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Ameiro, José Dutra, Eraldo Trindade, Alexandre
Puzyna, Geraldo Melo, Ivo Cersósimo, Mauro Miranda e Mauricio Fruet. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião.
Ordem do Dia: Apresentação e discussão de
emendas ao Anteprojeto do Relator. Ata: lida e
aprovada a Ata da reunião anterior. Expediente:
Foram recebidas as emendas ao Anteprojeto do
Relator, de números 06 (seis) a 78 (setenta e
oito), num total de setenta e três. A seguir, o Sr.
Presidente franqueia a palavra para discussão das
emendas apresentadas. Usaram da palavra os Srs.
ConstituintesJosé Dutra, Denisar Ameiro,Alexandre Puzyna, Waldeck Omelas. Nesta altura dos
trabalhos, o Sr. Presidente passa a direção dos
mesmos ao Sr. Vice-PresidenteJosé Dutra, a fim

de, do plenário, discutir a matéria em pauta. Em
seguida, o Sr. Relator,ConstituinteAloysioChaves
prestou os esclarecimentos solicitados referentes
à elaboração do Anteprojeto, destacando sua
preocupação no sentido de que o mesmo tenha
apresentação correta, frisando a necessidade de
que seja factível, real, e que o trabalho a ser levado
à Comissão Temática atenda às aspirações que
foram trazidas a esta Subcomissão. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às doze
horas e dez minutos. A reunião foi gravada e será
publicada no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu, Iná Femandes
Costa, Secretária, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente,
Constituinte LuizAlberto Rodrigues.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da Subcomissão dos Municipios e
Regiões.
A Sr', Secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.
(É lida a ata.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Em discussão a ata. Não havendo quem queira
discuti-Ia, em votação. (Pausa.) Aprovada.
Passamos ao motivo da reunião, que é a discussão do anteprojeto do Sr. Relator, Constituinte
Aloysio Chaves, e apresentação de emendas por
parte dos Constituintes. O Presidente indaga se
algum dos Srs. Constituintes quer fazer uso da
palavra.
Com a palavra o Sr. Constituinte José Dutra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, gostaria de informar a V. Ex' que, embora o prazo para apresentação de emendas estenda-se até as 24 h. do domingo, hoje à tarde
devo apresentar algumas delas visando a atingir
os melhores objetivos, de acordo com a minha
consciência, para a área de municípios e regiões.
Externar aqui a minha preocupação a respeito
do que se vem passando na Subcomissão de
Tributo Participação e a Distribuiçãodas Receitas,
com relação ao problema vinculado a Regiões.
Pelo anteprojeto oferecido pelo Relator daquela
Subcomissão serão destinados 20% da Receita
Tributária Nacional para a Amazônia e para o Nordeste. Homem que veio do Norte, temperado na
dor, tendo experimentado grandes sacrifícios na
sua vida - e este exemplo pode ser multiplicado
pela grande maioria da população da Região
Amazônica olhando o Nordeste com as suas angústias, os seus problemas, as suas desgraças,
chego a pensar que estão querendo brincar com
a Amazônia e com o Nordeste. Se V. Ex" estão
lembrados, quando o Dr.DelileGuerra de Macedo
fez aqui uma exposição, enfatizou que o Brasil
sem a Amazônia seria um País de segunda grandeza; e mais, que, a partir do Século XII, num
vaticíniocom o qual concordo, o desenvolvimento
deste País será ditado do Norte para o Sul. Quando o Dr. DelileGuerra de Macedo enfatizou estas
palavras mentalmente reportei-me à História da
Humanidade e lembrei-me de exemplos de como
se processaram inúmeros casos de domínio de
personalidades fortes sobre povos os mais diversos. Lembrei, por exemplo, o caso da França.
Napoleão começou a dominar esse País pelo Norte; Hitlerigualmente iniciou o seu domínio sobre
a Alemanha também pelo Norte. Associando as
palavras do Dr. DelileGuerra de Macedo a esses
fatos da História da Humanidade e sopesando
as riquezas de que dispõe a Amazôma - expressas inclusive no discurso que fiz anteontem da
tribuna da Assembléia Nacional Constituinte
quando dimensionei a grandeza das riquezas naturais que possuimos - chego à conclusão de
que, realmente, no ínicio do século XXI, começaremos a dominar ou a direcionar o desenvolvimeto deste País. Não podemos concordar, Sr.
Presidente, de forma alguma, com o entendimento acolhido na Subcomissão de Tributos Participação e Distribuição de Receitas, o qual, além
de mesquinho, no meu entender, é desrespeitoso
para com o povo da Amazônia, que durante toda
a sua existência garantiu a defesa de 58% do

território nacional para a sua integração do nosso
País.
' ,
Feitas essas colocações, quero referir-me a um
artigo do anteprojeto oferecido ao nosso debate
pelo eminente RelatorAloysioChaves, enfatizàndo
a necessidade da criação de um Fundo Regional
de Desenvolvimento. Esse fundo, a meu ver será
constituido exatamente em cima da riqueza, em
cima da receita que for estabelecida pela Subcomissão de Tributos Participação e Distribuição
de Receitas. Na medida em que a Subcomissão
olha para a Amazônia pelo ângulo do desprezo
chega comprometer o nosso trabalho, muito bem
elaborado, aliás pelo Constituinte Aloysio Chaves
como já enfatizeinesta reunião. Nós, que estamos
tratando de assuntos vinculados a muncípios e
regiões, temos que nos conscientizar de que,
para defender o município ou a região, vamos
ter que nos unir de forma profunda, não só no
seio da Comissão Temática, mas fundamentalmete no Plenário, para que assim possamos marcar historicamente a nossa posição em beneficio
do nosso País, ao defendermos de forma intransigente aquilo que reputamos necessário, indispensável para que este País possa realmente quebrar
os grilhões que ainda o prendem ao subdesenvolvimento, com a desgraça do seu povo, com as
lágrimas derramadas pela sua gente. É Sr. Presidente, faço uma conclamação aos colegas desta
Subcomissão, no sentido de que nos preparemos
para uma batalha terrívela ser enfrentada no seio
rio da Assembléia Nacional Constituinte, e de que
reunamos todas as nossas forças diante das adversidades e tempestades, nos esperam transformando-as em esperanças e vitórias.
Era isto, Sr. Presidente, que gostaria de deixar
registrado nos Anais desta Subcomissão, e fá-lo-eí
também na Comissão Temática tenho certeza de
que toda a Amazônia estará unida nessa hora
para defender os seus interesses, assim como
o Nordeste. Se não lograrmos a vitóriaque perseguimos, pelo menos deixaremos registrada a nossa intenção nesse sentido. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o ilustre Constituinte Denisar
Ameiro.
O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIROSr. Presidente, Sr. Relator, meus companheiros
de subcomissão, considero um dever de minha
parte explicaraos companheiros o meu não comparecimento permanente a esta subcomissão.
Quando solicitei a inclusão do meu nome a fim
de participar de uma comissão, dei prioridade
à subcomissão da Questão Urbana e Transporte,
porque o meu setor de atuação é o de transporte,
puseram-me como suplente naquela subcomissão e como efetivo nesta subcomissão, o que
muito me honrou. Mas, o meu dever me obrigava
a socorrer os companheiros que lá estavam, porque necessitavam de alguém que entendesse de
setor de transporte. Lá discutiu-se realmente o
problema de transportes urbanos, assunto que
nos interessava e que efetivamente conhecíamos.
Este foio motivo pelo qual não dei a minha efetiva
participação a esta subcomissão. Parabenizo a
Presidência e principalmente o Sr. Relator, pois
tive a oportunidade de ler o que foi feito e sou
testemunha de que foi um trabalho estafante e
muito bem feito.Está de parabéns a subcomissão
e o Sr. Relator,AloysioChaves. Sinto não ter participado dos trabalhos com assiduidade para poder
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incluir-me entre os que tanto fizeram pelos municípios brasileiros - tenho certeza. Seria interessante encaminhar às prefeituras do meu Estado
o trabalho da subcomissão, mostrando o que foi
feito aqui e a messe de dados que conseguimos
levantar. Se esse trabalho for modificado nas Comissões da Organização do Estado e de Sistematização, se não for aquilo que a comunidade, os
prefeitos,os vereadores desejam - embora esteja
vendo aqui efetivamente aquilo vai de encontro
aos interesses da maioria dessa comunidade tenho certeza de que não será por falta de interesse por parte desta subcomissão, mas por falta
de entrosamento talvezda maioria dos Srs. Constituintes. A meu ver não deixaram passar o que
consideramos de mais importante, que é o interesse do município, pois daí, sim, nasce o País.
É do muniucípio que deriva a grandeza da Nação.
Esta é a minha defesa. Estou feliz em poder comparecer, agora, a esta sessão.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Permite V.Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIROCom muita honra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Apenas aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente,
tenho conversado com colegas de outras Subcomissões que já tiveram oportunidade de ler como já li - vinte e um anteprojetos elaborados
pelas demais Subcomissões Esses companheiros têm enfatizado o trabalho refletido no parecer
do nosso Relator e no anteprojeto que está entre
os melhores que já apareceram até agora. Isso
é muito gratificante para nós, porque estamos
fazendo um trabalho silencioso, sem alarde, mas
objetivo, prático, e acima de tudo um trabalho
com o qual se pretende modificar o panorama
que hoje domina o municipalismo brasileiro.Neste meu depoimento reconheco o trabalho do ilustre Relator,AloysioChaves, elaborado com muito
carinho. Chamou-me a atenção a metodologia
usada por V. Ex': Tomou fácil o entendimento
do trabalho. Obrigado a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIROAgradeço o aparte do nobre companheiro e quero
dizer mais. Não tive oportunidade de ler vinte e
um anteprojetos, fiqueina metade, onze, mas considero que este trabalho é o melhor deles, o mais
organizado, o mais perfeito e o mais fácil de se
entender pela metodologia empregada. Por isso
congratulo-me, mais uma vez, com o trabalho
da presidência e do Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Consituinte Alexandre Puzyna.
O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Nesta oportunidade, Sr. Presidente, meu caro
Relator, nobres Constituintes e amigos, ressalto
o que o nosso nobre amigo José Dutra disse
com muita propriedade exatamente a respeito das
regiões subdesenvolvidas do nosso imenso território nacional. E estou de pleno acordo, acho
que de fato, o Norte será o grande celeiro não
apenas do Brasil, mas da humanidade. Vamos
trabalhar e lutar muito para que isso aconteça.
V. Ex"' poderão contar comigo em todos os momentos. Senti imensamente não ouvir a manifestação do ilustre colega José Dutra no plenário
a respeito do doce Amazonas, mas lerei o seu
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trabalho com muita satisfação, porque sei que
é a obra de um homem valoroso a quem prezo
ter como amigo.
Quanto ao que o meu antecessor falou,já manifestei ao Sr. Presidente e ao Sr. Relator a minha
opinião de que, de fato, precisamos ter maior
alicerce por parte da publicidade. Na verdade foi
feito um magnífico trabalho aqui. Pretendo juntar
a ele as minhas humildes emendas. Mas gostaria
que ao mesmo fosse dada maior publicidade,
maior divulgação, porque tenho ouvido falar de
todas as subcomissões e nós, que temos feito
um trabalho muito bom com o auxíliodos companheiros, como por exemplo o Constituinte Waldeck Ornélas, no fim não estamos tendo receptividade adequada por parte da população. É necessário que a subcomissão dos Municípios e Regiões se destaque, porque fez um trabalho excelente.
Era o que eu queria deixar consignado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Constituinte Waldeck Ornélas.
O SR. CONSmUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr. Presidente, já manifestei na sessão de ontem os meus cumprimentos à Presidência e principalmente ao Sr. Relator pelo seu parecer. Li
no jornal de hoje que o mesmo teria extrapolado
as competências da Subcomissão. Se o fez foi
no bom sentido, e se extrapolou na qualidade,
no nível e no padrão com que o fez, só temos
que nos regozijar com isso, haja vista, que outras
subcomissães extrapolam claramente, nos seus
pareceres a sua órbita de competência, e, pelo
que esta se vendo, o fizeram de forma pouco
conveniente aos interesses do PaÍS. Se algum erro
resulta da forma como foram constituídas as comissões cujas competências necessariamente se
superpãem - os problemas não existem isoladamente - tínhamos que avançar na parte tributária.
Pessoalmente chamei a atenção muitas vezes
dos companheiros para o fato de que estamos
discriminando as competências e atribuindo responsabilidades as mais sérias e as mais amplas
aos Municípios. É preciso, portanto, que eles contem com os recursos necessários para levá-Ias
avante. Não poderemos aceitar que digam que
os nossos prefeitos são incompetentes se não
tiverem dinheiro para cumprir seu dever relativamente à educação, à saúde e a outros setores,
o que constitui - todos sabemos - uma aspiração da nossa população. Não admito que, ao
longo do tempo, e nas praças públicas, se discurse contra a concentração e centralização dos poderes e na hora de fazer a Constituição se esqueçam dos compromissos como prova, sobretudo,
de suas aspirações e reivindicações.
O SR. CONSmUINTE ALEXANDRE PUZlNA
- Permita-me V. Ex" um aparte?
O SR. CONSmUlNTE WALDECK ORNÉLAS
-Pois não.
O SR. CONsmUINTE ALEXANDRE PUZ\'NA
- Na realidade, tenho faltado demasiadamente
às reuniões e agora, pegando um "gancho" do
meu confrade Ornélas, queria dizer que isso ocorreu em virtude da luta que travei por por uma
pequena reforma tributária beneficiando os muni-

cípios. Os municípios de fato estão muito desgastados e temos exatamente isso, exatamente ocorra o que o nobre Constituinte falou: isto é, que
aquilo que colocamos nesta Subcomissão não
tenha respaldo na Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas. Já havia exposto isso ao Relator. Estamos certos quando
reclamamos aqui, porque na verdade o problema
maior é que responsabilidades estão sendo atribuídas ao Município sem, entretanto, lhe serem
dados os correspondentes recursos para que possa assumi-Ias.
O SR. CONSmUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Entendo que as discriminações estabelecidas
no anteprojeto apresentado pelo Relator facilitarão a vida do povo brasileiro, do morador de cada
município. Cada cidadão saberá com precisão,
com exatidão, de quem e em que nívelde Governo
deve esperar cada tipo de atividade e de quem
deve reivindicar apoio. Apresentei algumas emendas, que já encaminhei à Secretaria. Tive também
a oportunidade de trocar idéias com o Sr. Relator.
Quero referir-me a elas apenas como forma de
continuarmos o diálogo nesta Subcomissão.
Propus, e o Sr. Relator incluiu a minha idéia
no inciso XII do § 1° do art. 9", a criação e supressão de distritos. Defendi e apresentei sugestão
de que isso fosse um inciso do caput do artigo,
porque esse caput do artigo se refere à competência privativa dos municípios, enquanto que o
parágrafo está se referindo a serviços e atividades.
Como criar e suprimir distritos? Não é um serviço
ou uma atividade, mas algo que diz respeito à
auto-organização do município. Apresentei emenda nesse sentido.
Apresentei outra, sugerindo que se suprimisse
os incisos VI, VII e IX do § 1° do art, 9°, porque
a grande preocupação de discriminar competência diz respeito ao fato de evitarmos as competências concorrentes. No caso desses incisos, não
envolvem assuntos que sejam objeto de disputa
por outras esferas de Governo, embora o IBAM
tenha sugerido que eles constassem do projeto
de Constituição.
Mas, como temos o desejo de que a Constituição não seja exaustiva e, aliás, o próprio caput
do parágrafo cita esses serviços e atividades de
forma exemplificativa e não exaustiva, parece-me
que minhas idéias seriam cabíveis. Dizem respeito
especificamente à concessão de licença para
exercício de comércio eventual ambulante - como exemplo. Nem o Estado nem a União estão
pleiteando regular esse tipo de comércio ambulante. É uma competência necessariamente do
Município.
No que diz respeito ao inciso V desse mesmo
parágrafo sugeri - essa é uma emenda muito
importante - que se suprima a parte final. Diz
o inciso V- "concessão de licença para localização, abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, bem como a fixação do horário de funcionamento, respeitada a competência da União ou do Estado, quando for ocaso." Estou propondo que se suprima
essa parte final, "respeitada a competência da
União ou do Estado, quando for o caso." Tívernos,
ainda recentemente, um caso flagrante que défíniu o que predomina no regime da Constituição
vigente. A justiça deu ganho de causa aos municípios na questão da fíxação do horário de funcio-
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namento dos bancos. O Banco Central estabeleceu um horário, mas a Justiça derrubou a norma
do Banco Central em todos os munícípíos onde
houve recurso ao Judiciário. Quero crer que é
preciso, é conveniente e é necessário que se estabeleça competência exclusiva do municlpios
quanto a isso, porque o funcionamento desses
estabelecimentos, sobretudo nos centros de
maior porte, tem implicações com a operação
e a manutenção da cidade, e quem arca com
esse ônus, seja a nível econômico, seja a nível
social, é respectiva prefeitura e a população.
No inciso VIII propus que se incluísse também,
como causa para a cassação de licença concedida a esses mesmos tipos de estabelecimentos,
os danos ao ambiente. O nobre Relator citou situações como: quando se tomar prejudicial à saúde,
ao sossego, à segurança e aos bons costumes.
Eu acrescentei também, ao ambiente. É uma variável emergente na consciência social de nossos
dias. Embora esteja estabelecido em outro inciso
que cabe inclusive ao Município legislar supletivamente quanto à proteção do meio ambiente é
preciso que isso se estabeleça aqui também.
Alternativamente propus a fusão dos incisos
V e VIII, um porque diz respeito à concessão e
outro à cassação de alvarás de funcionamento,
mas relativos aos mesmos estabelecimentos.
Outra emenda que reputo da maior importância diz respeito à inclusão, no inciso VI do § 2"
do mesmo artigo de uma nova alínea para assegurar ao município o direito de legislar supletivamente sobre o uso e a ocupação do solo. O chamado direito urbano ou direito urbanístico, que
agora está sendo incluído por esta Constituinte
entre competências da União e do Estado, tem
sido, na tradição constitucional brasileira, uma
competência exclusiva e eminentemente municipal, exercida, através de disposições inseridas
nos Códigos de Urbanismo e Obras de cada município do Brasil. A emenda tem o sentido de
evitar a omissão dessa disposição ou inexistência
e que a falta dessa referência expressa a essa
competência dê a entender que houve por parte
do Constituinte a intenção clara e deliberada de
suprimir essa competência do município, quando
sabemos que a União está entrando nessa área
apenas porque a competência a nível municipal
está sendo insuficiente para coibir abusos no caso
do direito de propriedade.
Outra emenda que apresentei diz respeito ao
inciso IVdo § 1o desse mesmo artigo. Estou propondo para ele a seguinte redação: Planejamento
do desenvolvimento municipal, inclusive o controle do uso do solo urbano, do ordenamento
territorial e da utilização de vias e logradouros
públicos. Acrescento a parte relativa a ordenamento territorial, colocando expressamente essa
questão, porque, tendo sido toda a nossa estrutura
institucional uma herança da tradição ibérica,
tem-se identificado o município como governo
da cidade. Temos discutido na nossa subcomissão sobre como administrar o fenômeno da concentração urbana. Cada vez mais, e por conta
da distorção no processo de urbanização do País,
a concentração urbana tem feito com que muitos
municípios sejam, predominantemente rurais.
Discutimos aqui sobre as dificuldades que os municípios enfrentam em relação à cobrança do IPTU. Então, é um tributo inelástico. As rendas do
município são constituídas pela participação do
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ICM, através do Fundo de Participação, que resulta
da produção da circulação de mercadorias e da
renda derivada da produção, que é gerada basicamente na zona rural. Aliás o nobre Relator fez
um aparte importante relativo a questão das estradas vicinais. E preciso que o município atue na
área do ordenamento territorial, considerando a
possibilidade de trabalhar inclusive na zona rural,
com fomento à agropecuária, item íncluído pelo
nobre Relator no seu parecer.
-

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUZVNA
Permite V. Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS

- V. Ex" tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Quero simplesmente falar sobre o aporte que
nos foi concedido, muito habilmente e com propriedade, pelo nobre Relator, Constituinte Aloysio
Chaves. Mas, vejam os moradores do interior do
município, com a situação de calamidade vivida
pela agricuatura não tem condições de ajudar
o prefeito a construir estrada alguma. Na verdade,
poderá ser instituído um imposto ou uma taxa
de melhoria, mas as pessoas não terão como
pagá-lo. Vejo o caso de Santa Catarina, por exemplo, em municipio que tive p honra de tutelar
por duas vezes. Lá não há condições de se pedir
nada aos agricultores, porque suas propriedades
são minifúndios. Mas estão sempre pedindo ao
prefeito cada vez mais coisas para poder melhorar
suas condições de vida. Quando vão vender o
seu produto o preço não é aquele que desejariam
ou que realmente propiciaria-lhes ganhos efetivos. O homem que trabalha na lavoura, na maior
parte das vezes, simplesmente vegeta. Se estivesse trabalhando na indústria ou no comércio
estaria ganhando muito mais. Está trabalhando
ali com a familia, diariamente, de sol a sol. Sua
vida é difícil. Acho realmente muito bom esse
tributo, mas não vejo como o agricultor poderá
pagá-lo enquanto não tivermos de fato uma política de agricultura séria, honesta, neste País.
O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Com licença do Constituinte Waldeck Ornélas,
que está com a palavra, queria dizer que está
se fazendo apenas uma previsão.
O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVESAcho válida a idéia desse ponto de vista, mas
atualmente é impraticável e se a política agrícola
não for realmente benéfica a idéia tomar-se-á inviável, mas a idéia deve ser colocada no nosso
trabalho.
O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
_ Aliás, o caput do parágrafo está fazendo referência a que as atribuições dos municípios poderão variar segundo as particularidades locais, o
que atinge plenamente o objetivo que estamos
buscando alcançar. É evidente que na região metropolitana ninguém fará com que um municipio
como São Paulo faça política agrícola, vá cuidar
de agricultura. Portanto, nesses casos o município
deve cuidar do abastecimento.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES - Sr. Presidente, solicito um aparte
ao Constituinte Waldeck Omélas, porque, ouvindo
S. Ex" e acompanhando as anotações no exemplar de anteprojeto que tenho em mãos, constato
a coincidência das minhas preocupações com
as de S. Ex"

Não quero ser exaustivo, mas apresento uma
emenda ao inciso N do artigo 9, que fixa as com- .
petências privativamente aos Municípios, o que
diz "o planejamento do desenvoMmento municipal, inclusive o controle do uso do solo urbano
e da utilização das vias e logradouros públicos".,
A emenda é a seguinte: "inclusive o controle do
uso dos solos urbano e rural". A verdade é que
a grande maioria dos municipios brasileiros são
comunas voltadas para a agropecuária, para a
questão rural. A grande maioria desses municipios destina sua atenção ao cuidado com as estradas vicinais, e com a educação rural. Enfim, o
desenvolvimento desses municípios é devido à
riqueza e à produção geradas na área rural. No
entanto, o miJnicipio não tem competência para
legislar, para interferir, por exemplo, na instalação
de uma agroindústria grande, como disse o Constituinte Waldek Ornélas, mas uma usina de álcool,
ou qualquer outro tipo de atividade que gerará
prímeírarnente solicitação de serviços municipais.
E fundamental que o município também tenha
competência a nível constitucional, para poder
planejar inclusive o seu desenvolvimento rural.
A minha abordagem coincide, com a de V. S'
mas a forma de apresentar a emenda difere. Explicitaria o planejamento do desenvolvimento municipal, inclusive o controle do uso dos solos urbano
e rural.
O SR. COl'lSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Na verdade, há todo um processo de urbanização do campo, quer dizer, leva-se a escola à
zona rural, assistência à saúde, a eletrificação etc.,
e a agroindústria geralmente, sobretudo a de pequeno e médio portes, tende a se localizar na
própria zona rural, junto à base de produção. Não
se desloca para as cidades. Sabemos o quanto
é importante estimular as agroindústrias neste
Pais.
Também apresentei duas outras sugestões,
com respeito ao capítulo das áreas metropolitanas. Uma delas conceme ao § 2° do art. 19.
Trata-se de substituir a expressão "serviços públicos de interesse metropolitano". por "funções públicas de interesse metropolitano". O sentido aí,
claro e evidente, é de utilizar um conceito mais
moderno, mais amplo e mais abrangente, porque,
na nossa tradição, pelo fato de a própria Constituição especificar quais são os serviços públicos
concedidos - no caso, energia elétrica, transporte,
etc ...- a expressão fica muito limitada e o próprio
planejamento estaria restrito nessa conceituação,
que, aliás, é o da Constituição vigente. A região
metropolitana, na carta em vigor, foi constituída
para atender a serviços de interesse comum.
Ora, sabemos que a área metropolitana é um
local, por excelência, onde se realizam todas as
funções urbanas, da União, dos Estados e dos
municípios, razão pela qual a mudança visa a
dar uma maior amplitude ao conceito e permitir
que essa coordenação de objetivos, de atividades
e de recursos que o Relator propõe no seu antreprojeto possa ser mais amplamente explorada por
parte do conselho que gerirá as regiões metropolitanas.
A outra emenda que fiz visa a acrescer no anteprojeto o conceito das aglomerações urbanas. Sabemos que há situações em que não se configuram regiões metropolitanas, mas que estão a
meio caminho para isso. É o caso de Vitória, que
foi aqui citado. Praticamente todas as capitais que
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não estão hoje envolvidas numa região metropolitana integram um aglomerado, elas têm algum
elemento de conurbação com municípios vizinhos, extravazam o seu tecido urbano, o limite
territorial do municipio e requer, por isso, necessariamente um tratamento integrado dessas questões. Há casos de complementariedade de funções. Citaria, no caso da Bahia, o exemplo dos
municipios de Ilhéus e Itabuna, centro da região
cacaueira, que estão a vinte e poucos quilômetros
um do outro. Não apenas o tecido urbano da
cidade de ltabuna avança sobre o território do
município de Ilhéus, como já se tem hoje todo
um planejamento do eixo Ilhéus-ltabuna, porque
aí está localizada uma universidade que serve às
duas cidades. Tem-se ai o próprio centro de pesquisas de cacau, núcleo de atuação da Ceplac,
que serve a toda a região, e assim por dlante.,
O que não se justifica é estar-se duplicando equipamentos entre duas cidades que estão tão intimamente ligadas: uma é o porto, a outra é o
centro comercial; uma é a área de lazer, a outra
é o centro financeiro. De maneira que é muito
clara, muito palpável essa complementariedade.
Estou propondo que no capitulo das áreas metropolitanas se fale também das aglomerações
urbanas, que os Estados criariam, para atender
às duas situações: uma de conurbação física e
outra de complementariedade de funções. Para
não falar em cidades, por exemplo, que são ribeirinhas, uma numa margem, a outra em outra margem do rio, situação que se repete de forma muito
ampla pelo País afora.
Devo apresentar ainda uma emenda relativa
às regiões de desenvolvimento econômico, JTlas
estamos, neste momento, trocando idéias com
outros colegas desta Subcomissão e de outros
Estados, particularmente de Estados nordestinos,
para que possamos chegar a uma formulação
adequada, ou a que nos pareça mais apropriada,
com respeito à questão regional e, sobretudo, ao
problema das regiões subdesenvolvidas.
Entendo que esta Subcomissão tem uma responsabilidade muito grande no sentido de definir
a formulação institucional dos problemas das regiões em desenvolvimento econômico. Nós das
regiões periféricas, das regiões subdesenvolvidas,
das regiões deprimidas, não podemos, de nenhuma maneira, assumir perante a História o ônus
de termos sido omissos na Constituinte, em relação ao problema da correção dos desequilíbrios
reglonaís, seja inter-regional, seja intra-regionalmente. E preciso que tenhamos um desenvolvimento mais equilibrado neste País, corrigindose as graves distorções existentes, que fazem com,
que hoje, sempre e cada vez mais, se procure
canalizar os recursos para os centros de desenvolvimento, não apenas pela força política como pela
inércia a que o próprio sistema econômico leva.
Precisamos atacar as causas desses problemas
e não corrigir as suas conseqüências. Se continuarmos investindo na correção de suas conseqüências, teremos, cada vez mais, o agravamento
do problema e chegaremos um dia, quem sabe,
a falar, como se diz na França, de Paris e do
deserto francês. Não queremos falar de São Paulo
e do deserto brasileiro. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - Tem a
palavra o Constituinte Luiz Alberto Rodrigues.
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o SR. CONSmUINTE LUIZ ALBERTORODRIGUES- Sr. Presidente, entendo importante aproveitar a última reunião desta Subcomissão para
a discussão do anteprojeto e a colocação de algumas posições.
Primeiro coloco posicionamento de ordem gerai a respeito do trabalho da Subcomissão. Tendo
a Constituinte um eixo móvel, com um processo
de afundamento que sai das Subcomissões, vai
para a Comissão Temática, passa posteriormente
pela Comissão de Sistematização e finalmente
pelo plenário, podemos pecar, mas nunca por
falta. Se tivéssemos que pecar que fosse por excesso e não por cometer pecados levianos nesse ponto, acso importante que a contribuição
desta Subcomissão seja consistente e sólida,
mesmo quando ela ousar, e está ousando.
Associo-me aos elogios dos outros Constituintes e, na condição de Constituinte, cumprimento
o nosso Relator. Realmente, invadimos a área relativa ao sistema tributário, mas seria impossível
não fazê-lo. Os técnicos e os tributaristas do Pais
já nos criticam. Alguns especialistas inclusive já
nos ligaram falando a respeito. No entanto, esse
foi um pecado - se pecado for - correto e
imprescindível.
Digo, em suporte a isso, que entendo, do ponto
de vista pessoal, devermos avançar um pouco
mais.
A primeira preocupação - que talvez seja até
de caráter obsessivo por parte do Constituinte
Luiz Alberto Rodrigues - é com a questão do
associativismo microrregional, que deu certo em
Minas Gerais e em São Paulo, que está dando
certo em Santa Catarina e no Espírito Santo e
que já está sendo implantada em alguns Estados
do Nordeste, com experiência transferida a partir
do Estado de Minas Gerais, para quatro Estados
nordestinos. Não é uma experiência brasileira,
mas universal, que deu certo na Holanda, na Alemanha, na França e na Espanha. Portanto, do
meu ponto de vista, entendo que esse nível administrativo das microrregiões homogêneas, que
tem condicionantes de natureza; de clima e relevo,
e que, por isso enfrentam problemas adiministrativos e de desenvoMmento comuns, poderia
ser um avanço - e será objeto de proposta minha. É um avanço a ser emcampado no local
próprio, de maneira consistente, dentro da melhor
técnica constitucional.
No entanto, é uma realidade palpável e concreta, no Pais, e não seria, nenhum experimento
constitucional. É uma realidade não só no País,
irreversível, mas no mundo ocidental, em vários
países desenvolvidos. Esta, é a minha maior preocupação como Constituinte.
Por outro lado, quero associar-me à opinião
dos Constituintes José Dutra, Waldeck Ornélas
e aos Constituintes da Amazônia e das regiões
que hoje carregam o ônus da população, da ocupação do território, e que não têm a contrapartida
de recursos e de investimentos indispensáveis ao
seu desenvolvimento. Certas regiões foram, verdade, na esvaziadas e são subalternas, em termos
de planejamento e de destinação de recursos a
nível nacional. A experiência do governo de algumas pessoas demonstrou não se faz prioridade
com discurso, mas com recurso - dá rima; não
é com discurso, não é com manifestação de intenções é realmente com a destinação de recursos.
!'ú sim, confesso que não consegui chegar a uma

