quarta-feira e quin
ta-feira para apresentar as emendas e oferecer
o parecer de aprovação ou de rejeição dessas
emendas, e, no dia seguinte, dia 22 de maio, o
assunto será submetido à deliberação.

Já comentamos um aspecto que é a necessi
dade, muito provável,que tenhamos de nos reunir
no sábado, dia 23, e domingo, dia 24 e na segun
da-feira, dia 25, porque o resultado final de nosso
trabalho, depois de passar pelo crivo e pelo voto
da Subcomissão, deverá ser encaminhado à Co
missão Temática no dia 25 de maio, portanto,
na segunda-feira. A votação final deverá ir até
o dia 25 de maio.

O SR. CONSmUlNTE ERVIN BONKOSK/
Podemos realizá-Iano dia 25 pela manhã?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Podere
mos fazer, mas acredito que não haverá tempo
para isso num só dia, porque teremos vários des
taques, várias emendas...
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o SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA 
Já se tem alguma idéia desse calendário?

O SR. RELATOR (EraldoTinoco) - Sim. Acre
dito que deveríamos ter a votação iniciada
no dia 22, que é uma sexta-feira, daqui a oito
dias.Entretanto, fareium esforço grande, confian
do na competente assessoria que esta Subco
missão tem, no sentido de apreciar essas emen
das num prazo menor do que 72 horas. Então,
eventualmente poderíamos começar o processo
de votação na quinta-feira,dia 21 de maio. Porém
não posso, Sr. Presidente, assumir definitivamente
esse compromisso, porque não sei o número de
emendas que serão oferecidas, nem a comple
xidade dessas emendas. Todos os Srs. Consti·
tuintes podem oferecer emendas. Poderemos ter,
como tivemos 369 propostas, 369 emendas. E,
ao contrário do que foi feito no trabalho inicial,
que dispensava a análise e o comentário a respeito
de cada uma dessas emendas, no trabalho de
apreciação, nesta segunda etapa dos trabalhos,
cada emenda terá que ser objeto de uma aprecia
ção específica para aproveitá-Ia ou rejeitá-Ia, até
porque, no processo de votação, depois teremos
que começar efetivamente pelos destaques. A
emenda por exemplo, que tenha sido rejeitada
pelo Relator,poderá ser objeto de pedido de des
taque e uma vez aprovado esse destaque o texto
global do parecer será aprovado, ressalvados os
destaques, que depois serão, um a um, subme
tidos a voto no Plenário da Comissão, devendo
ter o voto da maioria absoluta para qualquer maté
ria ser aprovada.

Se eu estiver errado neste procedimento, por
obséquio, qualquer Constituinte pode se rnení
festar.

O Relator apreciará as emendas, aproveitará
totalmente ou parcialmente várias dessas emen
das, porque até mesmo das opiniões aqui coloca
das muitos dos aspectos propostos o Relator já
se manifestou previamente pela aceitação.

Suponhamos que o Relator não acate outras
emendas. Por exemplo, o Constituinte Iberê Fer
reira elabora uma emenda supressiva para retirar
a expressão "quando carentes" do §o 4°, do art.
4° Suponhamos que na sua apreciação, o Relator
não acolha essa emenda. O Constituinte Iberê
Ferreira poderá pedir destaque, se S. Ex' não esti
verconvencido pelo parecer, e uma vezdestacado
o texto aprovado dependerá ainda da apreciação
daquela emenda. Submetido o destaque a Plená
rio,digamos que a proposta do Constituinte Iberê
Ferreira conte com a maioria absoluta dos mem
bros da Comissão, para que a expressão seja reti
rada, para que a sua emenda não seja rejeitada.
Então, o texto aprovado estará aprovado sem a
expressão "quando carentes". Parece-me que es
te é o procedimento. Vejam que poderá ser uma
votação bastante demorada, sendo ideal que ti
véssemos a totalidade dos membros efetivos da
Subcomissão.

Nesse sentido, Sr. Presidente, naturalmente não
sendo até necessário isso, sendo inteiramente dis
pensável, porque as preocupações de V. Ex' têm
sido sempre no sentido de colocar da melhor
forma possível o andamento dos trabalhos da
Subcomissão, mas creio que deveria haver um
grande esforço para concitar a presença da totali
dade dos membros efetivos da Subcomissão no
dia de votação, que deverá começar no dia 22,
sexta-feira,havendo possibilidade de uma anteci
pação se tivermos condições de apreciarmos

num prazo menor de 72 horas as emendas ofere
cidas.

O SR.PRESIDENTE (NelsonAguiar)- O nos
so prazo para oferecimento de emendas ocorrerá
na próxima segunda-feira, dia 18.

Fica convocada uma reunião para segunda
feira,dia 18, à hora regimental.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presi
dente, parece-me que a Comissão adotou uma
deliberação no sentido de não haver reunião na
segunda-feira, porque não precisa a Comissão
estar reunida para o recebimento das emendas.
A rigor, quer-me parecer que o prazo vai até a
segunda-feira, como não está especificado o ho
rário,seria a duodécima hora, isto é, segunda-feira
à meia-noite. Após esse trabalho, o Relator teria
72 horas, que termina no dia 21, também à meia
noite. Se houver possibilidade de uma antecipa
ção, já na terça-feira ou no mais tardar na quarta
feira poderia comunicar ao Sr. Presidente e a reu
nião convocada para o dia 22 seria antecipada
para o dia 21. Se isso for possível, acredito que
seria útil. Mas não havendo essa possibilidade,
a convocação deveria ser oficialmente para o dia
22, para começarmos o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Fica
a convocação na dependência desse novo fato.
Isso me deixa tranqüilo para passar o domingo
na mais querida de todas as terras, que é Vrt6ria,
no Espírito Santo. Muitoobrigado.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 20
minutos.)
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