forma própria. Discurtimos com vários companheiros sobre a necessidade - e entendo que
isso seria suficiente - de se explicitarclaramente
no orçamento nacional, no orçamento também
das empresas estatais, da economia mista, da
administração indireta, os percentuais destinados
a cada região de desenvolvimento econômico.
Não desejo nem taxar, o que representa destinar
2% ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.
Permita-me, Constituinte José Dutra, concordar
com S. Ex" Acho que é um abuso, se não o for
é brincadeira. Na verdade, deveríamos ter um orçamento nacional que explicitasse a destinação
de recursos por região, em percentuais claros,
talvez na própria apresentação do orçamento. O
Congresso Nacional, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, sensíveis ao problema, não
se furtarão a destinar mais recursos às regiões
menos desenvolvidas do País. Cairíamos naquilo
que, hoje é modismo: transparência de orçamento. É verdade. Disse o Dr, DeJile Guerra, ou quem
falou em nome da Sudene, que temos 11 % do
orçamento do País para o Nordeste, mas que,
na verdade, a destinação do bolo de recursos
para aquela região não chega a 4,9%, o que é,
na realidade, um escárnio - se se fosse usar
uma palavra forte.
Entendo que essa explicitação poderá dizer
com que, o conjunto deste País, os representantes
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se uniam para
negociar em blocos de força, de representação
política, o aumento da destinação de recursos
para as regiões de desenvolvimento econômico.
Entendo que o nosso Relator avança fundamentalmente nesse sentido.
No entanto, manifesto a preocupação de que
deveríamos deixar alguma coisa consistente e
bastante clara, no sentido da destinação de recursos, a fim de que pudéssemos ter, de fato, o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste, da
Amazônia, que são hoje prioridade nacional a nível
de discurso e não de recurso.
Eram essas as duas colocações que queria fazer. Apresentarei algumas emendas que entendo
importantes e algumas delas, repito, superpostas
às emendas do Constituinte Waldeck Ornélas, talvez seja vezo do cachimbo. Manifesto também
a certeza de que poderemos avançar um pouco
mais nesse relatório, que já considero de excelente qualidade.
O SR PRESIDENTE (José Dutra) - Tem a
palavra o eminente Relator, Constituinte Aloysio
Chaves.
O SR. REJ.ATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presidente, caros companheiros, esta é a quarta reunião em que estamos debatendo o relatório.Além
do debate formal, já trocamos opiniões de maneira informal e temos procurado estabelecer um
ponto comum de entendimento.
Aminha função como Relator, neste momento,
é a mesma do primeiro dia, quando declarei à
Subcomissão que iria ouvir mais. Não trago opiniões preestabelecidas, não trago teses, não trago
posições pessoais. Devo refletir, neste relatório,
e portanto no anteprojeto que já condensa um
texto constitucional; devo trazer a opinião predominante percebida no âmbito da Comissão. Como todos os companheiros tenho a preocupação
óbvia de redigir,assumindo responsabilidade pessoal, um texto que seja tecnicamente correto, para
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o Brasil real, uma Constituição que possa ser colocada em prática, exercitada e, por isso mesmo,
seja duradoura.
Compreendo as adversidades, as diferenças regionais, e acho que precisamos fazer um enorme
esforço para eliminá-Ias. Não podemos ter, do
ponto de vista regional vários Brasis - o Brasil
subdsenvolvido, o em desenvolvimento e o desenvolvido.
A criação, entretanto, dos mecanismos que
contemplam todas as regiões, permitiam a sua
implementação e, depois, a sua real e efetiva execução é extremamente difícil. O grande drama
de quem redige um documento como esse é
perceber até que ponto vão realmente essas declinações, procurar a unidade dentro dessa diversidade, mas, sobretudo, preparando-as para incorporá-Ias a um texto constitucional e, segundo,
destinando-as ao País, ao Brasil, que espera de
nós uma Constituição à altura das aspirações de
seu povo, não as aspirações que sejam uma espécie de corrida de um setor procurando suplantar
o outro, de algumas áreas pretendendo sobrepor-se às demais, de categorias em busca de um
tratamento diferenciado, em detrimento de outras
categorias. Desse modo a Constituição não teria
organicidade, nem daria ao País a unidade necessária, abrindo definitivamente os caminhos para
o seu desenvolvimento. Temos de transigir, muitas vezes, com nossas idéias e procurar ver o
que é possível, o que é factível, o que é real,
o que, neste momento histórico, já representa
avanços em relação às Constituições anteriores,
mas sobretudo em relação à realidade brasileira.
Porque, mesmo ao longo desse período, constatamos, por exemplo, que algumas Constituições
tiveram duração efêmera, exatamente em virtude
do clima em que foram elaboradas e das idéias
que recolheram e condensaram em seus textos.
A Constituição de 1934, com forte influência da
Constituição de Weimar, preocupou-se com os
aspectos sociais. Mas a de 1946, que é a mais
liberal de quantas tivemos, surgiu com a preocupação de abrir um fosso profundo, que separasse
as idéias e os homens do Estado Novo que a
antecedeu. Avançou em certas conquistas liberais, que estavam, entretanto, distanciadas da realidade brasileira. E o que se viu, logo depois, foi
o próprio Congresso criar comissões mistas para
tratar de leis complementares, de emendas e reformas à Constituição, como várias sugeridas, algumas até efetivadas nesse período.
Não podemos impedir que a Constituição seja
modificada. Dificilmentepoderemos criar um mecanismo que impeça a alteração imediata da
Constituição. A Constituição portuguesa de 1976
criou um mecanismo que impediu, durante cinco
anos, qualquer alteração, porque nela estava inserida um conselho revolucionário, como uma verdadeira excrescência política, que legisla e promulga leis, tendo até outras atribuições de natureza constitucional, que só perdeu no momento
em que foi criado o Tribunal Constitucional em
Portugal. A reforma da Constituição portuguesa
de 1982 foi ampla no campo político, mas limitada nos campos econômico e social, porque as
forças de esquerda, do Partido Socialista e do
Partido Comunista, não permitiram a composição
do quorum para certas reformas mais extensas.
Não vamos aqui impedir a reforma constitucional.
Dificilmente poderemos criar mecanismos que
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impeçam a reforma constitucional Os brasileiros
estão muito preocupados com esta Constituição
Pessoalmente também estou, como todos os demais. Acho que, se pudermos completá-la e promulgá-la até novembro, dando uma Constituição
definitiva a este País, estaremos prestando um
grande serviço ao Brasil, porque uma Constituição promulgada tem reflexos profundos na ordem interna e uma projeção que não é menor
no panorama internacional - a segurança dos
investimentos e das transações da política brasileira em relação aos demais países, linhas mestras
que têm de ser fixadas na Constituição.
Promulgada esta Constituição, as águas voltam
ao leito. A Constitumte termina, mas começa o
trabalho - que não será menor - do Congresso,
primeiro, para elaborar um sem-número de leis
complementares, porque alguns dispositivos que
condicionam a sua execução, as leis complementares, não são, portanto, auto-aplicáveis.
Como compatibilizar essa imensa massa de leis
atualmente existentes, com as normas e os princípios gerais que emanarão da nova Constituição,
de forma a evitar normas que possam suscitar
conflitos, que terminem no Supremo Tribunal Federal, e declarar o que está em Vigor, o que é
ou não constitucional? Tenho uma preocupação
muito grande em relação a isso.
Nesta parte de desenvolvimento regional é evidente que não poderia acolher - aliás, já justifiquei isso aqui - propostas que levanam ao federalismo regional. Essa tese defendida na doutnna,
sobretudo pelo Prof. Paulo Bonavides, e, aqui pelo
Instituto de Estudos Constitucionais, através de
seu representante, que apresentou um trabalho
escrito decalcado na realidade espanhola e no
que ocorre na Itália. O Brasil não tem nenhuma
similitude - a sua Federação, a sua organização,
a sua História - nem com o processo histórico
espanhol, nem com o italiano. O processo histórico espanhol, multissecular, está marcado por
divisões regionais profundas, que, hoje, eclodem
nessa luta cruel, cega e brutal dos bascos, tentando a sua independência e recorrendo a toda sorte
de expediente, ações terroristas etc. A Itália,depois
do período medieval, constituiu-se numa série de
Estados, os famosos Estados Italianos, que só
no século passado, pela ação de Garibaldi, foram
unificados. Tanto a Itália, como a Espanha são
países muito menores, não têm a extensão continental do Brasil.
A formação histórica da nossa Federação foi
em sentido completamente diferente, diversa
também da formação norte-americana, que vem
de uma confederação de Estados praticamente
independentes para uma federação, para um pacto federal. Aqui já nascemos num Estado unitáno,
com uma preocupação de descentralização, que
era justamente a estrutura e a organização municipal aflorada na Constituição de 1891, mencionada expressamente nas de 1934 e de 1946 e
que agora consagramos neste projeto, incluindo
o Município como um ente da Federação. Esse
já é um grande passo. Por isso mesmo é que
tenho reservas, com todo apreço que possa ter
pelas idéias do nosso eminente Presidente, em
colocar na Federação essas associações. Essa
é uma situação que pode ser resolvida, com excelentes e brilhantes resultados, em vános Estados,
mas através de organizações espontâneas dentro

desses Estados e dessas regiões, conforme o projeto prevê expressamente
Nestes três dias pensei também em como fortalecer mais a parte regional. Dois dispositivos foram redigidos e vou apresentá-los no relatório.
Acho que ambos vão ao encontro às sugestões
que foram mencionadas, de uma maneira geral,
se não dessa forma - a forma é pesssoal -,
mas a idéia é nuclearmente, essencialmente a
mesma. O primeiro dispositivo seria o § 3° ao
art. 3' atual, nestes termos:
"Ressalvada a hipótese de acordo ou convênio celebrado com o Estado em que for
realizada a obra, qualquer programa ou projeto de investimento em infra-estrutura de
responsabilidade de órgãos da administração federal, direta ou indireta, somente poderá ser executado, em região de desenvolvimento, após a aprovação do respectivo conselho regional."
E um outro dispositivo, este avançando muito,
porque é movador e constitui um grande passo
à frente Seria o artigo que incluiríamos no capítulo segundo, com a segumte redação. "os planos
nacionais de desenvolvimento e os orçamentos
públicos federais, inclusive o monetário, e o das
entidades da administração indireta serão regionalizados, tanto em relação às despesas correntes,
quanto às de capital, observando-se rigorosamente a integração das ações setoriais em face dos
objetivos territoriais do desenvolvimento." Isso já
foi mencionado aqui, antes do meu primeiro relatório, e nosso colega Waldeck Ornélas também
o fez, outros companheiros insistiram nesse ponto
e senti que era uma idéia que se estava corponficando e adquirindo consistência. Vou examinar,
a partir de hoje, todas as emendas que serão
apresentadas, com o mesmo espirito que examinei as quase quatrocentas sugestões encaminhadas ao Relator no relatório já divulgado, e espero
que possamos levar à Comissão temática um trabalho que recomende os membros desta Subcomissão, mas que sobretudo represente o atendimento das aspirações e desejos que entidades,
personalidades ilustres e Constituintes trouxeram
ao debate e ao exame da Subcomissão Precisamos estar vigilantes na segunda etapa, no âmbito
da Comissão temática, para, no nosso relatório
que vai sair - que vai ser feito pelo Relator-Geral
- isto é, no anteprojeto da Subcomissão, conseguirmos que essas sugestões e normas sejam
acatadas, respeitadas e encaminhadas posteriormente à Comissão de Sistematização. Se fizermos
isso, poderemos Ir para casa com tranqüilidade,
porque, nesta legislatura, prestamos um grande
serviço aos nossos municípios e a este País
O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte LuizAlberto Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTELUIZ ALBERTORODRIGUES - Sr. Presidente, quero chamar a atenção
dos companheiros Constituintes para um ponto
da maior relevância, um avanço substancial que,
na minha opinião, poderia ser até elevado ao status de artIgo dentro do anteprojeto. É o § 3°
do art. 9° que está na página número dez do
anteprojeto do nosso Relator, que diz que "os
municípios poderão prestar outros serviços e desempenhar outras atividades, mediante delega-
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ção do Estado ou da União, sempre que lhes
forem atribuídos os recursos necessários". Na ver·
dade, a capacitação do Município é um processo,
e isso aqui permite que, a exemplo das ações
integradas de saúde, que representam seguremente um programa de grande sucesso, exatamente pela integração dos três níveis de Governo
- federal, estadual e municipal- possamos estar avançando substancialmente na prestação do
atendimento básico à saúde. Quero deixar consigo
nado e alertar os companheiros para a importância desse § 3° do art. 9', que Significam avanço
fundamentaI e muito importante, uma conquista
clara para os murucípíos, que, na medida em que
se capacitem, terão destinação de recursos e
competências outras, que provavelmente não lhes
serão asseguradas agora no anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Waldeck Ornélas.
O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr Presidente, quero primeiramente congratular-me com o Relator pelos comentários finais
relativos à questão regional. Apresentei sugestão
de regionalização dos planos nacíonais de desenvolvimento e orçamentos públicos federais, inclusive o monetário, das empresas estatais, e, hoje
estou, mais do que ontem, convencido do acerto
dessa medida. Na verdade, o Relator da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
propôs um criténo para a orçamentação púbhca
nacional. Dizele que a alocação de recursos deverá obedecer a critério da proporcionalidade direta
à população e inversa à renda, excluindo-se as
despesas com segurança e defesa nacional, manutenção dos órgãos federais sediados no Distrito
Federal, Poderes Legislativo e Judiciáno e dívida
pública. Entendo que precisamos valorizar as regiões, mas, do mesmo modo que concordo com
nosso Relator, que não podemos e não devemos
fazer hoje o federalismo regional, entendo também que não podemos colocar uma carnrsa-deforça na União, em relação às normas orçamentárias e à alocação e destinação de recursos, sob
pena de corrermos o rISCO de, num dado momento, inviabiJizarmos a abordagem de determínados problemas É preciso observar que um
evento externo, exógeno, como o choque do petróleo, levou a que fosse estabelecido o Programa
do Álcool como alternativa nacional. Num primeiro momento, esse programa foi caractenzado pelas destilarias anexas, e haveria de ser assim necessariamente, por razões de ordem técnica e
de prazo, senão não se conseguiria alcançar determinados patamares de produção. Temo que, na
medida emque se fixe um critério determinado
para a orçarnentação, aí tenho que mvocar mmha
condição e responsabilidade de técnico de planejamento - criemos uma rigidez tal do montante
do orçamento da União que inviabílíze e torne
pouco prático, objetivo e operacional fazer o orçamento da União. Entendo assim, e não abro mão,
contudo, de que haja uma transparência no orçamento. Isso sim É preciso, que haja uma regionalização orçamentária para que se possa ver quanto
a União está gastando, onde, em que, e assim
por diante, de maneira a que o Congresso Nacional, em seu funcionamento ordinário, possa ter
sempre presente, e a população sobretudo esteja
visualizando, o que o Governo está fazendo, de
que maneira, e quanto está custando. Vimos, atra-
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vés dos dados da Sudene, que 11 % do orçamento
da União são aplicados no Nordeste. Quanto desse montante é investimento? Provavelmente estará esse montante gasto apenas no custeio das
atividades administrativas. Vunos a Emenda Calmon, que vinculou 25% para educação nos Estados e munícíplos, e sabemos que, na prática, os
estados já aplicam nisso mais de 25%, de fato,
de sua receita própria, porque somente a manutenção da rede de primeiro grau chega quase
a esse patamar. No caso especifico, pude observar, pelos balanços do Estado da Bahia, que aplicávamos cerca de 30% em educação. Aquela
Emenda, se representou um grande aporte de
recursos para a educação, em relação ás aplicações da União, em relação aos Estados e Municípios foi de valia apenas nominal. Não teve efeito
rque eles já têm participação dessa ordem em
relação a esse setor. É preciso muito cuidado
para não cairmos em soluções fantasiosas quando se trata dessa questão de vincular recursos.
A transparência é fundamental. É possível, desejável e próprio que possamos regionalizar e obrigar a aplicação de certa porcentagem do orçamento com critério regional, em projetos que contemplem as prioridades das regiões, os interesses
do desenvolvimento reqronal em relação à aplicação de recursos, sem contar que, quando se trata
do orçamento fiscal, estamos, na verdade, trabalhando com o menor, o menos expressivo e menos significativo dos orçamentos da União. É fundamentai e importante que o orçamento das estatais seja regionalizado.
Gostaria de chamar a atenção do nosso relator
no sentido de não falarmos em entidades descentralizadas, mas em orçamento das empresas estatais. Neste particular há um erro crasso, grave,
que se tem cometido no País, e que a Constituinte
tem que corrigir. Não posso admitir que as universidades sejam incluídas no orçamento das estatais. Não posso admitir que entidades regionais,
como a Sudene, sejam incluídas no orçamento
das estatais. Essas autarquias e fundações devem
estar incluídas no orçamento fiscal. As estatais
devem compreender apenas as empresas, as sociedades de economia mista. Mesmo as empresas
públicas, que se revestem da forma de empresas,
mas que exercem funções públicas, devem estar
no orçamento fiscal. Somente as entidades, aqueles entes que representam a intervenção do poder
público na economia, devem constar do orçamento das estatais, porque elas têm que trabalhar
com lucro, com objetividade, com critério privado,
e devem, necessariamente, compor um orçamento à parte, porque sua lógica é distinta. Não posso
aceitar que uma universidade tenha seus acréscimos orçamentários submetidos a critérios idênticos àqueles a que se submetem as empresas.
Isso é inteiramente equivocado.
Dai eu ponderar ao relator que se refira especificamente ao orçamento das empresas estatais.
Aliás, situação que já está no anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Finanças, que fala do
orçamento da União e do orçamento das empresas estatais. Dessa maneira facilitaríamos à Comissão de Sistematização o ajustamento entre
a sugestão que sairá no nosso anteprojeto e a
que está no da Subcomissão de Orçamento e
Finanças. Não tenhamos medo de invadir competências de outras subcorrussões, porque essas
competências são nominais. Se a estruturação

das subcomissões foi mal dividida, mal dimensionada, inadequadamente estabelecida, é um problema intermediário. O que nos interessa é fazer
uma boa Constituição para o Brasil. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga aos Srs. Constituintes
se desejam fazer uso da palavra.
O SR. CONSlITUlNTE ERALDOTRlNDADESr. Presidente, quero, apenas, nesta oportunidade,
congratula-me com o nobre relator, que fez um
trabalho magnífico, digno de elogios. Ainda há
pouco, na conversa que tivemos antes desta reunião, notamos que há um perfeito espírito democrático nesta subcomissão. Sinto-me muito satisfeito em poder participar da mesma pelo fato de
que nossas idéias estão sendo acatadas, embora
muitas, evidentemente, não estejam sendo aproveitadas, porque dentro do processo democrático
temos que levar em consideração o de que o
Pais realmente necessita. Mas é fundamental continuarmos discutindo esses assuntos mesmo porque a partir dessa discussão e da colocação em
pauta de muitas teses que estão diretamente ligadas à área de atuação da subcomissão, poderemos chegar a um trabalho conclusivo, e, acima
de tudo produtivo. Mais uma vez, parabenizar o
relator pelo seu trabalho, que está espetacular,
mesmo em termos organizacionais, digno de todos os elogios. Vamos continuar sempre debatendo essas teses, conforme enfatizou o Constituinte WaldecK Omélas, que seguramente chegaremos a um resultado satisfatório.
Era o que queria dizer.
-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
Com a palavra o Constituíte Ivo Cersósimo.

O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSIMO Sr. Presidente, acredito que seria desnecessário
nos congratularmos com o iminente relator da
nossa subcomissão, nobre Constituinte A1oyzio
Chaves, pelo trabalho magnífico que nos apresentou. Somente as um homem da visão estraordínéría, que já teve a responsabilidade de dirigir
os destinos de um Estado, representando depois
esse Estado no Senado Federal, e agora na Câmara dos Deputados, somente um homem com essa
visão pública poderia nos brindar com esse trabalho.
Confesso, Sr. Presidente, que quando para aqui
vim e teve a felicidade de tomar conhecimento
de que o relator da nossa subcomissão era o
nobre Constituinte A1oyzio Chaves, tranquilizeime. E fiz questão de enfatizar o fato na primeira
reunião que tivemos quando, disse que era para
nós, além de uma suprema felicidade, uma tranquilidade muito grande termos o nobre Constituinte A1oyzio Chaves como relator da nossa subcomissão. Posso entender pela experiência parlamentar que detenho dos mandatos em que tive
a honra de representar o povo do meu Estado
na Assembléia Legislativa por três vezes, na Câmara de Vereadores da minha cidade, tendo exercido, em várias comissões a condição de relator
e de presidente, posso aquilatar o quão é difícil,
muitas vezes, o relator absorver as tendências e
idéias expostas nos documentos que lhe são apresentados, porque o legislador tem àncía, o desejo
de transpor um pensamento que muitas vezes
não é dele, mas representa o sentimento do povo,
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daquilo que ele escuta, analisa na convivência
com a população. E chegamos aqui imbuídos
desse desejo, evidentemente que com propostas
muitas vezes avançadas, que atropelam e extravasam a própria norma legislativa.
Mas há que se compreender que é o desejo
de cumprir com o dever, o mandato, para poder
prestar contas ao povo, que faz surgir essas propostas atrevidas, que a príncípro podem parecer
imagináveis, e nós viemos também com essa
idéia. Apresentei-me com essa idéia desejando
fortalecer o Municipio como célula importante do
País. Nós, que ínícíarnos vida pública, carreira política no Municipio, que aprendemos a compreender que a essência do próprio regime reside no
Município, também viemos com uma idéia que
pode, a principio, ter extrapolado e até causado
alguma expectativa, eis que apresentamos, na
proposta encaminhada à nossa subcomissão, o
conceito do Município como "célula autônoma,
garantido-se sua competência para auto-organizar-se através de Lei Orgânica aprovada pela Câmara de Vereadores, em que figurem os três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário" Pode
parecer estranho, mas entendemos que este é
o momento oportuno de nossa Constituição poder oferecer algo de inovador. Quando fizemos
o Municipio organizar-se com três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, pode ter parecido
estranho.
O objetivo da nossa proposta entretanto fOI o
fortalecimento do Poder Executivo, com a responsabilidade inerente que a função e a própria lei
determinam, e na arrecadação dos impostos, inclusive alguns já considerados pelo Relator. Ao
mesmo tempo, nosso pensamento se voltou para
o fortalecimento do Poder Legislativo, os Vereadores, garantindo-lhes a inviolabilidade do mandato, resguardando-lhes o direito da palavra, do
voto e das ações, com o poder de legislar sobre
matéria' orçamentária, porque esse é o desejo
também do Congresso Nacional. Vamos lutar para legislar sobre matéria orçamentária, fortaleçendo o Legislativo em todos os ângulos, dando-lhe
competência para a criação de distritos que, aliás,
foi muito bem aproveitado pelo nobre Relator
Aloysio Chaves.
A par disso tudo, propusemos a criação do
Judiciário municipal, que nada mais é do que
a organização do município, através do Juiz de
Paz, que exerceria as mesmas funções que exerce
atualmente, acrescidos da responsabilidade de
ser o Juizado de Menor, pois o Juiz de Paz é
sempre aquela figura escolhida no seio da comunidade, um homen que tem o respeito dela enfim
é seu conselheiro nas pequenas cidades. O juiz
de Paz passaria também a gerir a responsabilidade
do Juizado de Menor.
Criamos também o Juiz Singular, que seria o
Juizado de Pequenas Causas, criado na estrutura
do município, do bacharel de Direito, nomeado
pelo Prefeito, com a aprovação de 2/3 da Câmara
Municipal, o que obrigaria o Prefeito a discutir
com a Câmara o melhor candidato para aquele
posto.
Prezados colegas da Subcomissão estou procurando usar uma linguagem simples para dizer
aquilo que na realidade procurei expressar. Julgo
que esta seria uma forma de se dar maior autonomia ao Municipio.
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Essa é nossa causa, estamos aqui na defesa
do municipalismo brasileiro.O Juizado de Pequenas Causas é aquela que vai decidir se a bicicleta
entrou no carro ou vice-versa, se ouve uma trombada na esquina e não se sabe se a charrete
é que entrou no carro ou o contrário.
Há ainda o porco do vizinho que estragou a
roça, aquelas situações que vivemos em nossos
municípios, a vida real que conhecemos. Criamos,
o Juiz de Paz, que exerce a função de casamenteiro, como se diz lá, que será também o Juizado
de Menor,porque é um homen que tem o respeito
da comunidade. O nosso Relator, que foi Governador, sabe que o Juiz de Paz é o homen que
tem o respeito da comunidade, é seu conselheiro.
Ele passa então a ser o gestor também do Juizado
de Menor, com essa responsabilidade.
O Juiz Singular seria um bacharel em Direito,
nomeado pelo Prefeito, com a aprovação da Cãmara por 2/3 dos seus membros para dirigir o
Juizado de Pequenas Causas. Estive com o Dr.
Quirino membro da Associação dos Magistrados
do Brasil, que me comunicou que eles também
estão propondo a criação desse Juizado de Pequenas Causas íntínerante. Estão procurando, de
maneira desesperadora, criar esse organismo justamente para desafogar os juízes togados e, ao
mesmo tempo resolver, com maior facilidade, esses problemas que são comuns à vida das cidades. Essa fOI a idéia, estabelecer-se um maior
fortalecimento do poder municipal. Conversei
com o Dr. Quirino que é a expressão maior dos
magistrados e está aqui trabalhando nesse sentido, e ele achou a idéia magistral. Eu diria até
que cabe recurso de decisão ao juiz togado e,
aSSIm, sucessivamente. Se o carro pegou a charrete na esquina, ou o contrário, quem decide é
o juiz. Se não houver acordo subirá em grau de
recurso à apreciação do juiz togado. Acredito,
eminente Relator, Aluysio Chaves, que seria uma
maneira atrevida, inovadora mesmo, de estudarmos este assunto. Estou apresentando a minha
proposta original, que não foi acolhida por V. Ex',
em emenda insistindo nessa tese. Acredito que
possa servir para reflexão de todos nós sei que
argumentariam: mas há municípios no Nordeste
que não têm advogado, não tem bacharel em
Direito. Isso seria muito fácilde resolver.Os munícipes iriam ao município mais próximo para resolver o problema nas mesmas circunstâncias, por
que advogado hoje no Brasil é coisa que não
falta.A verdade é essa. Esse bacharel em Direito,
a ser nomeado, com a aprovação de 2/3 da Câmara, obriga o Prefeito a entrar em entendimento
com os dois. Ele não vai nomear quem quer.
Entrará em entendimento com a Câmara. Estou
dando uma idéia muito simples dessa minha sugestão sem maiores detalhes técnicos, pois o assunto naturalmente seria objetivo de maiores estudos. Acredito que teríamos um avanço muito
grande no fortalecimento dos municípios. Vou insistir nessa tese, data venia o entendimento
do nosso querido Relator. Acredito que S. Ex'
tém o domingo com maior tranqililidade para
pensar nisso, dentro da sua inteligência e sensibilidade de homem do interior. Conversando com
o nosso Presidente e alguns colegas, S. Ex' acharam a idéia salutar. Vou apresentar a emenda e,
data venia , carinhosamente, formularei apelo
ao nobre Relator constituinte Aluysio Chaves, no
sentido de que ele examine essa tese com carinho.

Já tive oportunidade de verificar no relatório de
S. Ex' e posso dizer que, das propostas que apresentei muitas delas já foram objeto de apreciação
e aproveitamento por S. Ex'
Um outro aspecto, insistir na nossa proposta'
inicial, qual seja, a de fortalecer também o poder
do Estado, no sentido da criação do Município,
sem depender de legislação federal. Deputado
que fui, creio que os Srs. Deputados Estaduais,
através da Assembléia Legislativa, da Constituição
Estadual, poderão determinar as condições mínimas exigidas para a criação do Município, sem
depender da legislação federal, porque isso representa um entrave muito grande à concretização
dessas medidas. Tenho alguma experiência sobre
isso, pois criei vários municípios, elevei várias comarcas, criei distritos, e sei o quanto foi difícil
obedecer à legislação existente a respeito. E lá
no interior temos condições, muitas vezes, de resolver o problema com maior conhecimento de
causa.
Eram estes os reparos que desejava fazer, ao
Relatório de S. Ex', apenas para solicitar ao nosso
Relator que, na tranqililidade do domingo de Brasília, examine a nossa proposta com todo o carinho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Sr. Relator, Aloysio Chaves,
para fazer as considerações que julgar oportunas.
O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Eminente
e prezado colega, Constituinte IvoCersósimo, meditei bastante sobre o problema do Judiciário e
fiquei em dúvida, pois a matéria não era de fácil
enquadramento, se se cria essa possibilidade, onde o juiz municipal possa ser recrutado com as
qualificações necessárias para o exercício da magistratura. Hoje a magistratura está se transformando numa carreira especializada, até com a
existência de escolas de magistrados, exigindo-se
como pré-requisito para o exercício de qualquer
cargo a freqüência a essa escola de magistrados
para ter ingresso na carreira da magistratura, à
semelhança do que ocorre no terreno nas Relações Exteriores. Suponhamos que determinados
prefeitos, em seus municípios, se fixem num nome, sendo essa pessoa investida no cargo de juiz
municipal ou de juiz de paz, com mandato provisório. Tenho muito receio de que ela venha a
se estiolar, ou, pelas limitações reduzidas do município, acabe por ser envolvida pelos rnunícípes,
pelos laços de amizade, laços políticos, enfim,
vínculos de qualquer natureza, que venham a impedir e tolher sua ação como magistrado independente e capaz de resolver com presteza e celeridade esses pequenos conflitos.
Verifico que, na organização do Estado, a matéria fica a cargo da Lei Orgânica do Judiciário,
que é de miciativa do Tribunal de Justiça direto
para a Assembléia Legislativa, e mais, inclusive
para a criação de juízes de pequenas causas, que
poderão ser colocados não só nas comarcas como nos distritos judiciários. O Tribunal poderá
fazer essa distribuição, e os juízes estariam integrando uma carreira, também com possibilidade
de ascender no quadro da magistratura, tendo
um estímulo para atingir outras posições, chegando, afinal ao próprio Tribunal de Justiça, que é
o sonho e a aspiração de todo magistrado de
carreira.
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Poderia ser criado o juiz de pequenas causas,
inclusive para resolver esses problemas. Não há
inconveniente algum. Vai depender não propriamente do Município, mas do Estado e da Constituição Estadual. Tenho a melhor disposição a respeito, e vou examinar com todo o cuidado e atenção suas sugestões, sua proposta, e, se for possível, caminharemos para uma solução integrada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Constituinte Ivo Cersósimo.
O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSlMO (Iníciofora do microfone. Inaudivel.)... Imagine V.
Ex-que, como está atualmente, usando dos recursos dos nossos códigos, consegui perdurar na
defesa do meu cliente nada menos do que cinco
anos, em se tratando de uma simples trombada
de carro com motocicleta, que causou um problema grave.
O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) caso para o juiz de pequenas causas.

É um

O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSlMO Sim, e arrastou-se por cinco anos a pendência.
Esse acidente causou um problema ínclusive de
deficiência física à vítima.
O SR.RELATOR (Aloysio Chaves) - Para esses
casos, foi criado o Juizado de Pequenas Causas,
mas que ainda não funciona na maioria dos Estados.
O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSlMO VejaV. Ex' como resolver esses problemas, é difícil. Sou advogado, e é evidente que, para mim,
é melhor procrastinar tanto quanto possível uma
causa como essa, na defesa do meu cliente. Isso
também ocorre com aquele problema do porco
que entra na roça do vizinho e acaba com ela,
e eles ficam brigando durante dez anos
O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Isso é
problema a ser resolvido pelo Juizado de Pequenas Causas, caro colega, que precisa ser, necessariamente, municipal mesmo porque, para assegurar os recursos necessários à sua instituição
- porque esse juiz não pode ficar com o poder
de decidir em única instância -, tem que haver
uma disposição dentro da LeiOrgânica do Estado
que discipline esses graus de recursos ou para
o juiz de comarca, ou para um juiz de Tribunal
de Alçada ou para um juiz de Tribunal de Justiça.
O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSlMO Seria recorrer-se da primeira mstância para um
juizado.
O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Nada impede que os Estados criem, e coloquem em cada
município, esses juízes para pequenas causas.
O SR. CONSTITUINTE IVO CERSÓSlMO É por aí que podemos começar. Como dizo nosso
Ministro, é por aí, o começo. (Rísos.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Cumprida a finalidadeda reunião, a Presidência
suspende a mesma, e convoca os Srs. Constituintes para uma reunião ordinária na terça-feira
próxima, às 9:30 horas.
Ata da 17' Reunião Ordinária

Aos vinte dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se a Subcomisão dos Municípios e
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Regiões, na Sala B-3 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasília, DF, Sob a presidência
do Senhor Constituinte, Luiz Alberto Rodrigues,
com a presença dos senhores Membros: LuizFreire, Lavoisier Maia, Aloysio Chaves, FIrmo de Castro, Nestor Duarte, Waldeck Ornelas, Vitor Buaiz,
Mello Reis, Denisar Arneíro, José Dutra, Mauro
Miranda, Maurício Fruet, Alexandre Puzyna e Edésio Frias. ATA: lida e aprovada a Ata da reunião
anterior. Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente disse que a reunião se destinava à apresentação do anteprojeto, passando a palavra ao Senhor Relator, Constituinte Aloysio Chaves; o qual
disse haver cumprido rigorosamente o prazo regimental para apresentação do Relatório. Ressaltou
o significativo número de emendas, dizendo ter
feito um cuidadoso exame das mesmas, tendo
aproveitado algumas, que concorreram para o
aprimoramento do seu trabalho, passando, a seguir, à leitura do Relatório, findo o que entregou-o
ao Senhor Presidente. Este informou que os pedidos de destaque deverão ser apresentados em
formulário próprio, até amanhã, às dezessete horas. Em seguida, o o Senhor Presidente convocou
reuniões para amanhã às dez horas e às dezessete
horas e quinze minutos, para votação das emendas e do anteprojeto. Nada mais havendo a tratar,
os trabalhos foram encerrados às onze horas e
vinte e cinco minutos. A reunião fOI gravada e
será publicada no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E, para constar, eu, Iná Fernandes Costa, Secretária, lavrei a presentae Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, Constituinte LuizAlberto Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão de Municípios e regiões.
A SI'" Secretária procederá à leitura da ata da
reunião anterior.
(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Ordem do Dia da reunião de hoje da Subcomissão de Municípios e regiões é a apresentação
do relatório final do anteprojeto da Subcomissão
pelo Relator, Constituinte Aloysio Chaves.
Lembro, neste instante, aos Srs. Constituintes,
que amanhã, às 10 horas, teremos a votação.
Em se tratando de matéria constitucional, para
aprovação de destaques de emendas do anteprojeto, são necessários a presença e os votos afirmativos da metade mais um dos Constituintes que
compõem a Subcomissão. Daí a necessidade
ínarredável da presença de todos os Constituintes,
particularmente amanhã - para o que já peço
a colaboração dos presentes, inclusive para que
levem aos outros membros desta Subcomissão
esta necessidade imperiosa - para o fecho dos
nossos trabalhos.
Passo a palavra ao Constituinte Aloysio Chaves,
Relator desta Subcomissão, para que possa fazer
a apresentação do seu relatório final.
O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes membros desta Subcomissão, cumprindo rigorosamente o Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte, reuni todas
as emendas apresentadas ao anteprojeto já oferecido a esta Subcomissão. Procurei exercer um

controle pessoal sobre as emendas, para evitar
qualquer omissão ou falha, trabalhando na sextafeira, sábado e domingo da semana anterior. Inclusive às 20:30 h estive nesta Subcomissão com
o funcionário de plantão, que recebia as emendas
que foram apresentadas. Posteriormente, este
funcionário me telefonou comunicando-me que
até as 24 horas haviam chegado mais 33 emendas. Ele encerrou o termo e eu, pessoalmente,
nesta Subcomissão, na segunda-feira, recebi um
documento discriminando-as quanto à data e à
hora em que foram apresentadas, todas dentro
do prazo regimental. Creio que é fundamental
que se cumpra o prazo estabelecido no Reqírnento da Assembléia Nacional Constituinte. E uma
lei. E vamos fazer a Lei Maior, a Constituição.
Não podemos fazê-Ia descumprindo lei que rege
nossos trabalhos. Não existe fundamento no Regimento da Assembléia Nacional Constituinte para,
por ato pessoal do seu Presidente ou da Mesa
dilatar o prazo para entrega de emendas pelo tempo que julgar conveniente em qualquer das Subcomissões. Tal decisão seria arbitrária e desnecessária. Violariao Regimento da Assembléia Nacional Constituinte e, estou certo, não é a intenção
do eminente Constituinte Ulysses Guimarães, que
a preside com tanto vigor e empenho. S. Ex" tem
enfatizado reiteradas vezes a necessidade de que
se ultime este trabalho ainda no corrente ano.
E para que possamos finalizara Constituição dentro do tempo previsto é preciso que esses prazos
sejam cumpridos. Fez-me S. Ex" um apelo pessoal, muito antes do início desses trabalhos, para
que colaborasse no sentido de que esses prazos
fossem cumpridos. Assegurei-lhe que, de minha
parte, os cumpriria, porque acho que há um interesse nacional, que está acima dos Partidos, que
reclama por esta Constituição com a maior urgência possível, sem atropelar cronogramas, sem
açodamento, sem encurtar discussões, mas também sem dilatar, contra a letra expressa do Regimento, prazos que estão estabelecidos por decisão unâmme da Assembléia Nacional Constituinte. E a esta altura, meu relatório já está na parte
de impressão final. Seria impossível voltar atrás
para retomar algumas emendas de segunda-feira,
o que tumultuaria todo esse trabalho. Li, hoje,
nos jornais, com satisfação, uma declaração do
eminente Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, de que a decisão gerou críticas de
vários Relatores, que já haviam praticamente concluído seus trabalhos, o que levou o Presidente
da Assembléia, Constituinte Ulysses Guimarães,
a definir que o Relatores não são obrigados a
receber as emendas encaminhadas depois do término do prazo inicial. O entendimento do Constituinte Ulysses Guimarães foi o de que os Constituintes que tiverem suas emendas não aceitas
pelas Subcomissões poderão apresentá-Ias perante as Comissões Temáticas. De sorte que o
meu trabalho estava ultimado - trabalho que
é composto do relatório, exarado em 97 páginas,
um anexo, com 150 páginas, e 19 páginas, com
gráficos e mapas - que fazem parte do relatório,
os quais depois explicarei - totalizando 266 páginas
Vou ler a introdução do relatório, que faz a análise de emenda por emenda.
Foram apresentadas a esta Subcomissão 169
emendas. ASubcomissão de Municípios e regiões
recebeu cerca de 400 sugestões. Somente uma
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Subcomissão recebeu número maior de sugestões do que a nossa - para que os colegas possam ter uma idéia do volume de trabalho com
que se ateve o Relator - e acredito que poucas
Subcomissões receberam mais de 169 emendas
para um anteprojeto de 22 artigos. Fizemos a
leitura, o exame cuidadoso de todas as emendas.
Creio que melhoramos o projeto. Incorporamos
algumas alterações que me parecem muito importantes para aprimorá-lo. As regiões de desenvolvimento vão ficar realmente em um estágio
intermediário, na minha opinião, muito bom, se
não excelente em relação à situação atual, não
se chegando àquele federalismo regional preconizado por vários que, na minha opinião, é absolutamente impossível ser adaptado ao Brasil, ser
adotado entre nós. Honrou-nos redobradamente
o interesse dos membros desta Subcomissão debatendo de modo minucioso e percuciente o anteprojeto e, mais do que isto, oferecendo emendas
tendentes a aprimorá-lo. Entendemos que é do
debate amplo, aberto e democrático, das idéias
e das sugestões de todos, e que podem ter a
mesma viabilidade de acatamento, que resultam
as melhores escolhas, as opções mais legítimas
e as diretivas de conduta com maior possibilidade
de eficácia, pela obediência consentida e natural,
independente da sanção. A força e a credibilidade
dos legisladores, reunidos no Congresso ou em
Assembléia Geral para fazer a lei ou a Constituição, residem, em grande parte, no exercício
efetivo da representação que lhes foi outorgada
pelo povo, que, sem dúvida alguma revela-se testemunho do excercício do dever de contribuir,
tal como um dedicado relojoeiro, na construção
e na redação da norma positiva. Ninguém é dono
dos preceitos legais que por seu intermédio são
redigidos. Deles, o único titular, quando há legitimidade e democracia, é o povo. Por este motivo,
a formulação, a indicação, a sugestão e a emenda
de um parlamentar consciente, convicto de que
não há, afora a criação divina, obras perfeitas,
é o total cumprimento do seu dever e adquire
relevância, na medida em que suscita o debate
e instiga a apresentação de modificações para
o aprimoramento do texto da lei. Eis a razão, dizemos e repetimos agora, por que, na condição
de Relator desta Subcomissão, no anteprojeto iniciai, captando as tendências e predominâncias
reveladas em nossos debates, procuramos formar
um caminho para normatizar, a nível constitucional, os município e as regiões, bem como,
ampliar, melhorar e aperfeiçoar esse caminho,
propondo a aprovação das emendas oferecidas
pelos meus ilustres pares. É isto que tentaremos
fazer neste parecer, sem qualquer preconceito
e, tanto quanto possível, sem nenhum posicionamento, salvo aqueles provenientes das nossas circunstâncias vivenciais. Anotamos preliminarmente que - para nossa satisfação - sobre os aspectos metodológicos e estruturais do anteprojeto,
não houve qualquer objeção. Não obstante tivessem surgido alhures comentários no sentido de
que, ao tratarmos da competência tributária dos
municípios, avançamos além do tema que nos
competia, tranqúllizou-nos a manifestação de
apoio unânime dos membros desta Subcomissão
e, mais do que isto, a certeza de que procedemos
corretamente, sem omisões, porque a Constituição, sendo um todo não partilhável em escaninhos estanques, seus temas e preceitos se entrela-
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çam, interpenetram e convivem em recíproca
complementaridade. Entre as idéias e compreensões particulares de alguns e os anseios do povo,
cristalizados nas manifestações uníssonas dos
Municípios e dos munícipes, ao Constituinte só
cabe optar por estes último.
Antes de passarmos à apreciação específica
de todas as emendas, que no prazo regimental
foram protocoladas na secretaria da Subcomissão, devemos ainda salientar que, na condição
de Relator, resolvemos propor duas subemendas
aditivas que se revelaram imperiosas não apenas
pelos debates do anteprojeto, mas também por
estarem implicitamente contidas em diversas
emendas apresentadas por ilustres Constituintes.
A primeira visa ao acréscimo de um parágrafo
terceiro ao art. 3° do anteprojeto, com a seguinte
redação:
"Ressalvada a hipótese de acordo ou convênio celebrado com o Estado em que for
realizada a obra, qualquer programa ou projeto de investimento e infra-estrutura, de responsabilidade de órgãos da administração
federal, direta ou indireta, somente poderá
ser executado em região de desenvolvimento
após aprovação do respectivo conselho regional."
Ele não só opina como controla, fiscaliza, coordena e pode pela sua ação impedir que projetos
inconvenientes ou danosos à região possam ser
executados.
Justifica-se esta subemenda porque, apesar do
notável avanço que representa o tratramento das
regiões desenvolvidas e em desenvolvimento, no
anteprojeto, estas ainda ficaram vulneráveis, pois
poderiam ter sua pretendida unidade atingida, por
ação isolada e inevitável da União, por suas instrumentalidades administrativas, contrárias aos interesses regionais, sem inexistir no corpo constitucional explícito disciplinamento desta relevante
matéria. A norma proposta colima assim evitar
que o Governo Federal, por órgão integrante da
administração direta ou indireta, continue, como
abusivamente vem ocorrendo, a planejar e a executar empreendimentos de infra-estrutura em
Territórios e Estados, sem o assentimento prévio
do Conselho Regional de Desenvolvimento Econômico de que estes perncípem, salvo se os mesmos Territórios e Estados, cuja autonomia se pretende robustecida, tiverem consentido, mediante
acordo ou convênio na realização daquelas obras.
Por outra ordem de motivações, que explicitamos
a seguir, parece-nos essencial propor a inclusão
no capítulo" de um art. 4°, reenumerando-se o
art. 4° do original do anteprojeto para 5°, e, em
decorrência, todos os demais subseqüentes com
a seguinte redação:
"Os planos nacionais de desenvolvimento
e os orçamentos públicos federais, inclusive
o monetário e os das entidades da administração indireta serão regionalizados tanto em
relação às despesas correntes, quanto às de
capital, observando-se rigorosamente a integração das ações estatais e setoriais, face
aos objetivos territoriais de desenvolvimento."
O fortalecimento no texto constitucional do
conceito de regionalização, sem ofender a composição federativa, União Federal, Estados, Dis-

trito Federal e Municípios, exige que várias normas
de regência das atividades da União a eles se
adaptem necessariamente. Pela sua abrangente
significação, as regras que disciplinam a feitura
dos orçamentos federais e dos planos nacionais
de desenvolvimento deverão logo submeter-se,
por comando constitucional, àquele princípio básico, que não i1ide ou reduz mas, ao contrário,
enriquece as diretrizes legais vigentes sobre a elaboração dos mesmos documentos fundamentais.
Propõe-se, portanto, que a regionalização ocorra
quanto aos planos nacionais de desenvolvimento
e aos orçamentos públicos federais, inclusive o
monetário e os das entidades da administração
indireta, ou seja, que neles sejam também destacados os itens relacionados em cada região de
desenvolvimento em que estiver, por definição
legal, dividido-o Brasil. E que neles, que abarcam
tantas despesas correntes como as de capital,
seja rigidamente observada a integração das
ações setoriais da União, em face dos objetivos
de desenvolvimento de cada área territorial do
País.
Aqui, consultando o anuário do IBGE, verifica-se, por exemplo, que lá figura por região a
arrecadação. Mas quando se trata da despesa,
não figura por região, figura por Ministério, que
é para não revelar o quanto está efetivamente
retomando a essa região.
Devemos ainda ressaltar que, na fase de apresentação de sugestões, e até o último instante
do encerramento do prazo a que se refere o §
2°, do art. 14, do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, o relator recebeu as que foram
registradas e alistadas no Anexo I do seu relatório.
Ocorre que, posteriormente, Constituintes interessados apontaram omissões que resultaram de
falhas na distribuição das sugestões à Subcomissão. A omissão foi em parte suprida por iniciativa
do Relator, que, em alguns casos, havia recebido
diretamente do Constituinte cópia de sua sugestão, como ocorreu com a do ilustre Constituinte
Max Rosenmann, da qual o art. 2° foi integralmente aproveitado, transformando-se no atual art.
20 do anteprojeto, e a do eminente Constituinte
Lavoisier Maia, que teve a primazia de abrir os
debates sobre as regiões em desenvolvimento
econômico, para elas propondo tratamento especial e diferenciado no texto constitucional.
Nova listagem pelo Prodasen incluiu todas as
sugestões recebidas até o momento da discussão
do anteprojeto, objeto agora de revisão, com a
incorporação de emendas que lhe foram tempestivamente apresentadas.
Aqui, Sr. Presidente, faço a análise de cada uma
das emendas, por ordem numérica, da primeira
até a última - Emenda rr 169 - as razões do
acolhimento, total, ou parcial, as razões da rejeição e também a indicação porque algumas estão
prejudicadas.
A leitura deste longo parecer, que tem 97 páginas, como disse, vai dar aos nossos colegas uma
explicação completa a respeito dessas razões. Praticamente, seria desnecessário lê-lo, agora, já que
todos os membros da Comissão estão recebendo
o parecer do Relator, parecer, repito, que contém
ainda um quadro anexo, no qual figura justamente
a emenda, inclusive, em uma outra coluna, vê-se
a nova redação, a redação deste anteprojeto. É
um quadro com cerca de 150 páginas que se
pode ver a seguir. Também mandei incluir o ane-
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xo rr 2 - alguns outros quadros estatísticos que me pareceu interessante constar dos Anais
desta Comissão e dos Anais da Assembléia Nacional Constituinte, para o registro que a História
um dia irá fazer de todo o trabalho da Constituinte
de 87, e de como esses trabalhos foram produzidos, no âmbito de suas comissões, modificados,
alterados, enfim, toda a História deste processo
de elaboração da nova Constituição do Brasil. Um
desses mapas, que incluí dentro do relatório geral
- não foi encadernado no relatório, mas está
num apenso - estabelece um sistema de apoio
ao processo de elaboração constitucional, com
o demonstrativo do tipo de emenda, por partido.
Se a emenda foi substitutiva, se foi supressiva,
se foi modificativa, se foi aditiva etc. E o total,
de 182, quando o total das emendas são 169,
porque há emendas envolvendo dois ou três temas. Então, na hora de desdobrar, aparece 182,
devido ao desdobramento.
'
O segundo quadro demonstrativo da a situação
das emendas, por partido: as que foram aprovadas, as que foram rejeitadas, as prejudicadas, as
aprovadas em parte, as retiradas e, depois, os
totais
O quadro anexo tem a relação das emendas
por autor, o número de cada emenda, o partido
e a Unidade da Federação a que pertence.
As emendas por referência, são um código,
dado por um número de 10 dígitos, conforme
o exemplo 0000001800. A partir da margem esquerda, o primeiro zero zero é o título; o segundo
zero zero é o capítulo; o terceiro zero zero é a
sessão; o 18 é o artigo e o outro zero zero é
o parágrafo, que é o código que a própria computação utiliza.Então, discrimina-se a emenda substitutiva, o artigo, o parágrafo enfim, que parte do
anteprojeto ela atingiu; isso se contém neste quadro.
E há um quadro que o Relator vai manusear,
que foi impossível distribuir a cada um dos membros da Comissão. E apenas para orientação do
Relator e da Mesa, em que consta o projeto anterior, as emendas apresentadas e a redação afinal
estabelecida.
Os senhores membros da Comissão hão de
verificar que o projeto contém, além daquelas alterações que já mencionei na parte preambular,
com relação ao problema das regiões, algumas
sugestões também com relação ao Município.
Acolhemos emedas de colegas sugerindo a fIXação da idade mínima para prefeito e a remuneração. Corrigimos a remuneração dos prefeitos
e dos vereadores, para evitar que a inflação, que
é uma realidade, corroendo-a, aviltando-a a torne-a extremamente baixa. Não houve um critério.
Ninguém me apontou um critério. Estabeleci o
que me pareceu o mais consentãneo, que guarda,
de certa maneira, simetria, similitude com o que
está ocorrendo no plano federal.
Eu digo aqui: "Os subsídios do prefeito, do
vice-prefeito e dos vereadores, serão fixados pela
Câmara Municipal". Chamo a atenção dos colegas que as normas gerais para a fíxação são competência de Lei Complementar do Estado, mas
a fixação é da Câmara dos Vereadores, obedecidas aquelas normas gerais. Trata-se do art. 9"
do atual projeto, onde inclui este parágrafo único:
"Fica assegurada a manutenção - aproveitando emenda que me foi aqui apresen-
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tada" - do valor real dos subsidios a que
se refere' este artigo, mediante a sua atualização com base no Indíce resultante da média dos aumentos anuais de vencimentos
concedida por lei aos funcionários municipais."
Então, o reajuste se faz com base na média.
Não pode ser a maior remuneração de uma categoria ou a menor. A média é que servirá para
reajustar também os subsidios. A mim me parece
uma regra perfeitamente correta. A Prefeitura que
pode pagar melhor a seus vereadores e que não
pode pagar tão bem a seus funcionários, que pague um pouco menos aos vereadores Essa é
a média que va~ regular e vai estabelecer isso.
Aqui também o projeto aproveitou emenda do
Senador Virgílio Távora, mencionada também por
outros colegas. Procurei realmente dar uma redação que pudesse compatibilizar-se, inclusive, com
uma proposta contida na Subcomissão da Organização do Estado, a esse respeito, onde a competência é do Estado, através da lei orgânica. A lei
orgânica tratará dessa matéria, no que diz respeito
os juizados, à estruturação de carreira das promoções, etc. Com relação a essa justiça, no interior
ocorrem muitos problemas, muitas questões que
precisam de uma solução rápida, imediata e eficaz. E a Justiça no nosso interior, remoto e longinquo, sobretudo, é muito lenta, para não dizer inexistente. O projeto diz o seguinte: Art. 10. pág.
86. a "Lei estadual regulará a criação de juizos
municipais ou distritais, providos por bacharéis
em Direito e constituídos de - 1) justiça de paz
e de menores, com a atribuição de habilitação
e celebração de casamentos e de orientação de
menores; 2) juízos especiais, singulares ou coletivos, para julgar mediante procedimento oral e
sumário pequenas causas e infrações penais a
que se não comine pena privativa de liberdade.
Parágrafo único - das decisões a que se refere
o Item II caberá recursos a juizes de instância
superior." Há que se admitir o recurso a uma
instância superior, que será definida na lei orgânica do Estado. Mais adiante, com relação aos
Municípios, também foi feita uma alteração que
me parece da maior importância. Inclinei-me muito aqui e refleti. As transformações sociais que
estão ocorrendo em nosso País são muito grandes e profundas. Muitas vezes, elas não são identificadas imediatamente. Como um rio subterrâneo, elas fluem por ai. Há um desejo cada vez
maior de uma participação da sociedade, da comunidade e, sobretudo, a necessidade de um
controle sobre certas administrações, para assegurar o princípio da moralidade pública, para
combater a corrupção, que, como um cancro,
muitas vezes corrói a própria reserva nacional do
País É preciso que se crie a1QUma coisa nesse
sentido. É evidente que um município pequeno
não pode ter Tribunal de Contas. O Tribunal de
Contas fica com a sua função. O Conselho de
Contas de Municípios fica com a sua função. Mas
procurou-se aqui, de acordo com opiniões manifestadas por vários companheiros e com a proposta do Senador Virgílio, que era uma emenda
concreta, encontrou uma solução. Tenho a impressão, de que, se puder ser efetivada, ela irá
modificar essa situação no interior do Brasil. É
uma espécie de ombudsman, mas coletivo. É
uma figura. Está no artigo 21, pág. 94. Pediria
aos colegas que refletissem, após esta reunião,

sobre a importância extraordinária disso. "Cada
órgão subsidiário de controle, como órgão subsídiário da atívidade municipal da lei fundamental
do Município, criará um Conselho de Ouvidores
e regulará as suas atribuições. Ao Conselho de
Ouvidores, constituido de representantes da comunidade, de entidades econômicas, profissionais e culturais, em especial, competirá manifestar-se perante a Câmara dos Vereadores sobre
orçamento municipal a ser votado, fiscalizar o desempenho da administração municipal, no culto
da execução orçarnentáría, manifestando-se perante a Câmara Municipal, sernpreque julgue necessário; receber queixas da comunidade a respeito do funcionamento da administração municipal e encaminhá-Ias aos órgãos competentes,
providenciando, quando for o caso, medidas de
apuração da responsabilidade de servidores municipais. Parágrafo 2°: os membros do Conselho
de Ouvidores serão eleitos por voto direto e secreto em sufrágio universal e exercerão suas atribuições gratuitamente. Parágrafo 3°: será confenda
legitimidade processual ao Presidente do Conselho de Ouvidores para representar perante o Poder
Judiciário sobre qualquer abuso de autoridade,
desvio de poder ou má aplicação de recursos
públicos".
É um órgão do qual a comunidade vai participar, mas não por eleição indireta da Câmara
de Vereadores, não vai participar por escolha de
Prefeitos, vai participar por escolha do prórprio
eleitorado, que colocará um corpo de pessoas
capazes de auxiliar e orientar a administração e
de certa maneira fiscalizar, para evitar os abusos
que tão freqüentemente ocorrem por este Pais.
Se damos autonomia aos Municípios, se fortalecemos os MunicípIOS, se lhes damos uma atribuição bem ampla, se os colocamos como entes
da Federação, se damos uma justiça quase municipal a essa justiça de base, é preciso ter uma
espécie de um procurador ou de um promotorouvidor, neste caso, deste Conselho, formado pela
própria comunidade, que possa acompanhar e
verificar se houver abuso na fixação dos subsidios
dos vereadores, se houver abuso na fixação dos
subsídios dos prefeitos, se houver malversação
de dinheiros públicos. Muito antes e sem embargo
da ação do Tribunal de contas este Conselho tem
essa atribuição precípua de orientar. Não tem poder decisório de rejeitar contas, de analisar contas,
mas tem esse poder de fiscalização. É a participação da comunidade nesta fiscalização e neste
contole. são algumas das alterações principais
a que me estou reportando aqui. As demais estão
amplamente justificadas no parecer que submeto
à douta Subcomissão. Procurei desempenhar da
melhor maneira este trabalho. Não foi um trabalho
fácil. Esta é uma matéria que interessa realmente
aos parlamentares de uma maneira geral e a muitos segmentos da sociedade brasileira. Só o fato
de terem surgido cerca de 400 sugestões na primeira fase e 169 emendas na segunda demonstra
e repito, os que não estavam presentes no início
desta reunião, que a nossa Comissão foi a segunda em recebimento de número de sugestões. Somente uma outra a suplantou. Recebemos 400
emendas. Agora são 169 emendas para 22 artigos. Fazer um trabalho bem redigido para figurar
num texto constitucional, fazer um trabalho com
uma boa apresentação, ter que justificar e analisar
uma por uma as emendas e, sobretudo, fazê-lo

Julho de 1987

sem nenhuma idéia pessoal própria, sem nenhum
parti pris, Não foi fácil. Não quis colocar neste
parecer, nesta matéria, opiniões pessoais, posições pessoais. Estamos trabalhando para dar
uma Constituição ao povo brasileiro, ao Brasil,
e não vislumbro, neste trabalho, nem remotamente, qualquer orientação que se prenda a uma posição pessoal. Procurei identificar sempre as tendências da Subcomissão e, ao mesmo tempo,
as das entidades que aqui .compareceram para
prestar seu depoimento e, sobretudo, do que conheço deste imenso Brasil, na área do Poder Legislativo - do qual fiz parte como Senador e
Deputado - na área do Poder Judiciário - do
mo Presidente de Tribunal - e na área do Executivo- da qual fizparte como administrador, Reitor
e Governador. Tenho ampla experiência na área
dos três poderes, são 49 anos de vida pública.
Conheço o nosso interior, não só do meu Estado,
da minha região, mas conheço a realidade deste
imenso Pais. Procuramos trabalhar no sentido de
preparar uma Constituição para o Brasil real neste
setor, neste campo das regiões de desenvolvimento econômico. Creio sinceramente, depois de
muito refletir, que o anteprojeto criou uma proposta muito acima da atual, acima do que se
previu no Projeto Afonso Arinos, do que se cogitou na Constituição de 1946, e de muitas idéias
que aflorram nesta Subcomissão. Mas de uma
maneira factivel, real que se possa ajustar à realidade brasileira, e não de uma maneira utópica,
impossível de se realizar. Casa-se inteiramente
com a realidade do nosso País e poderá ser acolhida na Comissão Temática e, afinal, no Plenário.
Trata-se de um instrumento poderoso para a organização desses Municípios. Teremos uma nova
aurora a iluminar o destino e a vida desses Municípios. Será um meio poderoso para o progresso
e desenvolvimento das grandes regiões e, portanto, do Pais. Com esse espirito e com o desejo
de corresponder à confiança dos meus emitentes
pares, trabalhei durante 20 dias, praticamente,
com pequeno interregno para a discussão do primeiro anteprojeto, dia e noite, sábados e domingos, para ultimar os dois trabalhos apresentados
a esta Subcomissão. é o que tinha a declarar,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência recebe, então o anteprojeto final
do Relator da Subcomissão dos Municípios e regiões, determinando à assessoria a distribuição
de cópias a todos os membros efetivos da Subcomissão e aos membros suplentes. A Presidência
reafirma ao plenário que teremos amanhã, às 10
horas, a reunião para a votação do anteprojeto.
Informa ainda que aqueles Constituintes que pretenderem encaminhar pedidos de destaque das
emendas que apresentaram, deverão fazê-lo no
formulário próprio e entregá-los à Presidência
amanhã, ao início da reunião. De outro lado, a
Presidência pretende também organizar o calendário de entrega do anteprojeto, votado pela Subcomissão, na sexta-feira, ao Relator e ao Presidente da Comissão de Organização do Estado,
respectivamente, Constituintes José Richa e Thomaz Nonô, com a presença de outras autoridades
da Assembléia Nacional Constituinte. A Presidência indaga ao plenário se algum dos Srs. Constituintes quer fazer algum comentário a respeito
do tema que foi aqui colocado.
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Com a palavra o Sr Constituinte José Dutra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, o trabalho está bem feito, mas os
meus colegas Constituintes hão de convir que
é muito extenso e a meu sentir não teremos condições de analisá-lo até amanhã à hora do início
da nossa reunião ordinária, especialmente porque
nos estamos defrontando com problemas em outras Subcomissões, com emendas apresentadas
as quais também seremos obrigados a acompanhar na intenção de ver materializadas as idéias
que propusemos. Tendo em vista esses fatos, gostaria de propor que a nossa reunião, ao invés
de ser realizada pela manhã, que fosse à tarde,
às 17 horas, a fim de que tivéssemos um pouco
mais de tempo para dissecar tudo aquilo que está
incerto neste trabalho realizado pelo eminente Relator Aloysio Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga aos Srs, Constituintes
se ainda querem fazer alguma ponderação a respeito desse assunto.
Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET Além da posição de organização do roteiro, com
a apresentação das eventuais emendas, tendo em
vista o conhecimento de causa dos integrantes
desta Subcomissão e, ao mesmo tempo, eventuais posições divergentes, creio que, poderíamos
perfeitamente desenvolver a nossa reunião a partir
da hora em que foi colocada e até dar-se o cunho
informal ao desenvolvimento desse trabalho, para
que muito menos se obedeça um processo disciplinar de apresentação de propostas de emendas,
mas que isso se desenvolva naturalmente. Esse
o sentido da proposta, uma reunião informal às
10 horas e então, oficialmente, às 17 horas. Acho
que vamos precisar do dia inteiro, amanhã, para
desenvolver esse trabalho. O sentido objetivo é
o seguinte: às 10 horas, uma reunião informal
da Comissão e às 17 horas, a reunião oficial.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência anotou a sugestão do Constituinte Maurício Freut. Indaga se algum outro
Constituinte deseja ponderar a respeito do assunto.
Com a palavra o Constituinte Mello Reis.
O SR. CONSTITUINTEMELLOREIS-Sr. Presidente, acho a sugestão interessante. Começaríamos os trabalhos na parte da manhã e prorrogaríamos a reunião pelo tempo suficiente para
esgotarmos o assunto. Entretanto, pergunto se
não seria mais viável que essa reunião se desse
após o encerramento da sessão normal da Casa.
Sugeriria às 18 horas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência mdaga se mais algum Constituinte quer fazer alguma ponderação a respeito
do assunto. A Presidência vai então decidir. informo principalmente ao plenário que o processo
de votação é o fecho do nosso trabalho e que,
portanto, é um processo absolutamente formal,
na medida em que vamos tomar votos para a
definição de aprovação de destaques do relatório.
Solicita inclusive aos Srs. Constituintes que tomem conhecimento do Regime Interno dos trabalhos, encaminhado ao gabinete de cada Constituinte, para que possamos ter amanhã um orde-

namento do trabalho conveniente ao objetivo que
se quer atingir. De outro lado, a Presidência entende que os Constituintes que se manifestaram trouxeram uma colaboração efetiva ao bom ordenamento desses trabalhos. Portanto, teremos reunião na parte da manhã para votação e discussão
e objetivamente na parte da tarde tomaremos os
votos, de acordo com o Regimento Interno. Teremos, então, a reunião revestida da formalidade
necessária para o caráter de apreciação do anteprojeto e encaminhamento dos destaques lembrando ao plenário que a votação se processará
à tarde. A Presidência fixa esse horário para que
possamos ter um trabalho bastante produtivo, 17
horas e 15 minutos em que está previsto o término
dos trabalhos no plenário da Assembléia, conforme orientação da própria Presidência da Assembléia Nacional Constituinte. Portanto, teremos
reunião às 10 horas da manhã e reunião às 17:15
ter em mente, que deverá estar presente à reunião
da tarde, para votação e aprovação final, do nosso
anteprojeto.
Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet.
O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET Neste caso, a aprovação de destaque de emenda
ocorrerá às 17:15 horas?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência receberá a apresentação de destaques até as 17:15 horas, nos formulários de
pedidos de destaques. Reafirmo aos Srs. Constituintes a necessidade da presença de todos, uma
vez que, em se tratando de matéria constitucional,
são necessários 11 votos favoráveis, o que representa a metade mais um do plenário da Subcomissão para a aprovação do anteprojeto.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para amanhã dia 21, às 10 horas, e às 17 horas
e 15 minutos.
Está encerrada a reunião.
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2198,2797,2210 e 1737, de autoria dos Senhores Constituintes: Tadeu França, Ruben Figueiró,
Eduardo Jorge, Paes de Andrade, Maria Lúcia,
Octávio Elísio, Mozanldo Cavalcanti e, ainda, de
sugestões da Associação Brasileira de Entidades
Estaduais de Mineração - ABEMlN- Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, dos empregados de empresas estatais, da União Nacional
dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, do
Grupo Nordeste, da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Grupo de Estudo
do Curso Constituinte e Constituição da Universidade de Brasília. Findo o Expediente, fizeram
exposição sobre o tema - Nacionalidade da Pessoa Juridica e Reserva de Mercado os Senhores:
Antônio Ermírio de Moraes, que foi interpelado
pelos Constituintes Joaquim Bevilacqua, Gil César, Afif Domingos, Renato Johnsson, Luiz Salomão e Vladimir Palmeira; George Fisher; Jorge
Gerdau Johanpeter, que foi interpelado pelos
Constituintes Ismael Wanderley, Gabriel Guerreiro, Renato Johnsson, Luiz Salomão, Vladimir Palmeira, Gil César e Severo Gomes; e, ainda, José
EzilVieiraRocha, que foi interpelado pelos Constituintes Hélio Duque, Afif Domingos e Luiz Salomão. O inteiro teor dos debates será publicado,
após a tradução das notas taquigráficas e o competente registro datilográfico, no Diário da As·
sembléia Nacional Constituinte. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às vinte horas e quarenta
minutos, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a ser realizada amanhã,
dia sete de maio, às nove horas e trinta minutos,
destinada à audiência pública. E, para constar,
eu, lone Ramos de Figuerêdo, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA
REilNJÃO ORDINÁRIA DA SilBCOMlSSÃO
DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO
DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE
DO SilBSOLO E DA ATMDADE ECONÔMlO\, REALIZADAEM 6 DEMAlO DE 1987,
ÀS 18 HORAS, ÍNTEGRA DOAPANHAMENTO TAQilIGRÁFICO, COM PilBUCAÇÃO
DEVIDAMENTE AilTORlZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA SilBCOMlSSÃO,
CONSTffillNTE DELFIMNETTO.

Ata da 11· Reuniáo Ordinária
Aos seis dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas, 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 Atividade Econômica, sob a Presidência dos
Senhores Constituintes Delfim Netto e AfifDomingos, com a presença dos seguintes Constituinte~:
Delfim Netto, Renato Johnsson, Beth Azize, LuIZ
Salomão, Gil César, AfifDomingos, Marcos uma,
Gabriel Guerreiro, Vladimir Palmeira, Joaquim Bevilacqua, Irapuan Costa Júnior, Ismael Wanderley,
Hélio Duque, Albano Franco, Antônio Ueno, Jalles
Fontoura e Virgildásio de Senna. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou que fosse dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que foi
considerada aprovada. A seguir, deu-se início ao
Expediente que constou da leitura sumária dassugestões de números 1647, 1017, 1130, 1291,

O SR. PRESIDENTE (Delíím Netto) - Havendo
número regimental declaro abertos os trabalhos
da reunião da Subcomissão de Princípios Gerais,
Intervenção do Estado, Regime da Propriedade
do Subsolo e Atividades Econômicas.
Não havendo objeção do Plenário, vou dispensar a leitura da ata, considerando-a aprovada
A Presidência recebeu e encaminhou ao Senhor Constituinte Virgildásio de Senna, relator da
matéria, as Sugestões de n9 1647, 1017, 1130,
1291, 2198, 2797, 2210 e 1737, de autoria dos
Senhores Constituintes Tadeu França, Ruben Figueiró, Eduardo Jorge, Paes de Andrade, Maria
Lúcia, Octávio Elízio,Mozarildo Cavalcanti, e, ainda, sugestões da Associação Brasileira de Entídades Estaduais de Mineração - ABEMlN -, Associação dos Delegados de Policia do Brasil, dos
empregados das empresas estatais, da União Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional,
do Grupo Nordeste, da Secretaria do Patrírnônío
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Histórico e Artístico Nacional, do Grupo de Estudo
do Curso de Constituinte da Universidade de Brasilia e da União Nacional dos Auditores Fiscais
do Tesouro Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Esta
reunião se destina à exposição dos ilustres convidados, que vão discorrer sobre os temas fixados
para esta tarde: Naclonalrdade da pessoa jurídica
e reserva de mercado.
Tenho a satisfação de convidar o Dr. Antonio
Ermírio de Moraes para que venha fazer a sua
exposição.
O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, antes de ouvir o nosso convidado, gostaria de entregar a Presidência, e à relatoria desta subcomissão o Projeto de Constituição
dos Partidos dos Trabalhadores, que foi entregue
hoje no Plenário ao Presidente Ulysses Guimarães
e que, aperentemente é a única contribuição do
Partido em seu conjunto, envolvendo a globalidade de um projeto constitucional. Entrego na
certeza de que esta Subcomissão vai levar em
consideração os pontos a ela atinentes e valorizará
devidamente esta contribuição para a futura
Constituição a ser elaborada por esta Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -Agradecemos ao Ilustre Constituinte Vladimir Palmeira,
a entrega deste projeto, e tenho certeza de que
esta Subcomissão vai analisá-lo com todo o cuídado que merece.
Concedo a palavra ao Dr. Antôruo Ermíno de
Moraes, alertando que V. S' tem 15 minutos para
sua exposição.
O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES Sr. Presidente, Ministro Delfim Netto, Srs Constituintes.
Antes de mais nada, quero aqui externar os
meus agradecimentos por este honroso convite
que me foi formulado, e peço desculpa aos Senhores porque me encontro um tanto quanto afônico, mas procurarei fazer uma síntese sobre o
tema que me foi proposto para discorrer na data
de hoje: nacionalidade da pessoa jurídica e reserva
de mercado.
Entendo por nacionalidade da pessoa jurídica
uma discussão que deva ser feita com relação
à intervenção do Estado, à presença da multinacional e à presença da empresa privada em nosso
País.
Há muito que reclamo do Ministério da Indústria
e do Comércio o que eu chamaria de uma verdadetra politica industrial, e essa política industrial
começaria definindo bem claramente os seqmentos onde atuariam a empresa privada nacional,
a empresa estatal e a empresa multinacional. O
Brasil é um País de 8 milhões e meio de quílômetros quadrados, e somos hoje 230 milhões de
brasileiros. Se nós contmuarmos com esse índice
de natalidade, certamente, nós teremos 5 milhões
de brasileiros a mais em cada ano no nosso País.
E preciso levarmos esse aspecto em consideração. Há lugar para todos, há lugar para a empresa
estatal, há lugar para a empresa multinacional
e há lugar, evidentemente, para a empresa privada
n~cional. Mas, nós estamos exclusivamente pedíndo para que o Governo decida, com coragem,
onde é que nós podemos agir, onde vai agir a
empresa estatal. Há, por exemplo, o caso da síde-

rurgia em que, salvo raras exceções, exrste uma
convivência pacífica entre a empresa estatal, que
é produtora de produtos planos, e a empresa privada nacional, que é produtora de não planos.
Nós tivemos alguns casos de exceção, mas com
algumas pequenas correções, nós podemos voltar perfeitamente bem dentro desse diapasão da
empresa estatal produzir apenas produtos planos
e a e~presa privada produzir produtos não planos. E preciso que haja coragem para esse tipo
de definição, e tenho certeza de que, num futuro
breve, nós teremos uma politica industrial capaz
de garantir a todos aqueles que queiram trabalhar
para a Nação brasileira um futuro razoavelmente
tranqüilo. O que devemos é lutar contra essa falta
de política industrial e comercial, em que após
um determinado número de anos de ação, repentinamente, nós vemos um campo que pertencia,
por exemplo, à empresa privada nacional invadida
pela empresa multinacional ou invadida por uma
própria estatal. Não há razão para isso. E preciso
que todos saibam se respeitar porque há campo
para todos, é apenas uma questão de definição
e, nesse aspecto, uma política industrial precisa
ser rapidamente definida.
É evidente que no momento, nessa fase de
transição, parece-me um dos problemas mais
graves que nós temos pela frente é o da dívida
externa brasileira.
Por ocasião da primeira crise do petróleo, em
1973, países mais adiantados do que o Brasil,
como por exemplo a Inglaterra, Alemanha, Japão
ou o próprio Estados Unidos todos reduziram o
seu consumo de petróleo. A Inglaterra abaixou
em 29% o consumo de petróleo, de 73 para 79,
os Estados Unidos em 1,5%; a Alemanha e o
Japão em 12%, e o Brasil, lamentavelmente, nesses 6 anos aumentou o seu consumo de petróleo
em 43%. É evidente e os Senhores estão lembrados de que quando nós chegamos em 1979 a
nossa dependência de petróleo externo era de
85% , a produção nacional variava entre 20 e 15%,
o que, naturalmente, fez com que o Brasil, naquela
ocasião, tivesse dificuldades enormes para pagar
a conta do petróleo face, inclusive, as dificuldades
que tivemos de exportação, porque nós tínhamos,
naquela ocasião, uma crise internacional também
em andamento.
Em tributo a dívida externa como principal
agente deflagrador da nossa inflação. E preciso
resolver esse problema, mas resolver com íntelígência. Nós devemos 100 ou 104 bilhões de dólares, e 70% dessa dívida, realmente, pertencem
às empresas estatais, ao Governo de uma maneira
geral; 18% às multinacionais e 12% ao capital
privado nacional; grosseiramente são esses os números que tenho.
Ora, vamos começar pelas empresas estatais
cujo montante é o principal da dívida externa,
praticamente 2/3 ou 70% pertence ao Governo.
Se amanhá nós pegássemos, por exemplo, o setor
estatal como siderurgia e hidreletricidade, o setor
energético e o setor de siderurgia,que são companhias enormes, são companhias que foram mono
tadas debaixo da melher técnica possível e imaginária, e nós temos uma indústria siderúrgica maravilhosa, temos enormes usinas hidrelétricas realmente só na Rússia se encontra hidrelétncas
com a dimensão e eficiência das que temos aqui
no Brasil - então se nós pudéssemos pegar,
como uma espécie de plano piloto, esses dois
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setores de siderurgia e de hidroeletricidade e fizéssemos uma capitalização desses dois setores, capitalizar como? Emitindo ações preferenciais, por
exemplo, e não quer dizer que seja esse o único
caminho, mas emitindo ações preferenciais para
que pudessem ser ofertadas ao mercado interno,
e até mesmo emitindo ações preferenciais, porque, como bem diz o nome, são ações que não
têm direito a voto, mas são ações que têm preferência na hora da distriburção dos dividendos.
Trocaríamos a divida externa dessas empresas
por ações preferenciais,
Se amanhã nós fôssemos a um banco credor
mternacional e oferecessemos um lote de ações
preferenciais, que não têm direito a voto, em troca
da dívida externa, tenho certeza absoluta de que
no dia seguinte essas empresas passariam a dar
resultados positivos, isso no setor de siderurgia,
e no setor energético, principalmente, da hidreletricidade. São dois setores onde o Brasil está realmente muito bem desenvolvido e muito bem aparelhado, e seria lamentável que, na falta de uma
ação mais contundente, nós viéssemos a transformar esses dois setores num verdadeiro parque
de sucata nacional. E cremos Senhores que estamos bem perto de transformar esses dois setores
em apenas usinas obsoletas, o que seria profundamente lamentável, porque nos custou um es·
forço tremendo a todos nós, a todos os 230 milhões de brasileiros que hoje habitam nosso Pais.
Por outro lado - e quando eu disse isso pela
primeira vez eu fui tachado de semi-poeta - eu
achava que a empresa multinacional, eu não sou
semi-condutor, Constituinte Delfim, eu não sou
absolutamente contra a empresa multinacional,
mas acho que ela deve vir ao nosso País para
ficar. Eu sou contra a empresa multmacional que
vem aqui apenas com 10% de capital e 90%
de capital emprestado. Porque ela onera a balança
de pagamento do Brasil, e a melhor maneira de
nós não pagarmos Imposto de Renda, hoje, é
exatamente aquela de tomarmos um empréstimo
principalmente a nossa matriz no exterior, tendo
em vista que o Imposto de Renda hoje representa
45% do total dos ganhos do ano, e se amanhã
eu arranjar um dispositivo, um mecanismo pelo
qual eu não venha a pagar o Imposto de Renda,
e estou levando uma vantagem enorme em relação à própria empresa privada nacional, isto é
uma injustiça. Via de regra, qualquer gerente de
terceira categoria de uma empresa multinacional
é o primeiro a propor, rapidamente, que se arranje
um empréstimo com a matriz no exterior, para
que através desse empréstimo, que, às vezes, vem
até onerado com uma taxa de juros superior àquela que é a corrente, e isso faz com que a empresa
multinacional não venha a pagar Imposto de Renda no nosso País.
Por tudo isso, estou dizendo aos Senhores que
acho sinceramente, que a empresa multinacional
tem que vir para o País com um capital de risco.
Que se estabeleça 70% de capital de risco e 30%
de capital emprestado, porque acabando o capital
emprestado, essa empresa se estabelecerá definitivamente aqui no Brasil. Ela não ficará aqui apenas de passagem, ela virá para ficar, para colaborar conosco nas horas boas e más. E acaba-se
definitivamente aquele problema de transferência
de juros para o exterior. Automaticamente, temos
que combater os royalties, porque royalties, no
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meu entender, é uma maneira de se conseguir
maiores remessas para o exterior, através da nossa ignorância. Admito que hoje tenhamos que
pagar royalties num processo por fusão, num
processo por fissão em energia nuclear, mas eu
não admito que se pague royaJties para se produzir alumínio em nosso País como se paga até
hoje.
Então, são coisas que estão erradas e nós temos que corrigir aos poucos. Por isso entendo
que a companhia multinacional poderia, aos pouCOs, ir fazendo uma transformação dessa divida
de aproximadamente 8 bilhões de dólares em
capital de risco. É um esforço que as empresas
fariam, no sentido de provar que realmente acreditam no Pais em que estão. Perante os Senhores,
que são ConstItuintes, seria uma prova unânime
de que realmente haveria boa fé: nós acreditamos
no País em que estamos, transformando essa divida em capital de risco. Sei que não é fácil, sei
que não se faz isso do dia para a noite, mas é
um esforço que deve começar a ser feito, deveria
ser levado com atenção. E faltariam, então, praticamente esses 12% que representam a dívida
da empresa privada nacional.
Sinceramente, com o Plano Cruzado, todo o
empresário nacional que não teve juizo, e que
não procurou pagar a sua dívida externa com
dólar fIXO de 13,84, francamente, ele não estava
no seu melhor juízo. A grande maioria dos empresários que tinham uma certa dose de bom senso
procurou diminuir, naturalmente, a sua dívida externa, exatamente, porque o dólar estava fIXO. E
foi um ótimo negócio, pagar essa dívida externa
lá fora, e foi, aliás, o que nós procuramos fazer,
eliminando completamente a dívida existente, por
exemplo dentro da nossa própria casa.
Com relação à reserva de mercado, neste aspecto eu sou meio drástico. É evidente que ninguém pode crescer se não houver uma reserva
de mercado, mas uma reserva ponderada de mercado, e eu sempre defendi a idéia de que seria
melhor se nós tivéssemos uma reserva de competência, porque o homem competente vai vencer
em qualquer parte do mundo, porque ele é competente, ele tem cabeça, tem organização e tem
estrutura.
Reserva de mercado, para mim, até certo ponto,
parece com uma herança que é deixada pelo pai
ao filho; ele recebe e não sabe o valor que aquilo
realmente tem. E preciso conquistar o mercado,
porque aquele que conquista o mercado jamais
vai abrir mão da sua parcela. Então, me parece
que seria muito mais prudente que tivéssemos,
em primeiro lugar, reserva de competência, nós
darmos aos brasileiros em concorrência e em
competição com as multinacionais, em determinados ramos, condições deles poderem se entregar completamente. E quando digo isso não quero estar puxando a brasa para a minha sardinha,
mas é o caso típico do que acontece, por exemplo,
na indústria de alumínio. Nós crescemos, contra
as duas maiores empresas rnultínacíonais do
mundo, e nós crescemos contra a maior empresa
estatal do mundo no setor mínero-metalúrgico,
que é a Vale do Rio Doce, no entanto ganhamos
a questão. Por quê? Porque nós acreditamos, nós
somos completamente integrados, e há 35 anos
que nós construímos usinas hidroelétricas. O setor domina ou se pede energia subsidiada ao Governo, o que considero uma vergonha, pois não

teria coragem de chegar amanhã a uma CEMIG,
a uma FURNAS, a uma CHESF, a uma CESP
e pedir energia subsidiada, pois não tem cabimento, ou então há que se construir a nossa própria usina hidroelétrica. Mas, seria justo que o
Governo facilitasse, então, para aqueles que são
intensivos em energia elétrica, a construção das
suas próprias usinas. Senão vejamos, se nós quisermos crescer, apenas a 5% no campo hidrelétrico, o Brasil terá que construir uma Tucurui por
ano, o que significa que vamos gastar, pelo meenergético e de hídreletrícidade. E nós temos
recursos para tudo isso? É evidente que a resposta
é não, não temos! Então, é preciso que todos
contribuam de uma maneira maior ou menor,
mas que haja confiança no Governo, o Governo
precisa auxiliar e essa é a melhor forma de auxiliar
àqueles que queiram naturalmente trabalhar dentro do campo da siderurgia. Que facilite àqueles
que queiram naturalmente industrializar o minério
de ferro, àqueles que queiram colocar as suas
instalações de concentração, suas instalações de
autoforno para que não fiquemos a vida toda baseados na eletrosiderurgia.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex'
tem dois minutos para terminar a sua exposição.
O SR. ANTÔNIO ERMíRIO DE MORAESMuito obrigado, Sr. Presidente. Mas, o assunto
que os Srs, me deram é um pouco extenso, e
peço desculpas se eu me alonguei demasiadamente.
Mas, de uma maneira geral, eu diria aos Senhores que o Brasil é um País viável, nós estamos
passando por uma crise politica, uma crise econômica, mas não podemos de jeito algum nos darmos por vencidos. Pelo contrário! O Brasil é um
País grande, e tenho certeza de que vamos emergir dessa crise.
Aqui nos corredores, antes de nós começarmos
a fazer esta exposição, eu ouvi os comentários
mais terríveis possíveis e imaginários, mas os Senhores são os Constituintes, e o povo brasileiro
deposita uma enorme confiança na Constituição
brasileira, na futura Carta Constitucional brasileira.
E nós não podemos decepcioná-los, nós temos
que fazer uma Constituição que seja justa, uma
Constituição onde todos possam ter lugar ao sol;
onde o Estado possa ter sua intervenção nos setores que são necessários, onde a empresa privada
tenha um lugar ao sol e onde se trata, também
com respeito, a uma empresa multinacional. E
uma simbiose desse esforço todo. Sou homem
tido como nacionalista, eu tenho orgulho em ver
uma empresa brasileira poder crescer sob um
comando nacional, um comando estritamente
nacional. Tenho até um certo orgulho disso, mas
é preciso acreditar que todos nós precisamos
crescer mais rapidamente, e se for para crescer
a 0,5% ao ano e a 1 % ao ano nós podemos
abrir mão disso. Mas se nós tivermos que crescer
um pouquinho mais rapidamente nós temos que
fazer justiça. E a justiça tem que ser feita dessa
maneira, tem que ser feita dando a todos uma
chance de crescer. A empresa multinacional, que
tem sido objeto de muito ataque, tem que vir
para o Brasil para ficar, tem que vir com recursos
próprios, e não com empréstimos, e que venha
para ficar, e que dê uma demonstração disso.
As empresas que estão aqui, convertam a sua
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dívida em capital de risco, isto seria uma demonstração inequívoca para todos os Senhores, de que
realmente confiam no País.
É o apelo que faço a todos: vamos crescer
porque este País é muito grande, e há lugar para
todo mundo. Nós só não podemos é declarar
guerra muda a todos, o que nos levará fatalmente
ao ridículo perante o resto do mundo.
Peço desculpas ao Sr. Presidente Delfim Netto
pelo tempo, e muito obrigado aos Senhores.
O SR. ~RESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Joaquim
Bevilácqua. Os Srs. constituintes têm 3 minutos
para formular as suas proposições, e o nobre Expositor tem 3 minutos para respondê-Ias.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA - Sr. Presidente, nobres companheiros,
ilustre Dr. Antônio Ermírio de Moraes: V.S' como
sempre, foi muito objetivo, sucinto e bastante claro nas suas observações. Aqui nesta Subcomissão
no dia de hoje, pela manhã, discutiu-se na última
reunião, antes da entrega do Relatório pelo ilustre
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Joaquim
Bevilácqua. Os Srs. Constituinte têm 3 minutos
para formular as suas proposições, e o nobre Expositor tem 3 minutos para respondê-Ias.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA - Sr. Presidente, nobres companheiros,
ilustre Dr. Antônio Ermírio de Moraes: V.S' como
sempre, foi muito objetivo, sucinto e bastante claro nas suas observações Aqui nesta Subcomissão
no dia de hoje, pela manhã, discutiu-se na última
reunião, antes da entrega do Relatório pelo ilustre
Relator, exatamente, a posição de cada um, sem
querer, evidentemente, rotular pois acho que um
dos grandes problemas do Brasil é o rótulo; nós
aqui procuramos manter o debate em alto nível,
buscando os pontos de convergência antes de
encontrar os de divergência; inclusive esta expressão nacionalista, que o Senhor usa com tanto
oirgulho, e eu também, muitas vezes é deturpada
e é utilizada como rótulo. Eu também gosto de
usá-la e disse aqui que sou um nacionalista e creio que o Senhor também o seja - não xenófobo, sou um intervencionista moderado sem ser
radical, pois entendo que o Estado tem também
o seu espaço como agente econômico.
Mas, quero ser também objetivo, perguntando
ao Senhor o seguinte: o nobre Constituinte Luiz
Salomão trouxe aqui uma proposta que causou
uma certa polêmica, na medida em que se discute
se a questão deve ser inserida no texto constitucional ou se deve ser objeto de definição de lei.
O Senhor, no inicio cobrou do MlC, com justa
razão, uma política industrial, aliás, nós não temos
uma política agricola, e, a rigor, não temos política
econômica, não temos plano de metas, não temos, na realidade, nada que possa representar
um estado sólido de Governo, temos um estado
gasoso em que é difícil até se fazer oposição ou
se apoiar.
Mas eu perguntaria o seguinte: como é que
o Senhor define empresa priva nacional, em função da nacionalidade dos SÓCIOS, do capital votante? Como é que o Senhor vê essa questão, que
é uma das questões em que não houve consenso
aqui na Comissão? Na medida em que Sem:or
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prefere a reserva de competência, que me parece
uma expressão muito interessante, como também o é a colocação do Senador Roberto Campos, de que a empresa privada, em tese, é mais
competente porque é mais excitante, embora sejam também profundamente excitantes as funções sociais de empresa públicas do próprio poder público, como é que o Senhor vê a reserva
de mercado na informática?
E, finalmente, a última pergunta: como é que
o Senhor acha possível controlar o abuso do poder econômico, os trustes, os monopólios, os oligopólios, os cartéís, alguns deles escancaradamente registrados em cartórios no exterior, como
constatamos na CP! das multinacionais? Como
é que o Senhor vê a situação do CADE, por exemplo, nesse aspecto?

o SR. ANTÓNlO ERMfRIO DE MORAES Muito obrigado, meu caro Constituinte Joaquim
Bevilácqua. Mas, a empresa privada nacional significa o que diz a expressão privada nacional. Isto
não significa, em primeiro lugar, que a empresa
não tenha nenhuma ligação com um companhia
estrangeira. Segundo, ela pode ser empresa privada nacional composta por homens naturalmente
não nascidos no Brasil, mas que atuem aqui no
Brasil cujo centro de resolução seja o Brasil. Então
isso chama-se empresa privada nacional. Se amanhã ela for composta por um sócio alemão, um
inglês, e um mexicano, mas todos os três vivendo
aqui no Brasil, com residência no Brasil, ela é
empresa privada nacional, constituída apenas
com seus membros, que são naturalmente natos
no exterior, mas que operam aqui e o centro de
decisão é no Brasil, sem nenhuma ligação com
qualquer matriz lá fora. Entendo dessa maneira.
Quanto à reserva de mercado, o Senhor se
referiu à reserva de mercado no que diz respeito
à informática. Entendo que precisamos ter o bom
senso, meu caro Constituinte Joaquim Bebílácqua, de analisar aquilo que nós conhecemos profundamente. Quando não se conhece profundamente o assunto - e não quero sair fora da pergunta - mas de uma maneira geral, acho que
toda a vez que se excede em proteção induz-se
o setor a erros brutais. Excesso de proteção é
como mesada para menino incompetente. Entendo que excesso de proteção ao invés de proteger,
destrói. E estou dizendo isto, através de 38 anos
de luta com as empresas maiores multinacionais,
e graças a Deus, sem jamais ter auferido incentivos fiscais e sem excesso de proteção. Havia,
naquele tempo, algo chamado contingenciamento. Não quero dizer que seja a regra número um
do jogo, mas o contingenciamento para a empresa, eu daria, por exemplo, 10 anos. Durante 10
anos tem-se que ter uma certa proteção. Se depois de 10 anos não for colocado em órbita, então
significa que é incompetente mesmo, e o lugar
para incompetente não é aqui no nosso meio.
Então, sendo nacional ou não, ele não pode sobreviver, porque não é justo que todos tenhamos
que pagar pela sua incompetência. Se amanhã
eu for incompetente, eu tenho que ser alijado
do processo de fabricação de um determinado
produto, pela minha incompetência. Sob esse aspecto a lei é fria, é selvagem. Mas, nós temos
que encarar dessa maneira e eu acho que, para
todos, a coisa deve ser feita dessa forma. Excesso

de proteção - repito é mesada para menmo incompetente.
E a última pergunta que o Senhor me fez é
sobre o abuso do poder econômico. Realmente
o CADE é um órgão constituído que deveria realmente agir. Penso que o CADE precisava ser dinamizado. Sinceramente, não é pelo fato de o Ministro Antônio Delfim Netto estar aqui, mas foi o
que aconteceu com o CIP, depois de uma certa
ocasião, em que praticamente desapareceu depois do Plano Cruzado. Acho que um CIP moderado, controlando aí, vamos dizer, cerca de umas
300 empresas, ou mais, 500 empresas de indústria de produtos básicos, aqueles que fornecem
matéria-prima, automaticamente não se precisaria ir além disso e já teria um controle razoável.
Nós sempre fomos "cipados" e eu nunca pude
me queixar de que o Governo deixou de dar uma
certa atenção à empresa privada nacional. Seria
uma injustiça dizer aos Senhores. Pelo Contrário
o Governo sempre foi sensível. Mas, em contrapartida, parece-me que tem que haver um certo
controle, porque, senão, os Senhores vão me perguntar se acho que o gatilho é justo; é claro,
não se pode realinhar preços e desalinhar salários.
Agora, chega uma hora em que ninguém mais
vai suportar nem o realinhamento de preços, nem
o realinhamento de salários. Chega uma hora em
que tem que se dar um basta. E isso nós temos
que fazer o mais depressa possível, chegar a essa
conclusão de que nem preços mais, nem salários
mais. Daqui para a frente temos estrutura bem
feita através de um conselho interministerial de
preços que possa fazer um julgamento rápido
e preciso sobre as necessidades de eventuais setores
O SR. PRESIDENTE (Antônio Delfim Netto)Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustre
Constituinte Gil César.
O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Srs.
Constituintes, Sr. Conferencista, em primeiro lugar os meus cumprimentos. Gostaria que V. S'
falasse alguma coisa sobre o subsidio embutido
na tarifa de energia elétrica, nas indústrias de alumínio do Norte e Nordeste em primeiro lugar.
Em segundo lugar, como V. S' vê o problema
de se estabelecer pelo direito de lavra uma participação do Estado e Município que se chama Fundo de Exaustão ou Royalty, pelo direito de lavra
Como V. S, vê isso, e até que percentual seria
admissível?
E, finalmente, com referência às explicações
que V. S' deu sobre o problema da constituição
das empresas no Brasil - que acabou de esclarecer ao caro colega Bevilácqua - há uma série
de dúvidas em virtude de propostas apresentadas
especificamente quanto ao setor mineral do que
seja realmente uma empresa nacional e uma empresa que, apesar de estabelecida no Brasil com
as características que V.S' citou, não seja considerada uma empresa nacional. A maioria do capital
nacional por exemplo, 51 % das ações. V.S' falou,
também, sobre a possibilidade de ações preferenciais que permitiram que capitais externos fossem
intemalizados no Brasil, mediante essas condições. Então, como é que V.S' vê isso, procurando
fazer com que V.S, dê uma resposta mais objetiva,
porque propostas estão sendo apresentadas hoje,
que é o último prazo, e há muita controvérsia,
exatamente em cima dessa caracterização, do que
seja uma empresa nacional com capital nacional
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controlada por brasileiros, o que já contraria o
que V S' falou que uma empresa nacional pode
ser formada por estrangeiros aqui radicados. Como V. S, vê esse problema?
O SR. ANTÓNlO ERMfRIO DE MORAES Deputado Gil César, em primeiro lugar, quanto
à questão de subsídio à indústria de alumínio no
Nordeste, vou ser absolutamente sincero com os
Senhores: francamente eu não gosto. Eu não teria
coragem, nós somos produtores de alumínio e
jamais passaria na minha cabeça ir ao Governo
pedir ao Sr. Ministro das Minas e Energia uma
tarifa especial para produzir alumínio, porque sei
que essas usinas hidrelétricas, no caso Tucuruí,
foi construída com capital alienígena. E isso nos
custou muito caro. O preço do quilowatt (KW)
em Tucuruí é da ordem de 52 milésimos o KW/
hora, e o preço que ele fornece à ALBRÁS, que
é do Governo, é 10, e o preço que ele forneçe
à A1coa que é multinacional é 14; e o preço que
nós pagamos em São Paulo pela parte que nós
não geramos é 22 mil quilowatts hora.
Mas esqueça a nossa parte. Não me parece
razoável se o Senhor tem uma energia gerada
a 52 milésimos de KW/hora, 5.2 centavos de dólar
o. quilowatt/hora e debita em média, vamos dizer,
Tucurui, entre ALBRAS e ALUMAR, vamos dizer,
a 12 mil, para fazer um cálculo rápido, são 40
mil de diferença, 4 centavos de dólar. E essas
empresas produzem hoje, a ALBRÁS 160 mil toneladas e ALUMAR 220 toneladas; são 380 mil
toneladas de alumínio, a 16 mil quilowatts/hora,
a 4 centavos de dólares, vai-se chegar à conclusão
de que eles dão um prejuízo anual ao Brasil de
uns 400 milhões de dólares, tranquilamente. Eu
pergunto: é justo? Por que não? E nessa ocasião
nós temos que agir com a cabeça, se os Senhores
quiserem produzir alumínio, seja uma empresa
estatal, uma empresa privada nacional, ou uma
empresa multinacional, está muito bem, mas só
podem produzir se for com a sua própria energia,
e ponto final. Ou, então, 50% da sua energia.
Não precisa mais do que isso.
As empresas de alumínio do mundo inteiro produzem cerca de 28% de sua própria energia, é
a média geral do mundo inteiro. O Brasil poderia,
pelo menos, adotar um sistema, 28% ou 50%,
o Brasil é pobre, e agora com essa crise energética
os Senhores vêem que há um movimento dos
governadores para que se paralise rapidamente
as grandes consumidoras de alumínio e energia
no Norte, e nesse caso a ALUMAR, porque o problema não é de água, o problema é de vitrotransmissão. Água nós temos à vontade, a represá
de Tucurui estã repleta de água. A ALBRÁS não
vai sofrer interrupção porque ela tem dois circuitos. Agora, as outras, naturalmente, a que está
em São Luis, que é a ALUMAR, evidentemente
terá problema, porque só tem circuito. De um
lado, parece uma injustiça ter que se parar uma
empresa enorme que gastou lá 1 bilhão de dólares, que podia ter gasto 1 bilhão e 300 milhões
de dólares e não dar esse problema para o Brasil.
Quem gasta 1 bilhão de dólares, põe mais 300
milhões de dóaIres e faz a sua própria energia.
Para 50% do consumo energético, para cada tonelada de alumínio/ano, é preciso se instalar um
quilowatt. Então, para se produzir 200 mil toneladas, precisa-se instalar 200 mil quilowatts para
produzir 50% da sua energia Uma regrinha muito
simples. Caso se queira produzir 100% da energia,
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instala-se 2 quilowatts para cada tonelada de alumínio/hora. Uma empresa que produz 200 mil
toneladas de alurnínío por ano, tem que mstalar
400 mil quilowatts de potência. Mas, como 50%
a empresa exporta para qualquer parte do mundo,
com resultado extraordinariamente favorável, do
ponto de vista financeiro.
Agora, não é justo que as empresas venham
tomar nossa energia, o que muitas vêm fazendo
- e o Ministro Delfim Netto sabe muito bem
disto - tomaram recursos em marcos alemães,
em yenes, e agora estão vendendo alumínio em
dólar. Ainda ocorre o fato de estarmos levando
um prejuízo enorme na chamada cesta de rnoedas. Nós tomamos empréstimo em moeda forte,
e agora estamos exportando nosso material, nosso produto industrializado, em dólar. E, no momento, a tendência do dólar - salvo melhor juízo
- é sofrer uma desvalorização, porque um país
que pega 15 bilhões de dólares mensalmente,
na sua balança comercial, dificilmentepoderá deixar de ter sua moeda desvalorizada a médio e
longo prazo. Se o senhor levar em consideração
que a agricultura americana deve, nesse presente
momento, mais de 200 bilhões de dólares, e que
uma grande parte desse dinheiro que a agricultura
americana deve ao Governo, ao sistema financeiro, jamais será paga, e ela pressiona brutalmente os Estados Unidos da América do Norte
para desvalorizar o dólar, porque senão ela não
tem como exportar, pois é a pior crise pela qual
a agricultura americana passa desde 1929, então
o senhor vê que a tendência do dólar é, realmente,
não se valorizar demais. Eles vão, naturalmente,
ter outros mecanismos, a economia vai ter outros
mecanismos, procurando diluiro efeito da desvalorização do dólar, mas haverá uma tendência
do dólar se desvalorizar em relação ao marco.
Sob este aspecto, parece-me que é uma grande
injustiça, que não só a empresa estatal faz, como
o capital da multinacional também faz. E é uma
regra simples do jogo. Ninguém pede para que
venham para cá, pode vira estatal, pode vir multinacional, mas vai construir a sua energia. E só
uma questão de querer investir um pouco mais,
e pelo menos ter sossego para o resto da Vida.
Dá sossego ao governo e à própria empresa. Esta
é a minha resposta.
A segunda pergunta do senhor é com relação
ao fundo de exaustão das jazidas. A verdade é
a seguinte: no campo mineral do Brasil,nós temos
um código de minas que realmente é razoável,
nosso Código de Minas não está ruim, o que nós
precisamos fazer é executar. Precisamos dar força
ao Departamento Nacional de Produção Mineral
para executar o que existe inserido no Código
de Minas. O que está lá escrito não é executado
por motivos que não cabe a mim aqui analisar.
Os Estados mineradores, via de regra, quase sempre têm prejuízo porque vêem a sua reserva rmnera que não é renovável, se exaurir. Ao invés de
ficar mais rica, acaba ficando pobre. Então o ideal
era realmente fazer com que a empresa que se
instalasse, a fim de transformar um bem mineral,
pudesse fazer sua integralização no próprio Estado, porque aí se receberia o chamado ICM, e
automaticamente o Estado iria progredir à custa
disto. Mas há casos onde isto não ocorre. Nós
temos aqui mesmo, no Estado de Goías, um caso

onde isto ocorreu. Nós tínhamos projeto para fazer níquel aqui em Niquelândia, a 300 Km de
Brasília,cujo processo ia ser feito desde o mmério
até a níquel-eletrôlíse, aqui em Niquelândia Aí
na ocasião, depois do Ministro Dias Leite ter nos
mandado uma carta, garantindo a energia hidrelétrica, no Governo do Presidente Ernesto Geisel,
essa energia não foi possível, e tivemos que construir 28 mil quilowatts de energia térmica aqui
em Niquelândia. Resultado: foi preciso dividir o
emos do minério até o carbonato, aqui em Niquelândia, e fomos obrigado a levar o carbonato para
São Paulo, e é preciso dizer bem claro que São
Paulo não precisa de indústria. E foi quase uma
mjustiça para Goiás, pois deveria ter sido feito
tudo aqui em Goiás, mas infelizmente não havia
energia elétrica naquela ocasião, fOI preciso dividir. Não adiantava nada chegar ao Presidente Ernesto Geisel e dizer: nós vamos para a obra se
não nos derem energia. Não tinha como fazer!
A realidade dos fatos era uma só, não adiantava
ficar pressionando, não ia resolvemos o problema.
Então resolve seccionar: a fase quírmca é feita
aqui, e a parte de refino-eletrólise em São Paulo.
Mas um belo dia nós teremos que voltar para
cá, para dar exatamente este lCM ao Estado; e
o que nós fazemos no momento? No carbonato
de níquel que é o produto intermediário, nós lhe
damos a um preço internacional, para que o Estado possa receber um ICM correto, mas nem todos
fazem ísto. Se eu quisesse dar ao carbonato um
preço muito aquém do internacional, evidentemente, que o Estado de Goiás ficaria prejudicado,
porque em mineração o ideal, realmente, é fazer
com que a industrialização se processe ali em
cima Mas, para isto é preciso ter uma certa infraestrutura. Se GOIás tivesse energia, muito embora
o Governo tivesse prometido naquela ocasião e
não forneceu, então foipreciso abnr uma exceção.
E se o senhor quiser pensar no seu Estado, o
ideal é minerar e industrialiar no seu próprio Estado. Para isto se tem todas as vantagens, porque
o fundo de exaustão é pequeno vai até 20%, se
não me falha a memória, do total do valor das
jazidas, mas é muito pouco para o Estado. E em
relação ao ICM gerado pela indústria é nada, é
uma gota d'dágua no oceano, porque o que é
importante é fazer a mineração e a transformação
minometalúrgica no próprio Estado. Aí é correto.
Ai o senhor vai receber todos os benefícios de
uma industrialização no seu Estado, no Estado
normalmente que é portador daquelas jazidas. Parece-me que por ,aí é a solução mais correta O
próprio Imposto Unico, que nos recolhemos, recolhe-se o imposto único, paga-se o imposto úníco, mas aquele que tem mineração e metalurgia,
fica entre 90% do IPI e 10% de ICM, e acaba
não pagando nada de imposto único. Então, o
Estado não recebe coisa nenhuma, o Estado fica
prejudicado. O ideal seria minerar e transformar
no próprio Estado.
E a sua terceira pergunta era sobre um esclarecimento um pouco melhor, sobre aquilo que nós
consideramos empresa privada nacional.
Realmente o Código de Minas permite, desde
que a empresa seja constituída aqui no Brasil,
que ela possa ter decreto de pesquisa e decreto
de lavra, e possa conseqüentemente minerar.
Acho que nós temos que ter uma certa grandeza,
porque, afinal de contas, se este homem, hoje,
não tiver - e fui bem claro com o Deputado
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Joaquim Bevilácqua - nenhuma ligação no exterior porque se ele tiver ligação no exterior, ele
pode ser um testa-de-ferro, então, ele está aqui
apenas para usufruir de vantagens que possa tirar
desta Nação, isto é lamentável! Mas se ele for
apenas cidadão trabalhador, quer dizer, naturalmente correto, que não seja de nacionalidade brasileira, mas que constitua a sua firma aqui, não
faço nenhuma diferença dele para um camarada
nascido em São Paulo, ou um sujeito que nasceu
no Estado de Pernambuco ou em Minas Gerais.
É uma chance, se ele quiser ajudar a nossa economia, tudo bem. Agora, naturalmente, se ele for
ligado a um grupo lá fora, então não, aí a coisa
é diferente, a coisa muda de figura. Ele está usufruindo apenas da nossa lei para tirar vantagem
Isto não está certo.
Agora, sinceramente, eu seria um pouco mais
liberal, porque se a Constituinte entrar demasiadamente em detalhes, nós vamos, perdoe-me,
sou um estranho no ninho, mas eu fiz parte daquele grupo da pré-Constituinte, e sempre me preocupei em não detalhar, demais, acho que o detalhe cabe à lei, depois, a lei tem que formalizar
os detalhes, porque, senão a coisa fica muito complicada.
Então, desde que a empresa seja constituída
no Brasil poderá ter decretos de pesquisas, e em
conseqüência de lavra.Agora, pode ser uma empresa constituída no Brasil e por multinacionais.
E ela pode ser constituída no Brasil por homens
de nacionalidade não brasileira, mas que não se·
jam ligados a empresas multinacionais.
Por outro lado, pergunto, se uma multinacional
quiser vir para o Brasil, e colaborar decentemente
conosco na expansão econômica do Brasil, pagando seus impostos, adotando uma política correta de acordo com os enunciados da política
brasileira desta política industrial, que eu estou
reclamando há muito tempo, eu não veria nada
de errado nisto; mas se ela vem para burlar, naturalmente, a Nação brasileira, vem aqui para usufruir, e em 10 anos ela quer se retirar dando-nos
um enorme prejuízo usufruindo de todas as vantagens, neste caso sou contra. É uma questão de
bom senso.
Sei que o Senhor está diante de um dilema:
nós temos pouco tempo para legislar, como é
que nós vamos fazer? Acho que um pouco de
liberalismo não fazmal a ningúem. E depois existe
um Congresso que vai fiscalizar.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Temos
ainda três Constituintes inscritos, e eu pediria que
se ativessem realmente aos 3 minutos, para perguntas e para respostas, para que possamos ter
o prazer de ouvir a todos.
Concedo a palavra ao Constituinte Afif Domingos.
O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS Dr.Antônio Ermínio de Moraes, quando esta Subcomissão lembrou o seu nome para ouvi-lo neste
importante momento da vida nacional, também
lembrou do nome do ilustre empresário Jorge
Gerdau, exatamente para que pudéssemos, nesta
Mesa, ouvir os dois ilustres representantes da indústria nacional, empresários nacionais, para nos
ajudar no debate a respeito da empresa nacional,
a respeito do capital nacional, a respeito do capital
estrangeiro, a respeito da reserva de mercado,
a respeito da associação de joint venture, por-
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que existem experiências neste sentido, de se casar com um capital multinacional para efeito de
se incorporar tecnologia Então, eu centraria as
minhas questões nestes pontos, pois V. S' disse
muito bem que o excesso de proteção é como
o caso do excesso de proteção de um pai sobre
o filho, que vai tomar esse filho incompetente.
Porque o nosso sentido é que competente é quem
compete, e incompetente é quem não compete
Portanto é muito importante esta preparação
para a competição na vida. Dentro deste critério
existe uma enorme discussão, mesmo dentro da
nossa Comissão, a respeito do nacionalismo, e
aqui no Brasil temos um ponto de vista em que
se confunde nacionalismo de fins do que é o
verdadeiro nacionalismo, onde temos um fim nacionalista com o nacionalismo de meios, sem se
importar se esses meios são ou não competentes.
Porque se temos meios incompetentes quem acaba pagando por isso é a própria Nação, pois no
final das contas tudo recai sobre o consumidor
ou sobre o próprio contribuinte.
Portanto, o primeiro conceito que gostaríamos
de ouvir de V.S' seria exatamente este do nacionalismo de meios que hoje se tem praticamente
embasado à maioria das propostas de reserva
de mercado, onde única e exclusivamente se busca proteger a empresa nacional, sem se levarem
conta qual é a contrapartida ou a opinião de quem
vai pagar por este custo?
O segundo ponto até V. S' já bem o colocou,
que a proteção que V. S' prega é uma proteção
por período limitado, que é o do tempo exato
de o setor nascer para depois se tomar um setor
competente. E a melhor forma de se aferircompetência é a hora em que a empresa pode competir
no exterior.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) esgotou seus 3 minutos.

V. Ex"

o SR. CONSTITUINTE AAF DOMINGOS Foi tão rápido. Então, eu gostaria de, esgotando
este período que me foi concedido, saber a opinião do ilustre Conferencista a respeito da joint
venture, como forma de associação entre o capital nacional e o estrangeiro para assimilar tecnologia, principalmente a de ponta.
E, por frn, que V. S' nos fizesse um relato sobre
remessa de juros e remessa de lucros, pois afinal
de contas nos parece que essa enorme distorção
a respeito da remessa de juros foi gerada por
uma política oficial que muito mais privilegiou
a remessa de juros para punir a remessa de lucros.
Praticamente a política oficial induziu o Pais a
se endividar. Eu gostaria de seu ponto de vista
a respeito desses aspectos.
. O SR. ANTÓNlO ERMÍRIO DE MORAES O Presidente Delfim Netto disse bem, meu caro
amigo Constituinte Afif Domingos, S. Ex" pediu
uma conferência, não pediu respostas aqui. De
qualquer maneira, completando acho que a sua
pergunta foi muito feliz, porque acho que PoSS?
completar ainda melhor a pergunta do Constituinte Gil César, citando exatamente o caso do
Dr.Jorge Gerdau; - seu pai foinascido na Alemanha, não foi? E os Senhores estão vendo que
o pai dele era alemão, e está aí a firma Gerdau,
dando uma contribuição inestimável, dentro do
campo da siderurgia privada nacional.

O SR.JORGE GERDAU - Queria dizer apenas
que a Gerdau nasceu por parte da minha mãe.
O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES Mas não tem importância, melhor ainda. Estou
citando uma coisa e agradeço ao Senhor porque,
naturalmente, observe o seguinte: que mal há nisso? A primeira geração não era brasileira mas
se transformou numa grande potência nacional.
Meu avô era português, começou em 1905 como
sapateiro em Sorocaba. Que mal há nisso? Não
há mal alqum nesse negócio. Acho que se não
dermos um crédito àqueles que queiram vir aqui
trabalhar em beneficio desta Nação, jamais sairemos desse buraco, vamos ficar aqui discutindo
a vida inteira, teses sobre nacionalismo e não vamos chegar à conclusão alguma. Temos que ser
um pouco liberais: dar uma chance àqueles que
queiram trabalhar corretamente. E o Brasil sempre soube fazer isso; com habilidade e inteligência.
Agora, meu caro Constituinte Afif Domingos,
a sua segunda pergunta é sobre protecionismo?
O SR. CONSTITUINTE AAF DOMINGOS Exatamente.
O SR. ANT6NIO ERMÍRIO DE MORAES Detesto protecionismo, porque sinceramente protecionismo é a maneira mais fácil de se caminhar
para trás. A maneira de se provar competência
é exatamente não proteger. Se se quiser educar
mal um filho,proteja-o. Quer educar mal um filho?
Proteja-o, dê excesso de proteção a seu filho e
veja qual vai ser o resultado obtido em sua casa.
O exemplo começa dentro de casa. E acho que
isso é o suficiente a todos os Senhores, que são
pais e àqueles que estão protegendo demais seus
filhos, estão colhendo os resultados. E se não
colheram hoje vão colher no dia de amanhã. Proteja em excesso o seu filhoe veja o que vai acontecer. Qual o fruto que vai colher daqui a dez ou
quinze anos?
E a terceira pergunta é sobre joint venture.
Sinceramente, sob esse aspecto não tenho nenhuma experiência e tenho até um certo receio
sobre as joint ventures, porque todas aquelas
que nos foram apresentadas naturalmente nos
levariam para um buraco. Porque, Constituinte
Afif Domingos, com toda sinceridade também
existe a chamada esperteza do mundo internacional. Então para se fazer uma joint venture
tem que ter uma experiência brutal. E eu sinceramente recebi duas propostas de joint venture
no começo da minha vida: eu tinha apenas 5
anos de formado, e naquela ocasião recusei as
duas: porque sinceramente se eu não tivesse recusado aquelas duas propostas hoje eu estaria liquidado. Não fizpor uma questão de prudência. Agora não posso deixar de recomendar. Acho que
uma jolnt venture com gente séria, com gente
que se conheça, que quer vir para cá para ajudar,
não vejo nada de mal nisso. Agora é necessário
se precaver, no sentido de que amanhã não se
tome apenas um sócio minoritário. Isto que é
importante. Pode-se fazer, mas com cuidado, com
precaução. Eu não fiz por inexperiência, mas tomei nota do que havia ali, e se o fizesse teria
enveredado por um mau caminho.
Agora, não posso dizer aos Senhores: deixe':l
de fazer. Cada um tem que pensar com sua propria cabeça. Mas tomem cuidado, porque geral-
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mente a firma lá fora é mais forte do que nós
aqui dentro. Então, essa é a única restrição que
faço, é quanto à seriedade do negócio.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Lembro
a V.S' que já esgotou os 3 minutos.
O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES Muito obrigado. V. Ex" tirou-me de uma arapuca
tremenda.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Renato
Johnsson.
O SR. CONSTITUINTE RENATOJOHNSSON
- Dr. Antônio Ermírío, ao cumprimentá-lo pela
clareza da exposição, considero-o um homem feliz,V.S'vem batalhando por uma política industrial
que ainda não obteve do Governo. Nós que somos
do Paraná, também há algum tempo temos batalhado por uma política agrícola. O Paraná é um
Estado com vocação agrícola; o País tem o maior
solo agricultáveI do mundo; buscamos e achamos
essencial uma política agrícola como é essencial
também uma política econômica para dar segurança ao nosso empresariado, para nos seus investimentos não passarem de encargos de serviços de dívida de 3% para 23 ou 30% ao mês.
Nós, Dr. Antônio Ermírio, comungamos do seu
entendimento quando diz que há espaço para
a indústria nacional, para a intervenção do Estado
e também para a empresa estrangeira. O que
nos falta efetivamente é uma definição, é uma
decisão através de lei, através de uma política
de governo que nos dê, efetivamente, este caminho e que estabeleça quais os campos, quais
as limitações para a indústria nacional, para a
intervenção do Estado e para a indústria estrangeira.
O nosso trabalho aqui na Constituinte evidentemente é um trabalho que vai nos conduzir a princípios gerais, a uma Constituição que pelo menos
- espero - seja uma Constituição sintética. E
esse nosso trabalho irá continuar posteriormente
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Pertenço à Comissão de Economia da Câmara
dos Deputados e, vou-lhe fazer um pedido no
sentido da elaboração de uma sugestão de política industrial, o mesmo pedido tenho feito aos
presidentes de cooperativas, aos empresários da
área agrícola do Paraná, quando nos solicitam
uma política industrial, é que nos ofereçam a sugestão de uma política agrícola. Como esse trabalho continuará posteriormente, o que estou pedindo é que ao mesmo tempo em que fazemos esse
trabalho dos princípios gerais de uma Nova Constituição, que o empresariado brasileiro, que V.S·
representa muito bem e com muito sucesso para
a felicidade, acho, de todos nós brasileiros, que
coordenasse ou comandasse um processo onde
pudesse ser oferecido à Câmara dos Deputados,
e eu farei esta solicitação na Comissão de Economia, no sentido de que no início do próximo ano
ou no final deste ano tenhamos a sugestão de
uma política industrial. Muito obrigado.
O SR. ANTÓNIO ERMÍRIO DE MORAES Muito obrigado, Constituinte. Fico agradecido pela sua sugestão, vou procurar trabalhar e espero
não decepcioná-lo. Sinto na própria carne que
o nosso ponto crucial é exatamente a falta de
uma política industrial que defina claramente
quais são os parâmetros.
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o SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
- Não acreditamos que o Governo elabore uma
política industrial.
O SR. ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES O Senhor falou sobre o Paraná, que é um Estado
agrícola. O Paraná, podemos estar certos de que
além de ser um grande Estado agrícola, é um
dos Estados de maior futuro do Brasil.Até o fmal
da década vamos ver o Paraná não só como uma
potência agrícola mas como uma potência industrial, também. Tenho certeza do que afirmo, é
só uma questão de tempo. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salomão.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo - Dr.
Antônio Ermírio de Moraes, apesar de tudo, quero
congratular-me com a lucidez das suas colocações, sobretudo, ao reconhecer a existência de
espaço para convivência da empresa multinacional, da empresa nacional estatal e privada. Este
é o ponto de vista que defendi nos trabalhos desta
Subcomissão, com o adendo de que, deve constituirum objetivoda ordem econômica a ser estruturada por esta Constituinte, o fortalecimento da
empresa nacional. Para tanto me parece necessário defínír, com clareza, a nível da Constituição,
o que seja a empresa nacional, para evitar que
a IBM do Brasil seja nacional, só porque é do
Brasil.
O SR. ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES Mas essa já é a do Brasil, quer dizer que ela deve
ter uma matriz lá fora. Então ela não é nacional;
ela tem uma ligação no exterior.
O SR. CONSmUINTE LUIZ SALoMÃo - A
definição que propus foi considerada polêmica
pelo Constituinte Joaquim Bevilácqua, e é inteiramente compatível com a formulação que V. S·
aqui formulou no sentido de que um estrangeiro
residente no País, agindo no sentido de desenvolver o nosso País, está perfeitamente enquadrado nessa d ~finição.
O que se tomou polêmico na discussão não
foi a questão do controle decisório, do controle
tecnológico mas sim a participação do capital,
não no sentido de discriminar a empresa estrangeira, mas no sentido de definir, com clareza, o
que é a empresa nacional. E, nesse sentido, achamos oportuno resgatar a definição contida na Lei
rr 7.232, que é a Lei Nacional de Informática,
que permite que a empresa estrangeira participe
com 30% do capital estrangeiro, que é de até
30% do capital não votante de qualquer sociedade
que invistana área de Informática.E é essa definição que gostaríamos de preservar a nívelda Constituição.
Então eu gostaria de conhecer o ponto de vista
de V. S· sobre a aplicação do conceito de empresa
nacional, no sentido de tomar privativaa atividade
mineradora das empresas nacionais dentro desse
conceito, tendo em vista que a presença do capital
multinacional através das sociedades organizadas
do País, prevista no Código de Mineração e na
Constituição, tem distorcido todo esse processo
de concessão do alvará de pesquisa de lavra, permitindo que o capital estrangeiro sente em cima
das nossas jazidas e não produz o conhecimento
geológico de que precisamos. V. S· que é um
minerador além de ser dirigente de um grande

pólo mdustnal, certamente deve ter uma opinião
sobre este assunto.
O SR. ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES Nobre Constituinte, LuizSalomão, muito obngado
pela sua pergunta. Eu disse, em rápidas pinceladas, que o nosso Código de Minas era bom,
mas precisava ser executado, e muitos fatores
que naturalmente chamam atenção no Código
de Minas é exatamente a concessão daqueles que
podem ter o decreto de lavra_que se!1auma fi~a
constituída no Brasil. Isto nao srqniflca que seja
uma empresa nacional. Então sob este aspecto
é uma falha que existe ali.
Agora, até que ponto devemos não permitir?
O que temos de fazer é uma fiscalização mais
eficiente. Há firmas, por exemplo, estrangeiras,
que têm lavras imensas aqui no Brasil e que jamais mineraram, em tempo algum. Estão sentadas nessas lavras há la, 15 anos e nada ocorre.
Em Niquelândia estávamos sentados na lavra de
níquel - não vou dizer o contrário - tínhamos
3 projetos a fazer:importávamos 100 milhões de
dólares de alumínio naquele tempo, por ano, 30
rrulhôes de dólares de zinco, e 1 milhão de dólares
em níquel. Evídentemente o níquel teve que ficar
por último. E lógico que não iríamos começar
com o niquel para deixar o a1umímo em último
lugar! Não havia solução. Mas o pessoal de Goiás
tinha razão, porque nos pressionaram na Votorantim para que industrializássemos o níquel. No
entanto, uma multinacional aqui, a 150km de Brasília, tem a maior reserva de níquel do Brasil e
ninguém fala nada. Estão sentados há 15 anos
e nunca se fez coisa alguma e não se vai fazer.
E se amanhã eu for procurado pelo Ministro das
Minas e Energia e S Ex< me disser: "Olha, eles
gastaram 6 milhões de dólares no projeto de pesquisa Se o Senhor quiser pegar os 6 milhões
de dólares a pesquisa é sua" Eu digo: Acho que
isso é uma injustiça, porque chama-se capital de
risco. Se amanhã eu pedir um decreto de pesquisa, fizer a minha pesquisa e gastar 10 milhões
de dólares, o Governo não deve nem um único
centavo. Porque se o meu capital de risco não
deu certo, paciência, eu perdi. Agora dizer que
passa por 6 milhões de dólares, isso é chantagem,
isso há 10 anos, não é hoje. Outras, por exemplo,
negociaram a sua lavra que foi dada a um grande
capitão da indústria multinacional que foi intitulado como o homem salvador do Brasil, ele veio
para cá; quando a coisa apertou ele vendeu sua
lavra para outro grupo multinacional.
Esse contrato fOI celebrado em Nova Iorque,
mais precisamente Pittsburgo, trabalhou com Nova Iorque, e o contrato diziao seguinte: "Nós pagamos o valor do minério a - não me lembro mais
se eram dois dólares e meio a tonelada" - no
dia em que extra-irmos, minerarmos e beneficiarmos o minério. Até hoje não se exauriu uma
única grama de minério naquela região. E pergunto ao Senhor: o antIgo dono dessas lavras não
recebeu diretamente o seu lá fora? E evidente
que recebeu lá fora. E quem ficou prejudicado
nessa operação foi o Brasil. Então são operações
que realmente distorcem mais na empresa multinacional do que no Brasil. Então eu não diria
que é proibido minerar - eu não vou por aí diria que é preciso haver fiscalização para que
essas distorções não ocorram Porque é realmente um conto do vigário,faz-se uma operação Pittsburgo-Nova Iorque e o Governo brasileiro fica a
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ver navios. É uma das maiores reservas de um
determinado minério lá no Norte do Brasil, e o
governo brasileiro não vê um centavo sequer. Essa operação foifeita lá fora. E tenho a cópia desse
contrato. Vai ser pago no dia em que houver o
beneficiamento do minério. E pergunto: alguém
recebeu? O Governo brasileiro recebeu?
O SR. PRESIDENTE (DelfimNetto) -Informo
a V S· que já se esgotaram os 3 minutos.
O SR. ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES Espero ter esclarecido bem ao Senhor de que
eu não iria para extremos, mas fiscalizana com
mais atenção.
O SR. CONSmUINTE LUIZ SALoMÃo - v.
S· considera um extremo definiro que é empresa
nacional?
O SR. ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES Não, absolutamente. Constituinte Luiz Salomão,
o Senhor não entendeu. Quando me refiroa extremos é proibir que a empresa multinacional faça
uma mineração. Mas ela tem que ser fiscalizada.
Então temos que dar recursos materiais e morais
ao DNPM, para que esse Departamento possa
fiscalizar. Para que esse País não sirva apenas
de um lugar onde se faça grandes negociatas
das empresas multinacionais. Não tenho nada
contra elas, mas elas têm que respeitar a Nação
onde estão trabalhando. Mas não estão respeitando sob esse aspecto. Espero que o Senhor
tenha entendido bem.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao último argúidor, o ilustreConstituinte Vladimir Palmeira.
O SR. CONSTITQ/NTE Vl..ADIMlR PALMEIRA
- V. S· citou a parábola do filhoprotegido. Entendi evidentemente contra a proteção em excesso.
Mas acho que no Brasil de hoje onde campeia
a violência, não é preciso ser nenhum Amaral
Netto para reconhecer que os filhos precisam de
alguma proteção. Porque também se não os protegemos eles deixarão de ser filhos para serem
ex-filhosou cadáveres, mortos, esquecidos. Então
é preciso dar garantias de que os filhos possam
realmente enfrentar a vida. E o Senhor como um
bom pai, procurou dar educação, procurou dar
uma ética para os filhos,procurou explicaratravés
de exemplo, e inclusiveos alimentou. Por enquanto o Estado brasileiro faz muito, mas ainda não
faz isso por nossos filhos.
Então entendi que o Senhor disse: proteção
em excesso é ruim. Um pouquinho de liberalismo
não faz mal. Mas o ilustre Constitumte Afif Domingos deu um tremendo sorriso ali e deu-nos a
entender que é bom o liberalismo em excesso.
Eu queria saber se - estou de acordo com V.
S· se disser que liberalismo em excesso é ruim.
E um pouquinho de intervencionismo não fazmal.
O SR. ANTÔNIO ERMÍRIO DE MORAES Aliás, acho que a minha exposição aqui - e os
Senhores me perdoem - não tive a menor pretensão de fazer uma conferência; nós trocamos
idéias, longe de mim achar que foi uma conferência. Mas acho que é preciso realmente um
pouco de moderação em todos os setores. Sou
um homem moderado por excelência Acho que
não devemos ir nem tanto para a direita nem
tanto para a esquerda. Não é por covardia. Sendo
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o Brasil um País viável, ele automaticamente é
um País de centro. Se fossemos um satélite da
Rússia, automaticamente o Senhor seria de esquerda, se fosse um satélite dos Estados Unidos
seria de drreíta, Mas somos um País inteiramente
viável. Só é uma questão de juízo dos seus próprios homens. O nosso povo é muito bom. O
que está faltando no momento é que a nossa
classe comandante - a classe que comanda possa realmente mostrar - e esta é a grande hora
- o valor do poder civil da nossa Nação. 05
Senhores têm esta enorme responsabilidade nas
mãos agora. Tenho certeza de que o povo brasileiro não vai ficar decepcionado. Eu disse que
excesso de proteção é ruim. Acho que a virtude
está no meio-termo. Até excesso de otimismo
é ruim.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Tendo
sido citado nominalmente, concedo ao Constituinte AfifDomingos três minutos para se defender do seu sorriso.
O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS O nobre Constituinte Vladimir Palmeira fez uma
citação sobre o excesso de liberalismo. Na verdade, quero lembrar dois pontos a respeito do exc esso de protencionismo que gera a incompetência,
e quem paga pela incompetência depois é o cidadão. Queria lembrar muto bem este princípio porque o cidadão normalmente não tem sido ouvido
nas políticas protencionistas. Depois vamos comparar como se processou o sistema de preços
dentro da proteção, exatamente da proteção, e
no excesso de proteção que gerou a incompetência, e vemos hoje que a Nação está sendo
chamada a pagar pela íncornpetêncra de quem
não compete.
O segundo ponto que gostaria de lembrar como exemplo ao nobre Constituinte, é que nos
esportes, principalmente nas Olimpíadas, as medalhas de ouro que vieram para o Brasilsão exatamente dos atletas que tiveram a oportunidade
de competir com outras equipes fora. Esses trouxeram para nós a medalha. FOI a oportunidade
da competição. Aqueles que ficaram só nos carnpeonatos brasileiros, eles se tornam 05 gênios
e 05 maiores do mundo aqui, mas na hora que
daqui saem para competir, acabam fracassando.
Portanto, a política de proteção é muito importante? Sim, mas antes de mais nada proteger no
inícro para que ela cresça e se tome competente.
E a melhor medida de competência é exatamente
no mercado internacional.
O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Sr. Presidente, tenho direito à réplica.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -Infelizmente, não. Não há réplica, de acordo com o
Regimento.
Queremos agradecer ao ilustre Dr.Antônio Ermírio de Moraes a brilhante palestra que nos proporcionou e dizer-lhe que ficamos muito felizes
em tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de fazer
uma observação. Pedir a V. Ex', que antes de
encerrar a lista de perguntas, que avisasse aos
Srs. Constituintes, por que fui tolhido de fazer

uma pergunta ao nobre conferencista. Então, gostaria de ter esta oportunidade que infelizmente
não me fOI dada. Gostaria que V. Ex' na Presidência anunciasse "eu vou encerrar a lista de inscrição aqui, dos oradores ou dos perguntadores
etc".
O SR. PRESIDENTE (DelfimNetto) - Normalmente podemos inscrever quatro ou cinco oradores no máximo. De forma que são 05 quatro ou
cinco primeiros. Mas informo a V. Ex' que na
segunda arqüição têm preferência aqueles que
não arguiram na primeira.
Convido o Ilustre Dr. George Fisher para que
faça a sua exposição. V.S' dispôe de quinze minutos.
O SR. GEORGE F1SHER - Exmos. Srs. membros da Subcomissão de Princípios Gerais, é com
imensa satisfação e profundamente honrado que
venho prestas esta minha modesta contribuição
aos trabalhos desenvolvidos por esta Subcomissão.
A igualdade perante a lei é princípio constitucional cujo âmbito de aplicação no tocante às
pessoas jurídicas, é de aplicação restrita.
Há quem entenda, inclusive que a igualdade
perante a lei é garantia constitucional dirigida exclusivamente às pessoas naturais. Inexistena Carta Magna vigente qualquer disposição semelhante
àquela do artigo 19, alínea 3, da Constituição da
República Federal da Alemanha, que estende o
âmbito de proteção dos direitos fundamentais às
pessoas jurídicas.
A determinação da nacionalidade das pessoas
jurídicas tem provocado longos e intermináveis
debates entre 05 juristas dos países cultos.
Na prática, os principais critérios utilizados são
05 do local da constituição ou incorporação, o
da sede social estatutária, ou da sede social efetiva
e o do controle através das nacionalidades dos
sócios ou dirigentes. Critérios ecléticos que mesclam mais de um requisito também podem ser
encontrados.
Em linhas gerais, poder-se-ia afirmar que em
tempos de guerra o legislador e 05 tribunais inclinam-se para realidade do controle. Em tempos
de paz prepondera o critério da sede social.
Em verdade, a preocupação com a nacionalidade do controle surgiu na França em função
da Primeira Grande Guerra quando se temia pelos
efeitos nefastos da inflênciadoinimigo estrangeiro
no âmbito interno, atuando atráves do disfarce
do véu corporativo.
No Brasil,"são nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que têm
no País a sede de sua administração". Em certos
casos, no entanto, a lei poderá exigir que todos
os acionistas ou certo número deles sejam brasileiros (art. 60 do Decreto-Lei n° 2.627, de 1940,
mantido em vigor pela Lei n° 6.404 de 1976 art 300).
E como o rol das atividades sujeitas a controle
oficialno País é bastante extenso, exigindo-se para
o exercício de cada uma delas o preenchimento
de requisitos inscritos em um emaranhado de
diplomas legais, o observador que quiser buscar
uma definição de empresa nacional, ver-se-á confrontado com um panorama desconcertante e
caótico.
Isto porque, uma sociedade poderá ser considerada brasileira, para o efeito de se lhe aplicar
as normas da legislação societária e, ao mesmo
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tempo, não ser considerada nacional, para o efeito
de uso e gozo de diretos decorrentes de leis especiais.
Não devemos olvidar, no entanto, que acima
de qualquer disposição contida na legislação ordinária, existeo principioconstitucional da liberdade
da iniciativa (C.F.art. 60 ,I), embora com algumas exceções previstas no próprio texto da Lei
Maior (empresas jornalísticas, navegação de cabotagem, etc.)
Trata-se de uma garantia jurídica, ao nívelconstitucional, no sentido de que a liberdade de iniciativanão pode ser legalmente negada ou destruída.
Assim sendo, quer nos parecer que, em circunstâncias específicas, quando o Congresso Nacional houver por bem privilegiaresta ou aquela
atividade empresarial, por algumas razões de política econômica, poderá através de leis especiais,
instituir vantagens de ordem financeira e incentivos de natureza fiscal para empresas que peencham requisitos especiais. Não poderá, no entanto, proibir que outras empresas brasileiras em
conformidade com legislação societária, exerçam
estas atividades, embora em condições de desfavorecimento.
Pretendo dedicar o restante de minha exposição a apenas uma dessas leis especiais - a
que ultimamente vem causando maiores conflitos
e celeuma: a Lei de Informática (Lei n° 7.232,
de 1984). Quem sabe possamos induzir, a partir
deste exemplo, uma lição maior.
A Política Nacional de Informática tem como
objetivoa capacitação tecnológica nacional numa
área que é, justificadamente, tida como estrategicamente relevante para o desenvoMmento econômico e independência política do País.
Para tanto, houve por bem o legislador pátrio
instituir mecanismos de estimulo e proteção às
empresas nacionais de informática.
Assim, a Lei n° 7 232, de 29 de outubro de
1984, que dispõe sobre a Política Nacional de
Informática, prevê uma série de incentivos de natureza fiscal às empresas nacionais e obriga a
Administração Pública Federal e demais entidades sob o controle, direto ou indireto, da União
a dar-lhes preferência nas aquisições de bens e
serviços de informática.
Por outro lado, a lei estabelece (ou determina
que o Poder Executivo estabelecerá) restrições
à produção, operação, comercialização, importação e participação do capital estrangeiro nas
atividades de informática.
É este último mecanismo, a chamada reserva
de mercado, que tem despertado maior controvérsia.
A Lei rr 7.232/84, define empresa nacional como aquela constituída e com sede no País e cujo
controle esteja, em caráter permanente, exclusivo
e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas residentes e domiciliadas
no País, ou entidades de direito público interno.
O conceito de controle adotado pela lei é tríplice, decisório, tecnológico e de capital.
Por controle decisório entende-se o exercício,
de direito e de fato, do poder de eleger administradores da sociedade e dirigir o funcionamento
dos órgãos da empresa.
Por controle tecnológico entende-se o exercicio, de direito e de fato, do poder para desenvolver,
gerar, adquirir, transferir e variar de tecnologia
de produto e processo de produção.
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Por controle de capital entende-se a detenção
direta ou indireta, da totalidade do capital, com
direito efetivo ou potencial de voto e de, no mínimo, 70% do capital social.
Ou seja, mantido o controle decisório e tecnológico, a lei permite que residentes e domiciliados
no exterior detenham até 30% do capital não votante de uma empresa nacional (na sociedade
anônima aberta esta participação pode alcançar
até um terço das ações votantes).
Vê-se, pois, que a Lei de Informática adotou
um conceito de empresa nacional centrado tanto
no critério da sede social como aquele do domicílio dos controladores, limitando a participação
capitalística do acionista não-nacional a trinta por
cento do capital.
A Lei de Informática estabelece, ademais, que
em determinadas circunstâncias associações em
desconformidades com as regras acima expostas
poderão ser admitidas, à critério do CONIN (Conselho Nacional de Informática e Automação).
A Lei de Informática não é, portanto, tão draconiana como poderia parecer à primeira vista.
Na minha experiência, tenho assistido inúmeras
reclamações por parte de empresas estrangeiras
no tocante à Lei de Informática. A grande verdade,
no entanto, é que a maior parte destas empresas,
ainda que relutantemente, associar-se-ia com o
capital nacional, nos exatos limites da lei, se isto
lhes fosse facultado.
Desnecessário dizer, que este aporte de capital
estrangeiro de risco seria benvindo na atual conjuntura econômica. Isto sem falar dos reflexos
benéficos que o ingresso de tecnologia de ponta
traria no aperfeiçoamento e competitividade do
parque produtivo nacional.
Ademais, é natural que o empresário nacional
busque, ao associar-se com o capital estrangeiro,
acima de tudo, um parceiro detentor de tecnologia de ponta.
Em verdade, na chamada joint venture tecnológica é a tecnologia e não o capital a causa motriz
da associação.
O que o empresário nacional almeja, neste tipo
de empreendimento, é galgar um novo patamar
tecnológico, valendo-se do conhecimento, da metodologia de trabalho, da experiência, do prestígio
e da eventual rede de distribuição internacional
de seu parceiro.
Sucede, no entanto, que a SEI (Secretaria Especial de Informática) tem, repetidamente, exteriorizado o entendimento de que o parceiro "não
nacional", detentor na sociedade fechada de, no
máximo, 30% do capital não votante estaria impedido de, concomitantemente, fornecer tecnologia
para a empresa resultante da joint venture. Isto
porque, no entender daquela Secretaria, tal fornecimento descaracterizaria o controle tecnológico
da empresa nacional.
Esta interpretação da lei tem provocado, nos
meios empresariais, tanto amargas críticas como
esfuziantes aplausos.
De um lado, temos os empresários nacionais
usuários de bens e serviços de informática, que
temem que a vedação das joint ventures tecnológicas conduzirá o País a uma crescente perda
de competitividade no plano internacional. Recentemente, inclusive, a FIESP (Federação das indústrias do Estado de São Paulo) encaminhou ao
Presidente da República um documento no qual,
dentre outras matérias, manifestava sua oposição

à interpretação que a SEI vem dando à lei no
tocante a Joint venture tecnológica. Inúmeros
empresários fabricantes de equipamentos, produtores de programas e sistemas de computador
e prestadores de serviços de informática, desejosos de associar-se ao capital (e principalmente
à tecnologia) estrangeiro, endossam estas criticas.
Há aqueles, no entanto, que alegam que se
o Estado deixar de tutelar a incipiente indústria
de informática nacional, esta será incapaz de sobreviver no regime da livrecompetição. E só aquelas empresas nacionais que se associarem com
a tecnologia alienígena sobreviverão.
Recentemente, a Assespro (Associação das
Empresas de Serviços de Informática) encaminhou representação ao CONIN conclamando
aquele órgão colegiado a proclamar a vedação
da Joint venture tecnológica.
Vê-se, pois, que o dissenso interno é significativo, até porque se prevalecer o entendimento
de que as jolnt ventures tecnológicas estão vedadas, as associações entre capital estrangeiro
e nacional estarão, na prática, inviabilizadas.
Urge, pois, definir na nova Carta Magna o modelo econômico, aberto ou fechado, que regerá
o futuro deste País
Pessoalmente, estou convencido que entre nações nem sempre há de se aceitar a vantagem
comparativa como fator determinante da divisão
do mercado. Impor tal concepção, sob o pretexto
da maior eficiência do investimento realizado ímphca uma estratificação que nem sempre atende
às legítimas aspirações políticas e econômicas
da nação menos favorecida.
Daí porque, no meu entender, justificam-se em
áreas estrategicamente relevantes, não obstante
a manutenção do modelo aberto, leis especiais
de incentivos flscaís e fmanceiros àquelas empresas que preenchem os propósitos da Política de
Estado, cujos objetivos têm horizontes de mais
longo prazo que as relações individuais.
Creio, igualmente, que estes objetivos devem
ser alcançados sem restringir além das hipóteses
previstas na nova Carta Magna, a liberdade de
iniciativa - princípio que a nova Carta deveria
erigir em garantia intocável e inderrogável, revestido de todas as características de um direito fundamentaI. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V.S'
A palavra está com os Srs. Constituintes. (Pausa)
Creio que os Srs. Constituintes não têm nenhuma pergunta a fazer, de forma que gostaria de
agradecer enormemente ao Sr. George Fisher exposição que nos fez e os esclarecimentos que
nos deu. Muito obrigado. (Palmas.)
Tenho a satisfação de convidar o Dr. Jorge
Gerdau para fazer a sua exposição.
O SR. JORGE GERDAU- Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de poder nesta reunião apresentar algumas idéias e humildemente tentar contribuir para a elaboração dos trabalhos, principalmente nessa área tão importante para o desenvolvimento econômico do País. Em relação ao que
já foi posto, gostaria de fazer, primeiramente, alguns posicionamentos sob o aspecto do capital
estrangeiro, que realmente em termos pragmáticos é que tem sido o grande debate de como
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o País deve buscar ou não essa poupança internacional. E diria mais, em vez de analisarmos apenas
o aspecto no sentido da política industrial, devemos analisar a política de desenvolvimento. Temos que reconhecer que a necessidade ou não
da poupança internacional é que define no fim,
dentro de uma visão pragmática, como vamos
regular a participação da poupança intemaeional,
dos capitais estrangeiros. Aítemos que olhar pragmaticamente um pouco o processo histórico do
Brasil de que realmente na estatística da formação
da poupança nacional, o capital estrangeiro tem
sido um elemento decisivo na formação desses
recursos. Essa variante tem sido entre 4% nos
anos normais. Nos últimos anos caiu para zero,
até por negativo. Mas o País vai gerar o seu desenvolvimento diretamente na proporção em que se
gera essa poupança. Temos que reconhecer que
dentro do quadro inflacionário em que temos vivido, a gestão maciça de recursos e da poupança
nacional nas mãos do Estado nos tem levado
a um sistema de poupança insuficiente dentro
do País, internamente. Realmente, os capitais e
a poupança geridos de forma ineficiente, não são
geradores de novas poupanças e a não geração
de novas poupanças é a definição de não geração
de empregos ou da geração de desempregos.
Olhando o quadro dentro desta visão pragmática,
pessoalmente estou convicto de que não temos
a curto prazo opção neste País. Com o atual crescimento demográfico, dentro de uma visão pragmática, não temos como deixar de contar com
a participação da poupança internacional para o
nosso desenvolvimento.
A segunda etapa é analisar como conduzir essa
poupança. É indiscutível que a discussão de receber sob a forma de empréstimos ou capital de
risco, novamente se enquadra dentro de uma definição de uma política de desenvolvimento de forma global. Historicamente, e aí, talvez, o Antônio
Ermírio mencionou o problema de capitais próprios, de converter as dívidas, mas a verdade é
que fizemos durante muito tempo a política de
não ter interesse que entrasse como capital próprio, porque as suas remessas tinham uma renumeração mais elevada do que as de capital de
terceiros. Passamos anos e anos com juros negativos na economia internacional, ou seja, vinte
anos com juros negativos e a inflação internacional era mais elevada do que o própno juro.
Conseqüentemente ter dívidas era um alto resultado e a política de buscar ou não capitais, no
meu entender, de certo modo, tem que receber
uma certa flexibilidade, para que o gerenciamento
do Pais conduza à conversão de capital próprio,
ou de capital de risco, ou sob a forma de empréstimo, que é uma operação gerencial ou financeira
como qualquer empresa que na sua operação
interna, também o faz, ou cada um de nós o
fazemos individualmente. Existe época que é bom
tomar dívidas e em outras não o é. O País tem
esse mesmo quadro.
De certo modo, o que sinto é que diante dessa
perplexidade que tivemos, estamos, hoje, começando a tratar desse problema cada vez mais
emocionalmente, em vez de tratá-lo racionalmente. Enquanto no quadro ínternacronal as relações
econômicas se estabelecem cada vez por sistemas mais racionais do que emocionais, deixando
os fatores ideológicos de lado, conduzindo pragmaticamente para o resultado de geração de em-
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prego e desenvolvimento, estamos vivendo um
processo extremamente emocional na condução
do nosso endividamento ou na condução de receber capitais estrangeiros.
Então, no meu entender, o Brasil precisa receber capital estrangeiros. Não deixa de haver transferência tecnológica com toda vinda de capital
estrangeiro, que é um fator estimulante à competição e à melhoria da produtividade empresárionacional Conseqüentemente, sou favorável a que
se continue buscando políticas de estímulos à
vinda de capitais internacionais. Penso que a política de desenvolvimento ou a industrial deve definir em que setores, porque existem alguns setores
que deveremos cuidar para que não passem ao
domínio total de capitais estrangeiros, mas dentro
disso, no segundo ponto, vou mencionar um pouco como vejo essas políticas que, a meu ver, não
precisam ser tanto no aspecto restritivo, mas se
deve obedecer a políticas de estímulos.
Sob o aspecto de joint-ventures, não tenho
maiores preocupações. Penso que o empresário
nacional mostrou capacidade. Pessoalmente, tenho uma vivênciade dez anos dejoint-ventures,
o capital estrangeiro precisa de joint-ventures.
Tive que entrar no fórum internacional, tive debates, mas no meu entender o empresário nacional
capacitado enfrenta o capital intemacional sem
maiores dificuldades. O problema é de competência ou não competência. Diriaaté, houve épocas em que o Brasil realmente conquistou uma
porção de maturidade, de credibilidade, de capacidade psicológica de se capacitar internacionalmente, Foi no período de Juscelino Kubitschek
em que o Brasilse mostrou capacitado para negociar. No momento, provavelmente, pelo peso da
vida internacional que está entrando em conflito
e debates a curto prazo porém, no meu entender
o Brasil precisa continuar contando com o apoio
e a participação do capital estrangeiro. Entendo
ainda que deveríamos estimular principalmente
a conversão da dívida em capital de risco e isso
se ainda pudesse ser feito através dos instrumentos de bolsa seria melhor, porque teríamos a entrada de capitais sob a forma de risco nesse momento, mantendo-se o controle acionário sobre
as empresas nacionais, assim que, dentro do esquema de ações preferenciais ou participando
sob a forma minoritária. No meu entender, seria
um instrumento inteligente para, nesse momento,
reduzir a pressão de juros e converter os capitais,
as dívidas estrangeiras em capital de risco.
Com relação à reserva de mercado, no meu
entender, o conceito de reserva de mercado, como quase todos esses problemas do País, tem
recebido nesses últimos anos - e a própria lei
da qual também participei dos debates, nesta Casa, foi assim estabelecida - talvez um quadro
emocional. Entendo que na Constituinte devemos
fazer um esforço para trabalhar com os espíritos
realmente armados para buscar a solução mais
inteligente. O problema da reserva de mercado
especificamente, sistema e conceito global, mas
indiscutivelmente na Lei da Informática é o de
maior peso, e pessoalmente, como usuário, penso
que o caminho mais importante não é analisar
quem fabrica o equipamento, mas devemos estar
preocupados com o uso. A definição do uso é
que define a eficiência do País. A eficiência do
País não é definida por quem fabrica o equipa-

mento. Essa visão conceitual de olhar o mercado
e não o usuário do mercado, beneficiário do mercado, é o ponto chave no meu processo de análise
sobre o aspecto de como se deve ou não analisar
um problema de resreva de mercado.
Como segundo ponto, tenho que reconhecer
que, quando a Lei da Informática forestabelecida,
eu estava preocupado que, provavelmente ela teria efeitos negativos maiores do que realmente
teve. Penso que nesse primeira estágio, primeira
etapa, a Lei da Informática teve um funcionamento razoável.Pessoalmenemte imagino que os efeitos negativos foram menores nessa primeira etapa, no meu entender, e isso não quer dizer que
as etapas futuras serão fáceis de vencer.
Neste momento, gostaria de ainda de me referir
a um ponto conceitual sobre o problema da Lei
da Informática.Temos dois modos para fazerpolítica de desenvolvimento. Temos o modo de desenvolvimento através de uma política industrial
que obedece a estímulos e desestímulos, ou temos sistemas de ordens e de proibições. Esse
conflito de definição, de trabalhar sob esses dois
métodos, no meu entender obedece a uma conceituação ainda maior. Ou usamos sistemas abertos e democráticos, ou usamos sistemas autoritários. É importante na análise desse quadro estarmos realmente debatendo um conceito mais amplo, de políticas abertas de um País redemocratizado, e saber se queremos manter sistemas de
ordens, de proibições ou se queremos usar instrumentos de desenvolvimento inteligentes e democráticos. Acho importante, porque, se V. EX" analisarem como foi estabelecido esse debate, V.Ex"
irão verificarque esse conceito básico, essa definição é decisiva na evolução do País. Se V. EX"
analisarem todo o debate internacional que existe
atualmente entre o maior intervencionismo ou
não, irão verificar que se estabelecem planejamentos intervencionistas ou orientativos.No campo da atividade privada, onde se tem que disputar
mercados, o planejamento não deve ser nunca
intervencionista, e sim orientativo. Conseqüentemente, dentro desse problema de reserva de mercado ou não, deveríamos obedecer mais uma
vez a esse conceito. São conceitos que ajusto
ao mercado ou são limitativosdo mercado? Dentro desse processo, tenho que afirmar com clareza
que reconheço, indiscutivelmente, que toda indústria nascente no Brasilprecisa de leis de proteção e de estímulos. Um país não industrializado
não pode crescer sem que haja políticas de apoio
ao desenvolvimento. Toda a nossa indústria foi
desenvolvida nessas etapas, mas o problema é
como fazê-lo. Praticamente, todo processo industrial do Brasil não foi feito na base de reserva
de mercado e temos tido bons resultados. Se
analisarmos, quando nasceu a indústria automobilística,um automóvel custava vinte mil dólares.
Hoje custa três mil e quinhentos dólares e mais
os 2/3 de impostos que pagamos que leva o automóvel de menor preço a dez mil dólares. A realidade é que hoje conseguimos exportar produtos
a 3.500 dólares, quando a indústria automobilística nasceu com um preço de 20.000 dólares
e, realmente, num regime de competição. O que
quer dizer esse instrumental que deve ser usado?
São direitos aduaneiros, financiamentos e capitalização da empresa nacional, financiamento ao
consumo de produtos nacionais. Se olharmos a
polítíca dos países que tiveram conflitos seme-
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Ihantes, temos hoje claramente definições de países como a França e a Inglaterra que definiram
que no campo da informática, para conseguir
atualização, somente o regime de mercado selvagem. A palavra usada é selvagem, o que nos levou
a condições competitivas. É importante reconhecer isso, porque enquanto vivemos num processo
de como vencer essas etapas. o mundo está correndo num processo extremamente acelerado.
Realmente, é preciso estabelecer muito mais regras de mercado e regras globais do que mecanismos de proteção.
Gostaria ainda de mencionar que a tecnologia
mais cara é aquela que não se usa. O grande
conflito é quando um país não consegue utilizar
a tecnologia disponível no mundo. O atraso dos
países não se dá quando compram ou negociam
tecnologia. Nenhum empresário brasileiro vai
comprar inutilmente tecnologia ou pagá-Ia caro.
O importante é fazer com que haja mecanismos
de estímulos, para que acelerem os processos
de tecnologia, a fim de conseguir os produtos
mais econômicos e esses gerem mais empregos,
mais desenvolvimento, mais impostos. Não existe
outro mecanismo de desenvolvimento. A solução
é buscar instrumentos de desenvolvimento tecnológico para acelerar o consumo em todas as
áreas. E importante o mecanismo se orientar mais
nessa linha.
Ainda dentro desse estágio do desenvolvimento, menciono que a tutela do Estado sobre o empresário é uma tutela que no meu entender, pode
diminuir.Penso que o empresanado nacional atingiu a maioridade. É como a dependência entre
pai e filho, que pode diminuir. Devemos, cada
vezmais, tentar sair das decisões emocionais para
buscar, dentro do cenário internacional, as decisões racionais. Muito obrigado a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Ismael Wanderley.
O SR. CONSmUINTE ISMAEL WANDERLEY
- Gostaria de saber a opinião de V. S' sobre
o problema da remessa de juros, dividendos,
royalties pagamentos de assistência técnica, modificações e outras modalidades definidas em lei
e ainda se V. S' acha conveniente a divulgação
pelas empresas das importãncias tranferidas em
cada caso.
O SR. JORGE GERDAU - O posicionamento
sobre esse ponto é muito complexo, porque,
quando se trata da nossa, da sua, da minha poupança, não aceito que ela não seja respeitada.
Agora, quando se trata da poupança de terceiros,
muitas vezes, admito que ela não seja respeitada.
Isso é um conflito que temos que colocar com
toda a realidade. Defrontamo-nos, hoje, como
uma tendência de desrespeitar a poupança de
terceiros e lutamos por um respeito à nossa. Dentro de uma racionalidade, temos que partir de
princípios lógicos de que não cabe desrespeitar
poupanças de terceiros. Fazendo-o, corro o risco
de desrespeitar a nossa poupança.
Dentro do processo de remessas ou não, diria
que dentro do quadro de royalties tenho posicionamento bastante crítico. Penso que o capital estrangeiro que participa do privilégio do mercado
nacional, provavelmente não há necessidade de
transferência de royalties. Voumais longe. Quem
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tem privilégiode pegar uma fatia desse mercado
nacional, hoje, quando souber crescer com esse
mercado, coisas que estou vivendo, processo que
qualquer empresário que tem o privilégio de entrar nesse mercado e por ele lutar e com ele crescer, não deveria ter condições de royaIties e talvez, até, deveria entrar num clube privilegiado e
até pagar uma entrada para participar desse mercado. Tenho esse posicionamento.
Quanto à remessa de juros, tenho um posicionamento muito claro de que eu tenho que respeitar a poupança internacional. Penso que no processo de investimentos feitos, o Governo não deveria dar aval a ninguém, nem mesmo aos seus
projetos das estatais. Consequentemente, o banqueiro internacional ao tomar o risco de um projeto, tem que analisá-lo e não tomar risco. Fiz os
meus investimentos internacionais sem receber
um aval, nem do Tesouro. Então, tenho tomado
investimentos com o BNDES para não dar quatro
vezes a garantia sobre o mesmo valor. Tomo no
mercado dentro do risco, porque é realmente preciso dentro do quadro internacional trabalhar dentro de regras internacionais. No Brasil aconteceram projetos bons e ruins. Hoje,o banqueiro internacional tenta obter as remessas de juros sobre
riscos de bancos como o Auxiliar e outros casos
que penso que o banqueiro não pode receber
o mesmo beneficio de quando se emprestou a
um Bradesco. Ele tem que participar desse risco.
Há uma tendência dentro dessa confusão de Banco Central e estatização do risco do crédito, que
é a de querermos tratar todos os endividamentos
do Brasil de uma única forma. Vou mais longe:
se eu analisar um projeto como o da Açornínas,
feito com suppUer's credit de cinco anos, esse
crédito já foi feito para não receber. Uma coisa
dessas leva quatro anos se for bem gerenciada
para construir e deveria levar vinte anos para
amortizar. Quem tomou o dinheiro com cinco
anos de supplier's credit, já sabe que daquele
projeto não vai obter o dinheiro, feito na base
do aval. O Governo não deve tomar avais para
projetos dessa natureza. Os projetos têm que ter
um conteúdo empresarial ou merece dinheiro ou
não merece. Tenho um posicionamento claro.
Vejo nesse processo que dentro da realidade nacional temos que negociar com os capitais, com
os banqueiros internacional dentro de uma visão
pragmática, porque temos todas as condições de
pertencer a um mundo desenvolvido. Quem rompe e desrespeita a poupança internacional, imediatamente, passa a ser um país não desenvolvido.
Sem poupança não se faz desenvolvimento. Um
operário com a enxada trabalha tantos metros
quadrados e com o trator tantos hectares. A diferença é poupança. Colocando-a na mão do homem, ele produz e sem ela não faz nada. Precisamos, no meu entender de poupança internacional
como forma de gerar desenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gabriel
Guerreiro.
O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Nobre Conferencista o Dr. Antonio Ermírio de
Moraes que nos brindou com a sua exposição
anteriormente, colocou uma séria dúvida com relação à associação com capitais internacionais.
V.S' vem, aqui apontado como um dos homens
que fez esse tipo de negociação com capitais in-

temacionais, com associações etc. O Dr. Ermírio
ponderou que normalmente essas associações
são feitas com sócios mais poderosos do que
nós. Portanto, é preciso ter muito cuidado ao fazermos esse tipo de negociação. Pergunto a V.
S' como fazer o controle do Estado, da sociedade
sobre esse tipo de associação, sem conhecer os
contratos feitos internamente pelas empresas?
Penso que esses contratos deveriam passar por
uma abertura, por uma democratização, por conhecimento. Daí, o Congresso Nacional poderia
ser chamado, pelo menos, sobre eles, principalmente quando se trata de entrada do capital estatal.
A segunda questão se refere ao controle. V
S' nos colocou que a avaliação deve ser feita pelo
consumo e não pelo produto que produzimos.
Como fica a questão da indução do consumo?
Cito por exemplo, a questão dos agrotóxicos no
Brasil, chamados defensivos agrícolas, mas, na
realidade, são agrotóxicos que há dez ou quinze
anos, consumia-se uma quantia irrisória. Depois,
passamos a consumir quantidades consideráveis
vultosas. O aumento da produção agrícola no
mesmo período, em que se aumentou centenas
de vezes por cento o consumo de agrotóxicos,
o crescimento da agricultura foi mínimo Como
fica isso? V. S' também comentou o problema
do planejamento intervencionista e o orientativo.
Como V. S' coloca a questão da opção para superação da dívida social?
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) atingiu os três minutos.

V. Ex'

O SR. JORGE GERDAU - Sobre o primeiro
ponto, do capital, penso que dentro de uma política global deve haver regras gerais para se receber os capitais estrangeiros. Os contratos obdecem normalmente a critérios normais jurídicos,
são registrados dentro das Juntas Comerciais etc.
Consequentemente, penso que o processo das
relações contratuais são abertos. Os contratos
que não querem abrir, não se vai ter outro instrumento. Existe, hoje, normalmente uma relação
contratual aberta dos contratos existentes. Se alguém quer fazer uma contratação escondida, em
qualquer relação contratual existe esse risco. O
problema da capacidade ou não do empresário
nacional é um problema global de tutela ou não.
Acredito que o empresário nacional não vai ficar
mais capaz de negociar internacionalmente os
contratos, recebendo ou não a tutela do Estado.
Ao contrário, creio que a capacitação dos contratos internacionais que o empresário vier a fazer
será pelo próprio exercício da tomada de risco,
qualquer outro aprendizado. Quando mencionei
mercado, a minha preocupação é com o uso e
com o mercado, ou quem fabrica. Como a exposição foimuito rápida, talvezfosse melhor eu repenr, Não estou preocupado com quem fabrica o
microprocessador para a indústria, nem com
quem fabrica o microcomputador. Preocupa-me
que a indústria brasileira esteja atrasada com relação ao processo de modernização. Em relação
ao mundo que se está modernizando, estamos,
hoje, cinco ou dez anos atrasados no uso da informática nos processos industriais.
No processo de informação, de gerenciamento
comercial, devemos estar com número semelhante de anos de atraso. Hoje, se eu fizer o uso
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da informática, do microprocessador numa caldeira a óleo, consigo reduzir 15% no mínimo,
provavelmente, com o microprocessador e seu
uso. Não devo estar preocupado com quem produziu esse instrumental de controle eletrônico.
No Brasil, hoje, pouquíssimas caldeiras usam instrumento eletrônico para reduzir o consumo de
energia. Estou tomando um exemplo. Se V. Sr"
fizer hoje a confecção de camisa, na base do
uso da informática, V. Sr' reduzirá 2 ou 3% o
tecido e assim por diante. V.SO entra em economia
de escala que no produto final do consumidor
faz o produto custar 15% menos. O importante
na função do Estado é fazer com que a sociedade
amplie e se modernize rapidamente. Não estou
preocupado com quem fabrica o produto. Tenho
que proteger o empresário nacional. A minha posição de uso, fabricação e consumo é de preocupação, porque a indústria nacional, a sociedade
brasileira está desatualizada em termos de uso
da informática.
Em relação ao agrotóxico, penso que se deve
regular claramente as limitações de uso. O agrotóxico é um problema de natureza e proteção da
saúde, ecológica pelos seus instrumentos legais,
proteger preservar o seu uso quanto à saúde.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Renato
Johnsson.
O SR. RENATOJOHNSSON - Dr. Jorge Gerdau, o mesmo desafio, a mesma solicitação que
fIZ ao Dr. Ermírio de Moraes, faço-a, também,
ao senhor. Entendo que a política industrial deste
País é somatório das várias políticas setoriais. Sendo V.Sr' um dos lideres do setor siderúrgico certamente sabe ser da maior importância a elaboração de uma política que venha a servir de subsídio.
No que diz respeito à empresa estrangeira, entendo que ela deve participar do nosso desenvolvimento. E entendo mais: aquelas que vierem participar, efetivamente terão que trazer capital de
risco. Não tem sentido que uma indústria estrangeira que aqui venha se estabelecer, como bem
colocou o Dr. Antônio Ermírio, use apenas 10%
de capital de risco e vá nossos bancos de fomento
buscar dinheiro a baixo custo para implantar as
suas indústrias com os nossos recursos, com os
recursos deste País.São essas as duas colocações
que faço.
O SR. JORGE GERDAU - Sr. Constituinte Renato Johnsson agradeço a oportunidade de me
referir ao problema da política industrial. Pessoalmente, como Presidente das Siderúrgicas Privadas, casualmente votei no dia 12 um Seminário
de Fixação de política Industrial no setor de Siderúrgica Privada. Através de praticamente sete meses de trabalho, reunindo todos os empresários
do setor, um trabalho lento, tentamos escrever
um documento que defina a política indusrial para
o nosso setor. Fizemos isso, para fugir ao que
houve, até hoje, da crítica de que não existe política industrial. Olhando um pouco o exemplo de
paises desenvolvidos principalmente do Japão e
da Alemanha, nota-se que setores empresariais
escrevem a sua política industrial para levá-Ia ao
govemo para que o govemo faça união dessas
diversas políticas industriais. Pessoalmente, estou
convicto de que ninguém melhor do que o empresário siderúrgico, da celulose, ou da confecção
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para escrever sobre o que entende ser seus compromissos, os seus objetivos para a fixação da
política industrial, e depois esse trabalho ao governo, para que o ajuste, dentro de uma política industrial. Estamos fazendo essa tarefa, e, no dia
12, teremos um seminário para consolidar esse
trabalho feito. Acredito que será um estímulo para
outros setores o façam e os setores empresariais
possam levar essa política.
No que se refere ao capital estrangeiro, penso
que é plenamente válido que se estabeleça qualquer projeto industrial a ser financiado, que deve
haver uma relação de capital próprio e de terceiros, mínimo, para que uma empresa estrangeira
possa se estabelecer no País, desde que nesse
momento, realmente, eu esteja querendo que venham capitais próprios para o País. Tivemos épocas, neste País, que era mais negócio a empresa
dever do que colocar capital próprio. Insisto neste
ponto que houve uma mudança no quadro internacional. Passamos vinte anos juro real de 1%
positivo, 1% negativo. Dever um era alto negócio.
Aliás, esse foi um dos fatores que me estimulou
a entrar nesse alto, nesse elevado nível de vida.
O erro foi fazer contratos com juros flutuantes.
Tomei de 70 milhões de dólares, há 15 anos atrás
e o fizjuros fixos. Preferi pagar 1% a mais, paguei
7,5 e o juro flutuante era pouco mais de 6%,
não correr o risco, porque o juro poderia ir a
9% e, no entanto foi a 20%. Esses são erros de
condução que aconteceram, era dificilprever, os
banqueiros não dariam tanto dinheiro, a Iiquidez
do petrodólar estava aí, mas com o risco aberto
e flutuante. Na verdade, diria, hoje que para setores, principalmente consolidados, estabeleceria,
talvez dentro de uma política de desenvolvimento
que a relação capital próprio e de terceiros tem
que ser cinqüenta, sessenta, ou cinqüenta. E uma
regra geral que o banqueiro normalmente estabelece nos projetos de desenvolvimento, o que entendo ser plenamente válido dentro de uma política global de desenvolvimento. E até um instrumento de maior ou menor estímulo da atração
de capitais.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salomão.
O SR. CONSTITUINTELUIZ SALoMÃo - Dr.
Jorge Gerdau, apesar de cumprimentá-lo pela sua
exposição, tenho algumas divergências sobre as
suas colocações. Imaginar que a indústria automobilística não teve proteção, acredito que seja
um ponto de discórdia entre nós, porque certamente foi um dos setores mais protegidos da
história da sua formação. V. S' tem jolnt venture
com a IBM, numa "Softhouse", O seu sócio é
o mais poderoso grupo econômico do setor da
informática em escala mundial. Pelo pouco que
conheço, o seu contrato de joint venture está
adequado à Lei da Informática. V. S' considera
que seria saudável o seu grupo econômico, um
dos que possui maior prestígio na economia brasileira, que a IBMtivesse melhor condição de barganha sem a existência dessas exigências da Lei
Nacional da Informática? Se V. S' tivesse ingressado sozinho no setor, com a cara, a coragem,
a competência reconhecida do Grupo Gerdau,
como fez uma centena de outros empresários,
v.. S' não pleitearia nenhum tipo de proteção, se

a IBM entrasse no mercado concorrendo com
o Senhor?
O SR.JORGE GERDAU -Agradeço ao Constituinte LuizSalomão, talvez, para reforçar um pouco os pontos de vista sobre os quais não tenho
esclarecido o suficiente. Disse que toda a indústria
nova precisa de proteção. Um país não industrializado precisa de muita proteção. Não há dúvida
que a indústria automobilística nasceu sob o sistema protecionista, mas não sob um regime de
lei de reserva de mercado. Surgiu por mecanismos de incentivos que, no meu entender, ainda
houve certas características de reserva de mercado, mas possibilitou o surgimento de uma Fíat,
dez ou quinze anos mais tarde, o que quer dizer
que a reserva de mercado não era tão forte. Estou
plenamente de acordo que não se faz indústria
nascente sem algum instrumento de proteção.
Em relação à nossa joint venture, vamos dizer
que temos a participação da IBMcom 30%. Estamos enquadrados dentro da lei, porque estamos
na atividade de serviço, porque o problema de
dependência tecnológica é bem menos complexo
que o da área de hardware. Mas, entendo que
se não tivéssemos lei, talvez a participação seria
40% e não 30%. Nosso grupo não abriria não
do controle acionário, nem dos fatores de gerenciamento. Já tive uma joint venture no setor
siderúrgico em que uma das empresas, e Consígua tinha 49%, mas o management era nosso,
decisões de novos investimentos e de políticas
de resultados é que tinham que ser debatidos
em conjunto, mas o management, as opções
tecnológicas eram totalmente comandadas por
nós. O problema é de capacidade ou não do empresário.
O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Qual seria a vantagem para o seu grupo se
a IBMtivesse uma participação maior, com mais
flexibilidade?
O SR. JORGE GERDAU- Penso que não mudaria. No meu caso, uma jolnt venture dessas
que não teria características diferentes das que
existem em função da existência ou não da lei.
Admito que isso não seja um quadro totalmente
normal. Como isto é uma diversificação, o nosso
grupo, tem hoje um patrimônio em tomo de 1
bilhão de dólares Nosso investimento, na área
da informática, nesse primeiro estágio é de 20
bilhões de dólares. A relação é tão pequena nesse
processo que, realmente, nos dá condição de capacidade gerencial e patrimonial para entrar num
negócio sem qualquer tipo de dependência ou
maior complicação. Realmente, a decisão da associação foi feita para obedecer aos critérios da
lei. Não temos uma carta, um instrumento paralelo fora dos instrumentos legais, abertos, registrados na Junta Comercial. Não temos necessidade
disso. A verdade é a seguinte: um grupo empresarial como o nosso, quando passa a ter noventa
mil acionistas, só tem um modo de gerir a empresa que é o de poder fazer os atos dia e noite,
enfrentando um debate da imprensa pública. Passa a ter um ato semelhante ao que têm os Senhores nas suas vidas públicas de políticos. Tenho
que poder enfrentar o processo abertamente sem
nenhum constragimento. Isso me dá condições
de ter uma associação com menor ou maior participação, não mudaria. Talvez fosse até vantagem
se houvesse um pouco mais de capital, porque,
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dessa forma, eu investiria menos capital próprio
que hoje está muito caro. Seria, talvez, esse aspecto, mas eu trabalho com absoluta tranqüilidade
nesse relacionamento. Hoje, porém, admito que
essa nossa joint venture, por ser uma atividade
de serviço, talvez não tenha as complexidades
de transferência tecnológica que teria na área de
hardware.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao ilustre Constituinte VladimirPalmeira.
O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- O nobre Constituinte Gabriel Guerreiro já abordou o assunto a que se refere a minha pergunta.
Mas, para maior esclarecimento da Subcomissão,
volto ao assunto. V. S' defendeu um certo ponto
de vista, a ótica do usuário industrial ou seja, não
tem que se ver tanto o ponto de vista do produtor.
E V. Ex" citou não apenas o ponto de vista do
usuário em si, do empresário, como também de
amplos setores industriais que se beneficiariam
e aumentariam sua produtividade em função da
utilização de insumos a preços, talvez, mais baratos, mas, seguramente, os insumos se tornariam
mais produtivos. Diria que não se pode ver nem
de uma ótica, nem de outra. Do ponto de vista
do produtor, o seu interesse imediato nem sempre
é o interesse nacional. Há uma tendência. Já assistimos, aqui, algumas lideranças empresariais quererem sempre a proteção em certo momento.
Do ponto de vista do usuário, nem sempre o
seu interesse é compatível com o projeto nacional
de longo tempo. Temos, aqui, uma economia
vizinha como a do Uruguai que floresceu, na base
da exportação da pecuária, da exportação de lã,
mas não conseguiu dar um salto e se industrializar.Hoje, é uma economia em ruínas. Na medida
em que se começa a ter um parque industrial,
mclusive automatizado, usando insumos modernos, utilizando uma maquinaria nova, e, no entanto, não desenvolvermos aquela parte da produção
que traz o conhecimento em si, que é mais importante, na qual se especializam os países desenvolvidos; podemos num certo prazo estar comprometendo esse próprio parque industrial, porque
nos tomaríamos excessivamente dependentes da
produção ou do monopólio dos países que já
se desenvolveram. Sem querer defender que a
indústria tem que ser completamente nacional,
a defender uma proteção etema, V.S' há de convir
que tem que haver um crescimento equilibrado,
de um lado ver o interesse do produtor, do outro
o do usuário, mas, sobretudo, o interesse a longo
prazo da economia nacional. Mesmo quando o
usuário é o cidadão e o consumidor fínal, a curto
prazo, V. S' pode facilitar uma política de importação de alimentos mais baratos, melhorar as condições de vida da população, e, no entanto, a
médio prazo ser um suicídio. Dentro das experiências, das exposições dos Srs. empresários, considero que cada um é marcado por sua ótica, seu
papel na produção e por sua experiência empresarial.
Gostaria de dizer que nós, Constituintes, precisamos de justamente fazer uma relativa média.
Para ter uma visão mais abrangente, acredito que
essa é a função da política econômica do Govemo
- e estabelecer certos lineamentos da economia
a longo prazo para ver o interesse da economia
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nacional no seu conjunto. Queremos modernizar
tudo aquilo que depende da indústria de informática, mas também queremos modernizar e ter a
nossa própria. Nesse sentido, gostaria que V. S·
fizesse uma apreciação, pois como disse o conferencista anterior, Dr. Antonio Ermírio de Moraes:
"Não haveria razão numa mediação".
O SR. JORGE GERDAU - Nobre Constituinte
VladimirPalmeira, essa é a complexidade do problema. Acredito que por um aspecto emocional
e por um lobby inteligente, na Lei da Informática,
tenho a impressão de que foi ouvido mais o produtor do que o consumidor, até porque o produtor
estava organizado e o consumidor não. Esse é
o ponto que me preocupa, que caracteriza o atraso da pequena dimensão do nosso mercado no
campo da informática e que no processo, provavelmente de reserva de mercado, aumentamos
o processo de acelerar o consumo. Por isso, fiz
questão de lançar esse ponto de vista, talvez até
com algum exagero da visão do usuário. Se olho
internacionalmente, hoje, tenho que competir
com os meus produtos de aço em Hong-Kong,
na China, pagando transportes caríssimos e aí,
ninguém me pergunta se eu pago por microprocessador ou por um terminal três vezes o preço
do meu competidor, produtor de aço. O meu
grupo tem quinhentos terrnínats Interligados de
produção nacional, a um grande computador da
IBM. Hoje,tenho 30 milhões de dólares investidos
e investindo mais 30 milhões em informática e
eu pago praticamente o dobro, o triplo do que
paga o meu concorrente para investir nessa área.
A responsabilidade dessa análise é de todos nós.
Na verdade, eu tenho que exportar 40% da minha
produção, hoje, para não chegar ao desemprego
nas empresas e tenho que ser competitivo internacionalmente No meu produto, no nosso produto
siderúrgico este fenômeno da exportação está
acontecendo. Mas, se eu analisar todo o processo
de desenvolvimento do País, estou convicto de
que essa matéria do balanceamento, dessa proteção e o estímulo do uso e se o mecanismo tem
que ser por reserva de mercado, tem que ser
por instrumentos de estímulo e proteção mais
clássicos, menos mandatóríos, é um processo
que eu ponho em questão.
Eu acho que a SEI tem funcionado. Pessoalmente, não tenho tido problemas para conduzir
os meus assuntos lá dentro. Mas, será que eu
sou modelo para esse assunto?
Eu tenho visto, nestes tempos ainda, viajando
com um pequeno fabricante de carrocerias do
Rio Grande do Sul, ele e o filho vindo a Brasília
num estado emocional fantástico. Ele disse: "Estou chego de problemas na minha empresa e
vou perder dois dias e meio para discutir se eu
posso trazer esse ou aquele equipamento.
Deveria ter uma regra geral que restabelecesse
isso claramente. São pontos que, realmente, não
obedecem critérios de mercado, no meu entender. E este é o debate que tem que ser feito.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) esgotou os três minutos.

V. Ex'

O SR. JORGE GERDAU - Dentro desse ponto
é que, realmente, acho que anteriormente não
se ouviu o usuário, até por desconhecimento e
íncapacidade do usuário de avaliar. E basta dizer
que a Federação das Indústnas de São Paulo tem-

se posicionado, solicitando maior flexibilidade,
posicionamento que antes não existia.
O SR. PRESIDENTE (DELFIM NETTO) Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Gil Césaro
O SR. CONSTITUINTE GILCÉSAR- Sr. Presidente, Sr. Conferencista:
Em primeiro lugar, para um esclarecimento,
eu não sou contra a instalação de firmas com
estrangeiro no Brasil, porque senão acredito que
eu e muitos dos meus colegas não estaríamos
aqui hoje. Os meus avós, italianos, vieram fabncar
sapatos em Juiz de Fora. Por isso eu estou aqui
hoje podendo falar.
Segundo lugar, quando V.S' falou sobre a imo
portação de capitais e citou o caso específico
da Açominas, o suppllersts leveis para a Açominas, eu queria acrescentar alguma coisa a esta
informação porque, em virtude do projeto global
da Açominas não ter sido analisado como deveria
ter sido, no meu modesto entendimento, como
Secretário que fui de Estado de Minas e Energia,
hoje há uma dificuldade da Açominas mandar
para cerca de cento e poucos quilômetros, tarugos para a Siderúrgica Mendes .Júmor.Isto porque
o está fazendo através de caminhões, uma vez
que não tem condições de usar uma linha férrea,
que seria o modo mais adequado de fazê-lo, Mas
teve que terminar os projetos da Açominas pelos
investimentos já feitos.
E, finalmente, só um outro esclarecimento. Nós
temos empresas estatais que funcionam e eu cito
uma do meu Estado, chamada Centrais Elétricas
de Minas Gerais, a Cemig, que tem as ações correntes na bolsa e, em VIrtude disso, os seus próprios funcionários são acionistas e todo mundo
quer ser funcíonáno da Cemig. E essa grande
procura por trabalhar numa empresa estatal eficiente - eu quero salientar isso - fez com que
eu determinasse que se fizesse concurso públtco.
E para 700 vagas, 63 mil candidatos. Tivemos
que contratar uma empresa, em São Paulo, para
fazer esse concurso público. Eu espero que, no
atual Governo, contmue a ser feito concurso públíco, para que a eficiência predomine numa estatal
que funciona.
Por isso que quando eu afirmo, aqui, que nós
teremos que diferenciar que é um absurdo subsídiar-se empresa geradora de energia, em alguns
Estados brasileiros, com a transferência de recursos em outros Estados, como acontece, por
exemplo, no setor elétrico.
É só isso, obrigado.
O SR.JORGE GERDAU -Eu não teria maiores
comentários a fazer. Apenas elogio a Cemig, tarnbêm, que não foi só uma empresa eficiente, mas
tem dado grande dirigentes do campo energético,
não só a Minas mas ao Brasil todo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DelfimNetto) - Vou conceder a palavra ao ilustre Constituinte Senador
Severo Gomes, que hoje nos honra com a sua
visita É o Relator-Geral da nossa Comissão.
O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES Dr. Jorge Gerdau, V. S' mostrou a preocupação
com relação à dificuldade de inovação ou de ter
Instrumentos modernos dentro do seu trabalho,
e o seu comprador em Hong Kong não quer saber
disso. É preciso ter modemidade, reduzir os cus-
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tos e, de uma certa maneira, isso é uma crítica
à política brasileira de informática e às dificul·
dades de gerenciamento que, hoje, são realizadas
pela SEI.
Mas, eu gostarIa de lembrar que há muitos
anos, quando nós estávamos no início, vamos
dizer, de uma fase da industrialtzação, nós passamos a produzir, no Brasil, tratores que eram de
muito pior qualidade do que aqueles importados
e, certamente, a preço muito mais alto.
No entanto, os nossos agricultores unham que
exportar os seus produtos - e centenas de milhares de agricultores - pagando um trator mais
caro, um trator pior, Mas aquilo se incluía dentro
do que aqui foireferido pelo Constituinte Palmeira,
que era um projeto de o País ter uma indústria
de trator, e ter uma indústria automobilística.
Então, é um tipo de sacrifício passageiro, mas
que atinge, mais profundamente, o interesse nacional. Mesmo os usuários de automóvel do passado compravam um Aero Willys, com o qual
nós tínhamos uma grande dificuldade até para
fazer curva, por um preço muito mais alto. Ninguém reclamava. Todos achavam que era bom,
que o País estava andando para frente e que,
certamente, no futuro nós teríamos automóveis
e tratores mais modernos, satisfazendo o interesse
da população.
Eu pergunto a V.S' se não se poderia comparar
isso, quer dizer, algumas dificuldades do rnomento, encaradas pela indústria, com relação ao problema da informática, mas que nós estamos vivendo nesta etapa, e que o País e os empresários
precisam entender, também, que vivem dentro
de um projeto de independência nacional, de investimentos e de progresso comum.
Além do mais, espero que o próximo expositor,
que é o Secretário-Geral da SEI, possa explicar
melhor e até dar um conhecimento maior, aqui,
para os nossos companheiros Constituintes, a respeito dessas dificuldades com relação à aplicação
da Lei da InformátIca.
O SR. JORGE GERDAU - Meu caro amigo
Severo Gomes, eu me posiciono claramente a
favor do apoio do desenvolvimento da indústria
nacional. Quer dizer, isso que foi possível fazer
em siderurgia e outras áreas é pacífico, e recebemos o apoio e houve uma política de desenvolvimento.
Só que essas políticas, historicamente, no Brasil, têm sido feitas por estímulos e desestímulos.
E nós, no meu entender, na lei atual de informática, trabalhamos, também, com esses dois Instrumentos, mas trabalhamos sob o sistema de ordens e proibições. Esse é o ponto que, no meu
entender, talvez mereça uma análise Tenho convivido com a SEI e acho, inclusive, que a gestão
da SEI tem feito, nessa etapa, um trabalho que
tem funcionado razoavelmente, mas vêm etapas
bem mais amplas Ie mais complexas. E no meu
entender, deve-se tomar uma visão mais ampla
de mercado, uma visão mais ampla que obedeça
a menos sistemas de fechamento de reservas de
mercado, mas muito mais a sistemas clássicos
de desenvolvimento. Então, no meu posicionamento está muito orientado nesse sentido
E a preocupação que eu tenho é justamente
falar um pouco da VIsão do usuáno, alertando
um pouco os Senhores. Esse documento elaborado pela Federação das Indústrias de São Paulo,

26 Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

que, originalmente, tinha uma posição muito mais
fechada de reserva de mercado e, gradativamente,
com a experiência desses últimos anos, está posicionando-se entendendo que é preciso haver novas aberturas em relação a esse processo, então,
o meu posicionamento é enxergar a visão não
do produtor, apenas do equipamento, mas olhá-lo
de uma forma ampla sobre o usuário.
Agora, sem instrumentos de estímulos de proteção e mecanismo, a indústria fatalmente não
surgiria, dentro do que aconteceu com o Aero
Wdlys, etc.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muíto
obrigado a V. Ex' Nós gostaríamos de agradecer
ao Dr. Jorge Gerdau a magnífica exposição que
nos fez e os esclarecimentos que prestou a todos
os Senhores Constituintes. Muito obrigado a V.
Ex- (Palmas.)
Convido o Comandante José EzilVeiga da Rocha para que faça a sua exposição. V. S' tem
quinze minutos para a sua exposição.
O SR. JOSÉ EZIL VEIGA DA ROCHA - Sr.
Presidente, demais membros da Mesa, Srs. Constituintes, Sr" e Srs.:
Eu vou lhes falar de uma política industrial que
está em curso neste País e que, como se vê, reclama da falta de política e da existência de política.
No mundo de hoje há uma perfeita consciência
da necessidade de dominar o saber e o saber
como fazer ciência e tecnologia.
No mundo de hoje há uma perfeita consciência
da necessidade de dominar o saber e o saber
com.o fazer ciência e tecnologia. E dentre as tecnologias de ponta, a informática, pelo seu efeito
acelerador no desenvolvimento de outros setores
científicos e tecnológicos, ganha uma importância extraordinária.
A miniaturização e o barateamento dos custos
proporcionados pela microeletrônica mudaram
dramaticamente o conceito da informática e as
técnicas digitais passaram a ficar ao alcance de
todos e presentes a todas as atividades humanas,
dos jogos ínfantis às remotas sondas espaciais.
As alterações nas telecomunicações são profundas. Nas redes de telecomunicações transitam
hoje sinais de voz, de video e de dados. Os computadores ligados em rede ganham dimensão universal, permitindo estruturar, tratar, armazenar,
comutar, transmitir e recuperar informações de
forma quase instantânea e em nível mundial.
Assim, modificam-se profundamente as características das atividades econômicas, com ponderáveis reflexos estratégicos. Isso exigirá atenção
e ações para proteger os interesses nacionais,
quanto a uma exagerada concentração de poder
pelos que detêm os controles desses meios.
O professor Peter F. Drucker, em artigo publicado na revistaForeign Affairs, mostra como o
uso de tecnologias avançadas desacoplou a economia produtora de bens primários da economia
industrial e desacoplou a produção do emprego.
Nesse quadro, países produtores de matérias-primas ou de manufaturados, com reduzida densidade tecnológica, estarão em crescente desvantagem.
O Dr, Luiz Carlos Bresser Pereira em seu livro
"A Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia", também enfatiza a crescente importância da estratégia do conhecimento técnico e organizacional,

em relação ao capital, que é, hoje, um fator menos
crítico, mais abundante, em face do crescimento
da poupança mundial e em face do uso de inovações tecnológicas cada vez mais poupadoras de

capital.
É neste cenário moderno que temos que situar
o nosso País. É mandatório, portanto, aproveitar
inflexões tecnológicas como a informática para
reduzirmos a nossa distância dos países desenvolvidos. Isso é exeqüível, porque dispomos de uma
base tecnológica apreciável; um aparato universitário expressivo, ainda que carente de maiores
atenções; um parque industrial razoavelmente
atualizado e, o que é essencial, um expressivo
mercado interno.
Como apropriada avaliação desse quadro, e
também motivada por necessidades estratégicas,
a Marinha brasileira cogitou, em princípios da
década de 70, de um programa de construção
de computadores no País. Foi criado um grupo
junto com a SEPLAN, naquela época, para esse
fim. E isso vinha ao encontro das aspirações do
setor acadêmico brasileíro, que, desde a década
de 60, vinha alimentando tal expectativa.
O Governo sentiu que essa experiência precisava ser ampliada e criou uma comissão de coordenação das atividades de processamento eletrônico, em 1972, que teve, mais tarde, as suas atnbuições ampliadas para a formação de uma polinca nacional de informática.
Como peça importante para essa política foi
criada uma empresa, a Cobra, de cujo capital
participaram o Governo, empresa privada nacional e empresa privada estrangeira, em proporções
idênticas.
Como em outros setores, esse modelo não teve
resultados. Apesar das dificuldades, a COBRAdesenpenhou, com sucesso, o papel de ponta de
lança em uma atividade de inovação tecnológica
com os riscos característicos, despertando o interesse do setor privado. Assim, em 1977, já encontrávamos empresas privadas disputando o mercado de minicomputadores, quando feita a convocação pelo Governo.
Firme em sua determinação de executar a política de informática com a empresa privada nacional, o Governo procurou atrair para o setor grandes grupos industriais e financeiros, como acabou
ocorrendo.
Assim, a Lei n° 7.232, de 1984, quando aprovada no Congresso, após intensos debates, que
se iniciaram num seminário promovido pelo Senado, em junho de 1983, encontrou uma indústria
de informática com amplo espectro de atuação
e em franca expansão, no rastro do avanço da
tecnologia de digital, que, segundo o Prof. Henry
Nau, da Universidade de George Washington, é
tida como a essência do desenvolvimento da nova
alta tecnologia e pode ser um teste crcial no papel
da tecnologia e uma sociedade moderna e da
capacidade de uma nação de comandá-la.
O Congresso Nacional demonstrou perfeita
sensibilidade ao votar a Lei n° 7.232/84, afinada
com a realidade mundial que já se definia claramente, e definir como seu propósito, como seu
objetivo principal a capacitação nacional. É preciso entender que nós estávamos criando uma
indústria, criando uma atividade de tecnologia de
ponta, onde nada existia antes.
Dentre os princípios dessa legislação destacase a participação do Estado, nos setores produ-
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tivos, como forma supletiva. E dentre os seus
instrumentos eu destaco a concessão de incentivos e controle de importações.
A definição de empresa nacional, estabelecida
pela lei, exalta, muito apropriadamente o conceito
de controle tecnológico e se centra no controle
decisório, no controle de capital e, particulamente,
no controle tecnológico.
A lei príoríza a empresa nacional nas atividades
de informática, mas permite, estimula mesmo,
as empresas não enquadradas como nacionais
a desenvolver o importante papel complementar
da atuação das empresas nadonais,
Com a atividade das empresas estrangeiras
nesse segmento, antecipar-se-á a produção de
bens situados fora do alcançe das empresas nacionais. Adicionalmente, como esses bens, por
sua complexidade, sofisticação e preços, terão,
em geral, um reduzido mercado interno, será necessário cogitar-se da exportação para que se tenha escalas de produção econôrrucas, com benefícios evidentes.
A Lei na 7.463, de 17 de abril de 1986, aprovou
o 1o Plano Nacional de Informática e Automação
que estabelece, no horizonte de três anos, os objetivos das atividades de informática, visando o aumento do grau de autonomia, o aumento da produtividade da economia nacional e o bem-estar
social da população brasileira portanto, dentro do
que aqui foi reclamado de que se tenha planejada
uma política industrial para o setor. Política esta
que sempre contou com a participação, a orientação e a determinação do Congresso Nacional.
Estabelece, também, estratégias de ação e diretrizes para o uso, a produção, a pesquisa, o desenvolvimento e a formação de recursos humanos.
Um breve balanço do que ocorreu os Senhores
podem encontrar num folheto que foi distribuído,
que abarca hoje 300 empresas; de modo que,
nós, hoje, temos um universo de 300 empresas
operando na área de informática neste País. É
muito? É pouco? Não sei. O mercado dirá.
A decisão brasileira de proteger a nascente indústria de informática, além de encontrar abrigo
em nossos compromissos multilaterais com o
GATI, não é inusitada. Pelo contrário, ao longo
da história, de uma forma ou de outra, as nações,
mesmo as mais liberais e ricas, têm praticado
atos e legislado no sentido de protegerem suas
indústrias de ponta e, certamente, continuarão
a fazê-lo, nos níveis de proteção adequados.
O Coronel Ozires Silva, em sua palestra perante
ao Conselho empresarial Brasd-Estados Unidos,
em 6 de outubro de 1983, lembrou aos participantes, notadamente aos representantes americanos, como a história dos Estados Unidos registra
a necessidade que uma nova nação tem de proteger sua capacidade produtiva interna, adotando
uma série de medidas restritivas, até chegar, no
caso americano, ao Buy Amerícan Act, 1933, que
só foi modificado e liberalizado de forma mais
intensa em 1979.
Temos, ainda, no caso do Japão, a sucessão
de leis, de medidas temporárias que foram, por
diversas vezes, prorrogadas, para permitir a implantação e o progresso da indústria de ponta
naquele país Ainda hoje é assim. O próprio Cel.
Ozires Silva comenta que a presença de produtos
estrangeiros no mercado norte-americano está
provocando controvérsias e, o que é mais notável,
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mostra que o outrora inexpugnável conceito de
livre competição só parece subsistir quando predomina a participação acentuadamente majoritária da indústria americana.
Depois de perder em competitividade no setor
manufatureiro como um todo, os Estados Unidos
estão registrando drásticas reduções de seu superávit no setor de alta tecnologia, onde se consideravam imbatíveis. Em consequêncía, baseandose em legislação comercial interna, à margem
de seus compromissos internacionais, pressionam pela abertura de mercados a qualquer custo
como no caso da informática brasileira.
Por outro lado, os Estados Unidos hderam, com
grande desenvoltura, o bloco de países desenvolvidos buscando o domínio da informação e
da alta tecnologia para si, em detrimento das nações em desenvolvimento. É nesse contexto que
se inscreve o lançamento da rodada do Uruguai
com negociações sobre bens e propriedade intelectual no marco do GATI e sobre comércio de
serviços ainda fora dele, mas usando os seus conhecimentos e práticas
Não se trata da troca de concessões mutuamente benéficas sobre bens, mas de alterar o
conceito de comércio internacional, agregando
ao fluxo de bens as questões de serviços, investimentos e propriedade intelectual. Busca-se implantar um regime desigual de troca de concessões de bens nos mercados desenvolvidos e de
concessões de serviços nos países em desenvolvimento.
Além disso, Invocando a frequente necessidade
da presença do fornecedor de serviços, está sendo
proposta a liberalização total dos fluxos de investimento com a criação de um novo direito, "o direito de estabelecimento". Nesse tratamento estariam compreendidos segmentos como os dos
bancos, de comunicações, fluxos de dados, todas
as fronteiras, altamente vinculados à tecnologia
da informação, além dos próprios serviços de informática
Vemos assim que a questão da informática é
uma parte da problemática mais ampla, a economia do mundo de hoje e do futuro não está mais
bipolarizada entre setores intensivos de capital ou
intensivos de trabalhos, porque surge um de
maior relevância, um setor intensivo em conhecimento e que será a chave no balanço de poder
mundial; este as nações ricas pretendem reservar
para si no bojo da nova ordem internacional que
vai surgindo Está, portanto, em jogo a nossa soberania e o nosso futuro no cenário mundial.
Tem razão o Dr. Gerdau. Realmente, o regime
é selvagem e precisamos escolher o nosso futuro,
ser participante ativo ou paciente periférico de
um novo modelo econômico. Para isto Srs. Constituintes pedimos a sua melhor atenção.
Muito obrigado. (Pelmas.)

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Hélio Duque.

o

SR. CONSTITUINTE HÉLIO DUQUE - Sr.
Depoente, hoje aqui neste debate que se seguiu
observei atentamente algumas teses, constatações, e achei muito importante, em linhas garais,
essa definição da empresa nacional, da empresa
estatal e também da própria empresa transnacional. Chamou-me a atenção - e ainda há pouco com um colega aqui destacava, salvo o melhor

juizo aqui pelo Constituinte Salomão - que sem
qualquer preconceito, sem qualquer xenofobia é
importante que se constate que hoje, segundo
um dado aqui trazido pelo Senhor, o Brasil teria
a nível de investimentos externos em torno de
25 bilhões e 600 milhões de dólares, dos 'quais
18 bilhões de dólares fazem parte do nosso processo de endividamento.
Por outro lado, observa-se que o fundamento
de defesa dos interesses de cada nação é um
ato típico de soberania. O Brasil por volta da década de 50, do século passado, quando suscitou
uma posição de pleno liberalismo, nós sabemos
o que ocorreu com Mauá, e ainda hoje alguém
aqui há pouco me dizia, quando falava o ilustre
antecessor, o Comandante Ezil, que é possível
hoje o Brasil importar, por exemplo, carros. Não
existe processo de proteção, por exemplo, à indústria similar nacional. É possível se importar
hoje tudo o que se quer? Até é possível. Mas
a carga de tributos torna absolutamente incompreensivel a importação nessas áreas onde o processo industrial de produção já atende bem.
Diante disso, creio que o Brasil joga, assim como todas as nações - sobretudo países como
o Brasil, Terceiro Mundo - uma fase muito importante nessa guerra da tecnologia. Ela poderá
nos jogar à frente ou poderá a médio e longo
prazo nos remeter ao quarto mundo. E eu sou
um dos entusiastas. Desde o primeiro momento
sempre tive uma posição de muita clareza em
defesa dessa realidade que hoje o Senhor traz
aqui em tomo de 300 empresas já existentes.
A minha única pergunta é a seguinte: é verdade
que já neste ano de 1987 o setor de informática
no Brasil deve ultrapassar a faixa de 8 bilhões
de dólares; superando, portanto, a própria indústria automobilística? E ao lado disso, eu complementaria com uma segunda indagação. Quais
são as perspectivas, dentro da visão da SEI, da
indústria nacional de informática, garantindo, não
como cartório, não como privilégio, mas como
hábito soberano, como ato de indepedêncía, contra um ato que não é ninguém até porque ele
não é cerceativo no geral, ele é específico em
relação ao microcomputador, eu indagaria: quais
são as perspectivas e em sendo verdade o dado
que apontei aqui, quais são as perspectivas, por
exemplo, para esses próximos anos e a década
de 9O?
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ EZILVEIGA DA ROCHA- Muito
obrigado Deputado Hélio Duque, eu posso lhe
adiantar que não tenho segurança nesses números de 8 bilhões de dólares, eu não arriscaria nisso.
Realmente, de vez em quando ouço falar nisso
Mas até para dar um toque, talvez, pitoresco a
nossa reunião, eu citaria o que dizia o nobre Senador Roberto Campos, há muitos anos atrás, que
as estatísticas são como biquini, mostram tudo
o que não interessa e não mostra o que é essencial.
De sorte que eu realmente não sei se esse número poderia ser atingido, mas eu lhe garanto
que nós estamos crescendo de forma acelerada
, temos tido realmente um progresso bastante
grande. Posso lhe dizer que no campo do processamento de dados o Brasil faturou entre empresas
nacionais e multinacionais, operando no Brasil,
3 bilhões de dólares o ano passado, só em proces-
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sarnento de dados. Se agregarmos mais a área
de controle de processos, nós talvez chegássemos
próximo aos 4 bilhões de dólares ou um pouco
menos que isso.
De sorte que esses são os números mais seguros que eu tenho. Agora, realmente, essas estatísticas são feitas com números que agregam todo
o setor de eletrônica, porque assim é feito no
exterior. Se usarmos, por exemplo aqui conceitos,
no Brasil, que não são os adotados pela Lei de
Informática, mas se adotássemos metodologras
do tipo de revistas como E1etronics, esse número
de 8 bilhões de dólares seria perfeitamente natural.
De sorte que as perspectivas são boas, nós
temos competência nacional. Estamos com a indústria nacional se habilitando, já fomecendo bastante quantidade de oportunidades nesse campo,
especialmente naquelas faixas mais imediatas de
produtos menos sofisticados, para os produtos
mais sofisticados. Estamos realmente adquirindo
tecnologia externa, porque a política é uma política que visa e que tem absoluta conciêncra de
que nós não faremos este País ter uma informática
sem contar com tecnologia externa em abundância. Só que devemos fazer isso de uma maneira
autônoma, de uma maneira seletiva, e não imposta de fora para dentro como ocorre ou ocorria
em alguns segmentos neste País.
Quer dizer, é um processo de buscar a contribuição externa, tanto operando no País, como
trazendo de fora essas contribuições num quadro
de autonomia que realmente esteja afinado com
os interesses nacionais.
Então é isso que posso lhe adiantar. Acho que
o quadro é bom, apesar de termos hoje dífículdades.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Informo
a V.S' que já se esgotaram os três minutos.
O SR. JOSÉ EZIL VEIGA DA ROCHA - Pois
não, eu vou só completar. Evidentemente, não
teremos só coisas boas, temos também alguns
defeitos, talvez preço, qualidade, mas são fatores
próprios de uma indústria em implantação.
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Concedo a palavra ao ilustre Constituinte AfifDomingos.
O SR. CONSTITUINTE(AfifDomingos) -ilustre convidado Sr. Comandante de Marinha José
Ezil Veiga Rocha.
Ultimamente, pela imprensa, tenho me deparado com declarações com o seu ilustre antecessor, Coronel Dias Égide, ou Coronel Ditz mudando os seus conceitos - pelo menos daqueles
que conheci - pois na época da implantação
da Lei de Infromática, conforme citado pelo Senhor, todo um trabalho a partir de 1983, onde
ele participou ativamente do processo, inclusive
tive oportunidade de convidá-lo, na época Presidente da Associação ComerciaI de São Paulo,
para um debate conosco e, agora depois que
ele saiu, tenho visto pela imprensa posições do
Coronel Ditzbem contrárias àquelas posições que
eu conheci na época da implantação da Lei de
Informática. Então, esse fato me traz uma dúvida
e a pergunta que eu trago, para o nosso esclarecimento, é em função dessas mudanças de conceitos. Mudou a SEI ou mudou o Coronel Ditz?
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o SR. .iosé EZILVEIGA DA ROCHA- Agradeço, Constituinte AfifDomingos a sua pergunta, '
mas ela, naturalmente teria que ser dirigida ao
Coronel Ditz, porque eu não poderia responder
por ele. Apenas eu gostaria de ressaltar ao Senhor
~m conceito da Física em que o pêndulo quando
e solto numa posição de não-equilíbrio, quer dizer,
ele tende a passar por essa posição de equilíbrio
e ir para o outro lado.
De modo que, talvez, esteja ocorrendo um processo de movimento pendular que é muito natural
nessas questões, quando se está numa determinada posição de exagero. Talvez tenham largado
o Coronel Ditz não sei se houve isso. Agora só
poderá ser respondida por ele.

Eu gostaria de conhecer o seu ponto de vista
sobre a seguinte questão: se ao invés da reserva
de mercado nós tivéssemos o mecanismo preferido pelo ilustre conferencista anterior, nós poderíamos também ter obtido essas taxas tão expressivas?

O SR. JOSÉ EZILVEIGA DA ROCHA- Muito
obrigado, Constituinte LuizSalomão pela pergunta.
O sistema de proteção ou de estilo das empresas, naturalmente, pode ser variado. Nós podemos usar qualquer sistema, e temos que usar
as ferramentas de acordo com o momento histórico que vivemos e de acordo com a competência
que o ambiente onde nós vamos trabalhar tenha
em relação ao assunto que está sendo posto em
O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS andamento. No caso da informática, como eu
A minha pergunta se prendia muito mais ao condisse, nós estávamos partindo de uma situação
teúdo de suas críticas dirigidas, inclusive, à própria
do zero, tínhamos que criar aceleradamente uma
SEI.
indústria de informática, diferentemente, por
O SR. JOSÉ EZILVEIGA DA ROCHA- Bom,
exemplo, do que aconteceu com a Aeronáutica
não vinas críticas que foram colocadas pelo Coro- .
onde nós temos o Coronel Ozires Silva que se
nel Ditz a não ser pelo estilo, o estilo que eu
preparou durante 40 anos, no setor de aviões
quero c;lizer é exatamente o estilo pendular, ou
para ter, realmente, um produto competitivo, inele está de um lado ou de outro, eu não vi ali
clusive em nívelmundial. Agora, a reserva de mercríticas muito novas ou coisas muito profundas.
cado, esses mecanismos que a lei coloca usa
Por exemplo, ele diz que nós precisamos comjustamente para acelerar e obter resultados 'mais
prar tecnologia. Eu estou acabando de dizer isso
rapidamente e esses resultados estão ai registraaqui, acho que estou dizendo a mesma coisa.
dos
nessa tabela do Departamento de Comércio
Este País não fará tecnologia de ponta, sem busque
eu, sinceramente, não teria tanta veemência
car a tecnologia fora, só que nós temos que busem colocar esses números. Mas como é do Decar de forma seletiva, autônoma, como certamenpartamento de Comércio, deve ser verdade. Ente o Dr. Gerdau sabe fazer muito bem na área
tão, por exemplo, a questão do uso de joint vende siderurgia. Em alguns casos isso não ocorreu
tures. Eu gostaria de dizer que todos os países
neste País. Mas o que nós dissemos é a mesma
usam mecanismos de proteção. Por exemplo eu
coisa, talvez digamos com um outro estilo. Mas
me lembro que há pouco tempo atrás a FujÍtsu
acho que é apenas uma questão de estilo, não
foi alijada de uma concorrência dos Estados Univejo assim profundas modificações conceituais
dos, depois de ter ganho essa concorrência invoeu diria que o que choca é um novo estilo do
cando-se a questão de segurança nacional porempresário.
que simplesmente não tinha poder de competir
com fibras óticas, ou melhor, Westem Eletríc não
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Espetinha competitividade em relação à Fujitsu em
rando que realmente o pêndulo esteja caminhanfibras óticas. O Sr. WilJiam Case, por exemplo,
do para o equilíbrio, concedo a palavra ao ilustre
que de~ou a direção da CIA há pouco tempo,
Constituinte Luiz Salomão.
num artigo do The New York Times, fez uma
verdadeira campanha contra as joint ventures
O.SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr.
~ntre as empresas japonesas e as empresas amePresidente, ilustre conferencista, creio que se estancanas de computadores dizendo que caso se
beleceu aqui uma diferença de doutrinas porque
confirmasse aquele tipo de associação, seria levao conferencista anterior, Dr.Jorge Gerdau, defenda ao fracasso, com extrema dependência do Jadeu a proteção para a indústria de informática
pão, gerando graves problemas para a segurança
apenas eXJ;'ressa~doa sua preferência pelo meca~
nacional, e que isto era um verdadeiro Cavalo
msrno de Incentivos e de barreiras alfandegárias.
de Tróia, aliás título do artigo que está publicado
Supo~o que estava definindo essa preferência,
no The New York Times.
barreiras alfandegárias por incentivos fiscais o
Agora mesmo acabamos de ver os Departaque é nat~ral, tendo em vista a sua origem: a
mentos de Comércio e o de Estados americanos
sua extração num setor que basicamente se forinterferirem na questão da Fujitsu - parece que
m~u e se desenvolveu dentro desse mecanismo.
realmente não tem boa imagem nos Estados UniAte porque o grupo Gerdau, pelos dados aqui
dos, que queria comprar uma parcela da empresa
lev~ntados pela minha assessoria num de seus
Fair Child, que, aliás - diga-se de passagem projetos de 1977 a 1986 se valeu de incentivos
é detida por franceses, e o govemo americano
fiscais ab~ndantemente na proporção de 25,6%
não permitiu, porque isso afetaria a segurança
dos seus Investimentos, o que lhe permitiu alavannacional americana. Quer dizer, podem ser francar e Investir ainda mais.
ceses, mas japoneses não, porque os japoneses
Observo, por o~tr~ 1- ~(), com dados do Deparsão mais eficientes do que os franceses.
tamento de Comércí uOS Estados Unidos que
Então esse tipo de arcabouço de proteção, quer
no mercado de micro i:oputadores o Brasil'ocudizer, as mais variadas formas de proteção são
pa ?oje a sexta posição, tendo experimentado no
usadas todos os dias, por todas as nações.
período de 1984/87, uma taxa de crescimento
O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -Nós que;~~a1 muito expressiva, a maior do mundo, de
remos agradecer ao Comandante José EzilVeiga
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da Rocha a magnífica exposição que nos fez, e
dizer que aprendemos bastante. Agradecemos
aos Srs. Constituintes a presença a esta reunião,
e queremos comunicar que teremos uma reunião
amanhã às 9 horas e 30 minutos no mesmo local.
(Palmas.)
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos desta reunião da Subcomissão.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20 horas e 45
minutos.)

SUBCOMISSãO DA QUESTÃO
URBANA E TRANSPORTE

Ata da 12"Reunião Ordinária
Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatro de maio do ano de um mil novecentos e oitenta
e sete, na Sala de Reuniões do Anexo 11 do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Dirceu Carneiro, presentes os senhores Constituintes: Dirceu Carneiro, José Ulysses de Oliveira
Gidel Dantas, Manoel Castro, Myrian Portela, Luí~
Roberto Ponte, Luiz Marques e Denisar Arneíro,
reuniu-se a Subcomissão da Questão Urbana e
Transporte. Abertos os trabalhos, foi dispensada
a leitura da Ata da Reunião anterior e dos seguintes documentos de rotina: Ofício do Líder do Partido da Frente Liberal - PFL, indicando o Constituinte Francisco Diógenes, membro suplente da
Subcomissão; Oficio do Sr. João Roberto Lessa
de Aboim, Representante da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante -SUNAMAM, que
transmite os comentários que fez na reunião da
Subcomissão no dia 28 de abril próximo passado;
e correspondência dos Engenheiros Vicente Rauber e Dulphe Pinheiro Machado Filho, encaminhando caderno "Constituinte" à Subcomissão.
Aseguir, o Senhor Presidente registrou a presença
do Vereador Samuel de Castro, representando a
Associação Municipalista do Brasil - AMa que
fez a entrega de um documento, elaborado por
uma Comissão de Vereadores do Estado de São
Paulo. Em seguida, o Senhor Presidente convidou
os Senhores: Marcos Freire Presidente da Caixa
Econômica Federal; Teobaldo Machado, Diretor
de Saneamento e DesenvoMmento da Caixa Econômica Federal; Flávio Peixoto, Diretor da Habitação da Caixa Econômica Federal; Gervásio Cardoso de Oliveira Filho, Secretário do Conselho
Nacional do Desenvolvimento Urbano; e Antonio
Rebello, Diretor da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, para comporem a Mesa
dos debates, e fazerem exposição sobre temas
ligados às suas áreas de atuação. Abertos os debates, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos
seguintes interpelantes: ConstituintesJosé Ulisses
de Oliveira,Luis Roberto Ponte e Denisar Arneíro.
Neste momento, foi registrada a presença, na Sala
de Reuniões da Subcomissão, do Senhor Telmo
Borba Magadan, Presidente da Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos - EBTU, que fez breve
exposição sobre questões relativas à sua área de
atuação. Dando continuidade aos debates, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Constituintes Manoel Castro, Myrian Portela e Joaquim
Beviláqua. A seguir, no uso da palavra, o Senhor
Luís Paulo Costa, da Câmara Municipal de São
Jc;>sé dos Campos, Estado de São Paulo, fez a
leitura de um documento que encaminhou à Sub-
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comissão. Com a palavra, ainda, o Constítumte
José Ulisses de Oliveira, que fez sugestões à Subcomissão, sobre matéria constitucional a ser observada pelos Constitumtes. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrada
reunião às vinte horas e cinqúenta e cinco minutos, lembrando aos senhores Constituintes o prazo de entrega das sugestões. Para constar, eu,
MarildaBorges Camargo, Secretária, lavreia presente Ata que, depois de lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente. Sala das Reuniões, Subcomissão, em quatro de maio do ano
de um mil novecentos e oitenta e sete. - Constituinte Dirceu Carneiro.

nosso encerramento será amanhã. Esse documento foi elaborado nestes dias e trata de assuntos relativos à habitação e infra-estrutura urbana.
Gostaríamos que esta subcomissão analisasse,
com muito carinho, essas sugestões de vereadores e prefeitos de todo o Brasil.
Quero passar às mãos, então, do nobre constituinte o documento. Muitoobrigado.
,,
Aqui estão, também, os demais membros da
comissão - Sr. Rafael que é o nosso presidente
e que estará, durante este ano, trabalhando pela
habitação e infra-entrutura urbana junto com a
Associação Municipalista do Brasil. Muito obrigado.

ANEXO, 7RAlYSCRIÇÃO DAS NOTAS TAQ(JIGRÁFlCAS DA REUNIÃO DO DIA 4 DE
M410 DE 1987, ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, DA SUBCOMISSÃO DA QUESTAO
URBANA E TRANSPORTE, NA SALA DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL,
ANEXO
ALA SENADOR ALEXANDRE
COSTA, SENADO FEDERAL.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - N6s
agradecemos a presença dos vereadores e, também, o interesse pela participação nos debates
desta subcormssâo. Vamos encaminhar o documento para os nossos procedimentos internos,
aqui, e o aproveitamento dele na composição das
idéias que vão formar, especialmente, a partir do
trabalho do nosso relator, o nobre Deputado José
Ulíssesde Oliveiraque está, também, fazendo parte da Mesa.

u.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Havendo número regimental, iniciamos nossa reunião.
Convidamos para compor a mesa dos trabalhos desta Subcomissão e, posteriormente, fazer
exposição sobre os assuntos pertinentes, o Exrrr
Sr. Marcos Freire, presidente da CaixaEconômica
Federal e, também, o diretor de Saneamento e
Desenvolvimento Urbano, Dr. Teobaldo Vitório
Machado; diretor de Habitação e Hipoteca, Dr.
Flávio Peixoto da Silveira;o secretário do Conselho Nacional de Desenvolvimento, Dr. Gervásio
Cardoso de Oliveira Filho; o diretor da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos, Dr. Antônio
Rebelo. Deveria comparecer o Presidente, Dr.
Telmo Magadan que, há uns 30 minutos atrás,
em comunicado telefônico a nossa pessoa, comunicou a impossibilidade de virpor ter que atender a um chamado urgente naquele momento
e, portanto, virá sob representação.
Dispensamos a leitura da ata e demais expedientes rotineiros da comissão para, objetivamente, entrarmos nos assuntos para o qual esta subcomissão foi convocada.
Antes das exposições formais dos nossos convidados, a Associação Municipalista, que está reunida em congresso, em Brasília, nos solicitou a
entrega de documento, aqui, com a presença de
uma comissão, liderada pelo verador Samuel de
Castro, hoje, pela manhã, onde esteve presente
na sessão o presidente do Senado, nobre Senador
Humberto Lucena como nós e os demais estivemos lá e, também, outros convidados e debatedores nesta reunião na parte da manhã, da associação. Agora, abriremos um espaço, para que
os representantes deste Congresso, que está reunido em Brasilia, especialmente, para tratar de
assunto pertinentes à Assembléia Nacional Constituinte, para que fizesse a entrega do documento
neste momento.
O SR. SAMUEL CASTRO - Gostaríamos apenas de agradecer o Senador Dirceu Carneiro pela
oportunidade que nos dá na parte da discussão,
neste momento, quando foi elaborado pela Comissão de Habitação e Infra-estrutura Urbana, no
Segundo Congresso MunicipalistaBrasileiro.N6s
estamos reunidos desde o dia 30 de abril - o

O SR. SAMUEL CASTRO pela atenção e gentileza.

Muito obrigado,

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - N6s
temos adotado o critério de, em obediência ao
Regimento, cada expositor dispor de 20 minutos
e todos os expositores fazerem as suas exposições, uma após a outra, e, na parte final da reunião, os debates, onde cada constituinte faz uso
da palavra para as indagações e tendo como tempo três minutos, bem como, também, os expositores, igualmente três minutos, para a resposta.
N6s começamos, então, ouvindo o Dr. Marcos
Freire, presidente da Caixa Econômica Federal.
Com a palavra o Dr. Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Presidente Dirceu Carneiro e demais Constituintes aqui presentes, a Caixa Econômica Federal atende o convite
feito com uma grande satisfação, até porque tem
uma longa experiência no setor especifico da habitação e, correlatamente, no que diz respeito ao
desenvolvimento urbano e através do depoimento
que aqui possa prestar o seu presidente mas, sobretudo, o testemunho do Sr. MinistroFlávio Peixoto que já exerceu a titularidade do Ministério
de Desenvolvimento Urbano, o Dr. Teobaldo Machado, atual diretor de Saneamento e Desenvolvimento Urbano, que, talvez, pudéssemos contribuir nessa troca de idéias, junto àqueles que têm
a grande responsabilidade de erigir uma nova
Constituição para o Brasil.Evidentemente, dentro
da problemática nacional, a questão urbana se
apresenta como das mais graves e das mais importantes, não só, por sinal, no Brasil, mas em
todo o continente Sul-americano. N6s sabemos
das condições sócio-econômicas da América Latina, o índice demográfIco, a má distribuição de
renda - tudo isto criando um contexto adverso
no que se refere às condições de vida do homem,
E o Brasil não foge, apesar da sua grandeza, da
sua posição, hoje, como uma das economias
mais crescentes do mundo, apesar disto temos,
neste contexto social, o drama enorme da questão
social. Bastaria lembrar esse processo de urbanização que se deu de uma maneira realmente excepcional, talvez há 40 anos tínhamos mais de
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dois terços da população brasileira na área rural
e que, hoje, houve uma mversão completa desses
fatores. As estatísticas comprovam que apenas
um terço se encontra na área rural, cerca de 70%
na área urbana e a continuar essa progressão,
talvez, ao final do século, tenhamos 15% ou 16%
apenas no campo. E se os problemas, hoje, já
são de suma gravidade, o que dizer se não houver
medidas de profundidade que possam mudar o
rumo das coisas. Sem dúvida alguma, essa questão urbana deve merecer uma enorme preocupação dos responsáveis pela vida política deste
País e louvo, assim a iniciativa desta Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte, quando procura
ouvir, debater e discutir numa troca democrática
de idéias, àqueles que, nesse ou naquele setor,
têm tratado da matéria.
Nós, antes de iniciarmos, a nossa exposição,
conversávamos com o Constituinte José Ulisses
de Oliveira, Relator da matéria, e S Ex", exatamente, mostrava das dificuldades de que, muitas
vezes, boas leis tenham sido aprovadas pelo Congresso Nacional em face das argüições de inconstitucionalidade para a Uniãotratar da matéria referente ao desenvolvimento urbano. E como S. Ex"
acentuava, na oportunidade, é preciso que essa
nova realidade que é desse processo de urbanismo galopante, criando toda a série de males
de problemas de ordem urbana, de ordem social
e de ordem econômica, possa ter tratamento, pelo
menos em suas linhas mais gerais, um tratamento
uniforme por parte da Uniáo e não ficar na dependência exclusiva de um disciplinamento urbano
por parte do município. Tenho uma posição que
muito defendo, desde quando era integrante do
Poder Legislativo, fosse da Câmara dos Deputados, fosse do Senado Federal, de que a Constituição não pode ser casuística, não pode ser detaIhista. Ela não pode se converter num regulamento - tantas e tantas matérias que existem
no atual texto da Constituição de modo indevido,
incabível.O disciplinamento, por exemplo, do próprio Poder Legislativo, mostra que chegamos a
um extremo de termos dispositivos que seriam
anti-regimentais da própria Casa integrante do
Poder Legislativo do que de uma Constituição
Então, longe de mim estaria, agora, defender que
a Constituição passasse a regulamentar aquilo
que diz, diretamente, respeito a questão urbana
mas, ao mesmo tempo, talvez, essa preocupação
dos atuais ConstItuintes de não ignorarem o problema da questão urbana no próprio texto constitucional, seja válido desde que se trate apenas
da consagração de certas diretrizes, de certos
princípios que possam constituir parâmetros,
pontos referenciais, para posterior legislação. Esta, sim, poderá estruturar, disciplinar,mais especiflcamente, a questão urbana de acordo com as
competências sejam da União, dos Estados ou
dos Municípios. A Caixa Econômica Federal, já
com essa sua nova amplitutde de ter incorporado
o extinto BNH, tem um acervo grande de experiência, tem uma cultura, tem conhecimentos técnicos. É muita coisa que está inerentemente ligada à questão urbana que mesmo estamos com
a presença, como já registrei, de um diretor de
uma área específica de habitação e outro da área
de saneamento e desnvoIvimento urbano e, evidentemente, que o problema habitacional, hoje,
não pode se restringir à construção da moradia.
Ela se insere dentro de um contexto mais amplo
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em que a solução' de outros problemas específicos faz parte dessa problemática habitacional
e, talvez, por não se ter levado tão na devida conta
esses outros aspectos dessa problemática do desenvolvimento urbano é que tantas distorções e
tantos desvios possam ser apontados na política
habitacional do próprio governo A falta, talvez,
de uma política habitacional, no sentido mais amplo, levando em consideração todas as variáveis
que interferem no problema da moradia tenham
permitido anomalias no equacionamento do problema habitacional brasileiro, .soluções muitas vezes fragmentárias, parciais, não levavam em consideração o todo, muitas vezes, para exemplificar,
conjuntos habitacionais construídos sem a necessária previsão do saneamento, ou do arruamento,
ou do esgoto sanitário, ou do abastecimento d'água, tudo isto deformando, tudo isto agravando
o problema habitacional que deveria ser resolvido
através de uma solução conseqüentemente plena
e integral. Este registro que faço, aqui, não permite
que na nossa exposição se possa detectar nenhuma tonalidade pessimista. Acho que avanços importantes foram dados no equacionamento do
problema. Acredito que no Brasil e em toda a
América Latina o problema educacional tem uma
gravidade tão grande que, embora se possa defender, como eu até defendo, de que o Estado
tenha que encontrar meios de, por vezes, subsidiar
aqueles que deverão ter assegurado o seu direito
fundamental de moradia. No entanto, não vamos
poder imaginar que o Estado possa resolver, através de verbas orçamentárias, esse problema da
moradia Seria uma soma tão grande de recursos,
que tudo que o Estado arrecadasse não daria
para solucionar esse problema habitacional e, por
isto mesmo, a criatividade do nosso povo permitiu
que se engendrasse certos mecanismos que servissem de captação de recursos da própria sociedade para ajudar a solução do problema habitacional brasileiro e é assim que, hoje, temos duas
grandes fontes, através das quais se conseguem
recursos para o enfrentamento dessa questão habitacional: a poupança voluntária, através, sobretudo, das cademetas de poupança, que têm se
constituído num dos instrumentos de grande captação nacional, cademeta de poupança que não
só tem oferecido um lastro de segurança razóavel,
poderíamos dizer, excepcional mesmo, aos poupadores como, apesar dos avanços e dos recuos
e dos altos e dos baixos da nossa política econômico-financeira, tem apresentado das melhores
retribuições e remunerações àqueles que fazem
aplicações financeiras. Por outro lado, um outro
tipo de poupança - essa não voluntária mas
compulsória - através do FGTS, de tal forma
é que se pode carrear grandes volumes de recursos que têm exercido um papel importante para
a melhoria do sistema habitacional brasileiro. Se
levarmos em consideração que das nove regiões
metropolitanas, ocupam apenas 0,48% do total
do território nacional, e que nessas nove regiões
metropolitanas moram 35 milhões de habitantes,
que conseqüentemente abarcam 29% da população do País, nós veremos o porquê da atuação
da Caixa Econômica Federal na área urbana. E
isso dá a dimensão do problema. Praticamente
um terço da população do Pais está nessas nove
regiões metropolitanas, que ocupam 0,48% do
total do nosso território. Foi com essa preocupação que a Caixa Econômica, como Caixa ou
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çôes, mas que o ConstitUinte, por certo, vai ter
como BNH, anteriorme~te, 'cons~iu nestes últimos vinte anos cerca de 4,4 milhões de hàbiÚI- que' enfrentar, vaí ter que se aprofundar, e sobretudo não vai poder ignorar, não enterrando a cações, um número razoavelmente grande: mas exbeça ria areia,' durante o vendaval, para deixar
tremamente insuficiente para nossa demanda haa situação no desconhecido. M8$,ao mesmo tembitacional. Poroutro l,adq,três r:nd municípios tivepó, também não pode cair, .parece-me no outro
ram implantado o sistema de abastecimento de
extremo, repito, de um disciplinamento casuístico,
água, representando investimentos da ordem de
detalhista, regulamentar que, no meu entender,
330 bilhões de cruzados. A dimensão desses núnão cabe em uma Constituição. Um texto constimeros, no entanto, mostra que longe, mas muito
tucional deve ser enxuto, deve ser claro, deve ter
longe mesmo, estamos de podermos apontar
uma solução a curto e mesmo a médio prazo 'princípios gerais, deve ter diretrizes e não deve
jamais cair no requlamentar.jto regimental. Porpara o problema habitacional brasileiro. Até mestanto, entre esses parâmetros, que servem de ponmo porque me parece que essa questão urbana,
com a sua complexidade, não é questão isolada, . tos referenciais, é que terá que se situar o Constituinte, logicamente giranqo dentro do eixo fundaela se insere dentro de um pano~ama muito conmental no que diz respeito à questão agrária e
turbado da nossa realidade. Quando, por exemà questão urbana da propriedade. Mas, sem dúviplo, a Constituição prevê a hipótese de desaproda alguma, não retrocedendo no tempo, para adpriação de terras na área rural, a desapropriação
mitir a propriedade absoluta; como direito em
de títulos da dívida pública para resolver o problesi mesmo, que não levasse' em consideração o
ma agrário, eu não sei se isso não está intimainteresse social do contexto em que o indivíduo
mente ligado ao problema urbano, porque em
se insere.
'
menos de meio século houve uma inversão. Daí
apontarmos este índice: se antes dois terços da
Portanto, o que me parece é que a Caixa poderia
população estavam no interior, na região agrícola,
dar aqui, poderá dar - nossos diretores e o Presihoje esses dois terços estão nas cidades. Então
dente ficam à dlsposlção dos Constituintes - talvez alguns exemplos de buscas desesperadas da
eu me pergunto se o problema urbano poderá
ser resolvido se não for resolvida a questão agrámultiplicação dos peixes; com recursos sempre
ria, se merece um dispositivo especial no texto
limitados, procura cada vez mais beneficiar o
constitucional para se enfrentar com mais víabílímaior número de pessoas buscando muitas vezes
dade o problema da reforma agrária, se não casoluções alternativas, talvez sacrificando o direito
bem também, e acho que este é um tema em
de dar a alguém uma moradia completa, perfeita
e acabada, procura porporclonar à grande massa
tomo do qual os Srs. Constituintes terão muito
que discutir, dispositivos especiais, que digam resa possibilidade de um pedaço de terreno, no qual
peito à própria reforma urbana, e se temos que
possa construir amanhã, quando e como as suas
fazê-Ia dentro das soluções clássicas que vêm
condições financeiras o permitirem, aquilo que
sendo adotadas. Não sei quando o Pais enconpoderia parecer de início um casebre. Talvez o
traria a solução para a questão urbana, nela incluípoder público opte pela oferta de um pedaço de
da a habitação, saneamento e o próprio desenvolterra e não de um pedaço de casa. Ainda outro
vimento urbano. Então são coisas sobre as quais
dia eu recebi a visita do Deputado Luiz Henrique,
talvez os meus colegas de diretoria pudessem
atual líder do PMDB na Câmara dos Deputados,
dar a sua contribuição, eles que estão na área
e ele advogava uma solução outra que não aqueespecífica da habitação, do saneamento e do delas convencionais de conjuntos habitacionais
senvolvimento urbano. Mas eu estou certo que,
enormes, muitas vezes desumanos. O Deputado
refletindo ainda mais profundamente sobre a
Luiz Henrique dizia que era preferível o financiaquestão urbana, sobre questão agrária, nós chemento para a aquisião de uma grande área de
garíamos até mesmo ao questionamento das próterreno, devidamente urbanízada, pois ali se coloprias bases do sistema econômico nacional, porcava o ponto de água, o ponto de luz, o esgoto
que na verdade tudo isso gira em tomo da propriesanitário. Vendiam-se os lotes, puros lotes, e então
dade, o que é propriedade, o sentido da propriecaberia ao adquirente ir depois fazendo o seu
dade. Então, qual vai ser a orientação do Constiembrião de casa, ir desenvolvendo esta casa-emtuinte brasileiro na nova Carta que vai ser erigida?
brião. O constituinte Luiz Henrique me dizia que
E mesmo admitindo-se, como tudo leva a crer,
fez assim lá na cidade que ele dirigiu, e hoje,
que vai ser a consagração da propriedade privada
de uma área de terreno que ele urbanízou, existem
no regime de livre iniciativa, mesmo ai, que limita1000 lotes devidamente com as casas que foram
ções, que condicionamentos o Constituinte vai
construídas a posteriori pelos adquirentes, lá em
impor à propriedade privada? Se a propriedade
Joinville. São soluções alternativas. A Caixa ofereprivada está consagrada, mas sempre condicioce financiamento nesse sentido. Aí não se insere
nada à função social, será que apenas o latifúndio
nem na área do Dr. Flávio Peixoto, não é nem
se contrapõe à função social da propriedade? Será
na Diretoria de Habitação, porque nesse financiaque terrenos desocupados, não utilizados, que ali
mento não inclui financiamento de construção,
estão, através muitas vezes de gerações sucesé um financiamento para os lotes urbanizados.
sivas, na expectativa de uma valorização indevida,
Isso é apenas para demonstrar o esforço do poder
de uma especulação, será que não caberia aí tampúblico, através de órgãos da administração indibém a previsão de que esse prédio, esse imóvel
reta, e de tentar reduzir o fosso entre a necesurbano também não está exercendo a sua função
sidade de moradia e a oferta de moradia através
social e, conseqüentemente, sendo anti-social, cade financiamentos por parte do Estado. Evidenteberia a previsão de instrumentos para dar função
mente que matéria dessa natureza não vai ser
social ao imóvel urbano não devidamente utilizaconsagrada a nível constitucional. É apenas um
do? Então, são questões para as quais evidentetestemunho de esforços que vêm sendo feitos
mente não temos aqui a pretensão, num campo
pelo Governo. E como eu dei esse exemplo, inúdoutrinariamente tão controverso, de ter as solumeros outros exemplos poderiam ser aqui especi-

Julho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

ficados pela Caixa, através de seus diretores. A
minha convicção primeira é a importância com
que matéria dessa natureza seja debatida. Registro
aqui a importância, nessa estrutura' democrática
de como funcionará a Constituinte, da exístência
da Subcomissão .de Questão Urbana.'Eu acho
que essa consciência, essa conscientização da
importância da questão urbana, no mundo de
hoje, num País corno o nosso, já é um avanço,
porque as coisas se deram mais ou menos improvisadamente, de tal forma que o Govemo federal
não tinha nem como intervir muito nessa questão
do desenvolvimento, urbano, até por deficiência
do atual texto constituicional. Então, essa conscientização e essasíníclatívas por parte dos Constituintes brasileiros hão de ser ressaltadas como
um ponto já multo positivo, até independentemente das soluções que venham a ser buscadas.
Mas já há consciência 40 problema, a demonstração da vontade de se tentar equacionar positivamente o problema. Tudo isso, sem dúvida alguma, tem de ser elogiado por parte daqueles que
têm a satisfação de dar a sua contribuição ao
Constituinte brasileiro. Portanto, agradeço ao Presidente da Subcomissão e aos Srs. Constituintes
a oportunidade, e aqui nós ficamos à disposição,
Caixa, mas os Diretores de Habitação e Hipoteca
e Desenvolvimento Urbano, dos Srs. Constituintes, certos de que na Constituição futura, que deve
tentar realmente abrir novos caminhos para o
equacionamentos dos problemas brasileiros, se
os constituintes consagrarem algumas diretrizes
básicas, que permitam, amanhã, ao legislador ordinário, melhor clarear esse problema do desenvolvimento urbano,' terão sem dúvida nenhuma
prestado um grande serviço à sociedade dos nosso dias. Muito obrigado.

ser tratada como um todo. Neste sentido, é muito
importante que a Constituinte permita o desenvol'vímento de mecanísmos que viabílízem a racionalizaçâo dosorqanísrnos e dos instrumentos públicos que permitam uma maior descentralização
da administração dos diversos setores que compõem problemática urbana
Eu acho que vale a pena colocar também, já
na Nova República, a criação do Ministério do
Desenvolvmento Urbano e Meio Ambiente, que
foi um avanço muito importante nessa procura
de viabilização do tratamento da questão urbana
num contexto mais amplo, onde ela não seja trata'da como uma visão setorial, mas dentro de uma
perspectiva mais ampla da política de espaço e
de uma' política econômica.
Eu vou pedir licença aos Srs. Constituintes para
ler alguns pontos, que nós colocamos como essenciais nos documentos que vimos redigindo
na EBTU, a respeito de pontos que nós entendemos deverão ser levados aos membros da Assembléia Nacional Constituinte. No caso específico
de transportes urbanos, nós relacionaríamos dois
pontos essenciais: a questão da tarifa de transportes, que hoje é um problema gravíssimo das
nossas cidades, e a questão do desenvolvimento
tecnológico.
No caso das tarifas, os Srs. Constituintes têm
acompanhado sequrdamente as greves e os problemas por que passam os usuários do transporte
urbano, eu gostaria de ressaltar que desses 70
a 80 milhões de pessoas, a que eu referi anteriormente, a grande maioria, em tomo de sessenta
milhões de passageiros, de usuários, utiliza o
transporte coletivo por ônibus, que hoje em dia
se encontra em condições precaríssímas, estou
vendo aqui o Prefeito Manoel Castro, de Salvador,
que viveu esse problema de perto, e sabe o que
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Nós isso significa para as populações urbanas. Neste
agradecemos ao Dr. Marcos Freire a exposição. momento que estou falando, eu tenho um dado
Passamos então, a ouvir o Sr. Antônio Rabelo, aqui: as tarifas de transportes urbanos nas cidades
brasileiras, recentemente, subiram em percenda Empresa Brasileira de Transportes Urbanos.
tuais que variam de trinta a cem por cento. Hoje
O SR. ANTÓNIO RABELO - Sr. Presidente," mesmo, para que os Srs. Constituintes tenham
membros da Mesa, Srs. Constituintes, em primei- uma idéia, em Natal, a tarifa passou de 1,35 para
ro lugar eu queria transmitir as desculpas do Dr. quatro cruzados, ou seja, um aumento de 85%,
Telmo Magadan, qu~ estaria vindo para cá para mas existem casos mais dramáticos, onde a tarifa
estar presente neste debate, mas infelizmente teve atinge oito cruzados, com aumento de 100%, coque ir ao Ministério do Planejamento, e nos pediu mo é o caso de Brasília, de São Paulo, e percentuais que vão a 114%, como na cidade Macapá,
que o substituísse.
Em relação à EBTU, e aquilo que dentro da ou mesmo de 150%,em Boa Vista.Isso, contudo,
EBTU nós viemos trabalhando em relação á de uma certa, forma não resolve o problema. DeConstituinte, eu gostaria de colocar que alguns pois desses aumentos que começaram acontecer
trabalhos estão sendo feitos dentro da casa, como a partir de março, todos essas cidades estão reitambém outros trabalhos junto a organismos lo- vindicando novos reajustes. Com a situação ecocais, e com a ANTP, que é a Associação Nacional nômica atual, esses reajustes vêm sendo solicitados quase que mensalmente.
de Transportes Públicos.
Agora vale a pena colocar que no caso dos
Nós entendemos que na Constituição as políticas públicas devem estar voltadas fundamental- transportes urbanos a questão tarifária não é apemente para a definição de mecanismos que ga- nas uma questão de administração do setor de
rantem a prioridade das questões sociais coleti- transportes. Ela é também uma questão que tem
vas. Dentro desse contexto, a questão urbana é que ser colocada no contexto mais amplo da esdos aspectos fundamentais, e é onde essas com- trutura brasileira, e na estrutura do salário dos
ponentes, essas variáveis se expressam de ma- usuários de transportes urbanos.
Eu vou-me permitir dar alguns dados posteriorneira mais clara. Nós estamos falando de quase
100 milhões de habitantes, que só na nossa área mente, apenas antes eu queria fazer dois breves
específica, que é transporte urbano, nós falamos comentários sobre esses dois pontos que nós
de aproximadamente 70 a 80 milhões de pessoas consideramos essenciais.
No caso das tarifas, nós entendemos que os
que se deslocam diariamente nas nossas cidades.
O transporte é uma variável apenas da questão gastos do cidadão com o sistema, que estão resurbana, e nós entendemos que essa questão tem tringindo a sua condição de acessibilidade aos

a

Quarta-feira 22

31

espaços da cidade e aos valores essenciais da
vida urbana, um poríto fundamental que á Constituinte deve aprofundaro máximo possível, Por
outro lado, isso aí deve estar gerando também
uma contradição com os principios fundamentais
da própria Constituição atual, que é o direito do
cidadão de Ir e vir.
Os aspectos referentes à questão tecnológica,
vale colocar que a defasagem tecnológica que
está sendo criada a partir da falta de Investimento
nos aspectos de desenvolvimento de novas tecnologias e de implantação de sistemas de maior
capacidade das cidades brasileiras, pode evoluir
para uma situação bastante grave na perspectiva
sócio-econômica das cidades e no desenvolvimento macroeconômico do País.
ê

É preciso entender o transporte como um setor
chave da economia, que está intimamente relacionado com a questão da soberania nacional, cuja
situação setorial pode levar a um aumento da
dependência, com repercussão sobre pelo menos
70% da população.
Voltando à questão tarifária, o aspecto fundamentaI que nós entendemos deve ser considerado na Constituinte, é que o modelo operacional
do sistema tem que ser repensado, pelas seguintes razões: citei anteriormente, o problema é estruturaI. Não é fundamentalmente de salário, mas
é sobretudo de tarifa. É importante que se diga
que a tarifa brasileira é uma das menores do mundo. Por mais que fossem feitos investimentos em
infra-estrutura e na melhoria das condições de
operação desses sistemas, mesmo que se atipgisse uma repercussão, digamos, de 50% sobre o
custo da passagem de transporte urbano, o que
é considerado quase impossível, as tarifas continuariam mesmo assim elevadas em relação ao
salário das populações usuárias. Nós estamos falando de população usuária de transporte por ônibus, que é sobretudo as populações periféricas,
portanto populações de baixa renda. Isso está
conduzindo ao subsídio, que já é tido como inevitável pela maior parte dos setores que administram essa questão, e que de fato já vem acontecendo em algumas cidades. É o caso de Brasília,
por exemplo.
Já se fala também na perspectiva da estatização. É importante que se diga que o País não
tem como suportar um processo dessa natureza
num curto prazo. Além do mais, ISSO pode ser
uma faca de dois gumes, na medida em que
se parte para um processo dessa natureza, podese estar dificultando mais ainda a solução de um
sistema a curto prazo, e talvez até beneficiando
alguns setores que hoje são tidos como ineficientes na operação do sistema e que gostariam
muito que um processo dessa natureza se desenvolvesse, o que viabilizaria a passagem de empresas, hoje consideradas deficitárias, para a gestão
do setor público. Isso retoma a questão que nós
colocamos inicialmente, da evolução para um
processo de modernização, do repensar essa
questão de um modelo de operação dos transportes coletivos.
Em São Paulo, há algum tempo, durante o Governo Franco Montoro, os organismos públicos
que 'atuam nos transportes iurbanos adotaram
uma frase que eu acho que repercutiu muito bem,
,não só na esfera local, mas, hoje, mesmo a nível
nacional: "O transporte é ulT] direito do cidadão
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e um dever do Estado." É dentro dessa perspectiva que se precisa rever a questão da operação
do sistema de transporte coletivo no sentido dessa
modernização, e nesse contexto se deve repensar
a questão da propriedade do sistema. Esse é um
aspecto que nós entendemos pode ser levantado
a nível da Constituinte, e, assim, questões essenciais, como a renovação da frota urbana, que hoje
estã completamente deteriorada. Para que os Srs.
Constituintes tenham uma idéia, a teoria admite
uma idade média dos nossos veículos em tomo
de sete anos. Hoje, as cidades que estão em rneIhores condições, já operam com veículos com
idade média de seis a sete anos, e a maior parte
já ultrapassou essa relação em muito. A própria
questão da manutenção desses veículos, como
as tarifas não suficientes para cobrir a operação
do sistema no seu conjunto, a maior parte das
empresas vem operando em condições extremamente deficientes de equipamento e fora dos horários, com quantidade menor de veículos sendo
utilizados nos horários de maior demanda. Também em relação a esse aspecto, um transporte
mais digno deve ser dado ao cidadão, e isso não
estã ocorrendo.
Os subsídios, sejam eles diretos ou indiretos,
poderiam ser tratados dentro de um contexto dessa natureza e poderiam ser entendidos também
dentro de um quadro mais dínêrruco, onde as
responsabilidades possam ser divididas entre Estado e setor privado.
No Estado moderno, os governos locais têm
de ter garantias às suas partes sobre a manutenção e operação de um bem essencial para
a população, e o setor privado tem de possuir
as condições de operar, com lucro, esse sistema.
Isto leva fatalmente à prática do subsídio. Mas,
se bem equacionado, o Estado estará subsidiando
o patrimônio público, portanto, o cidadão, ao contrário de subsidiar a ineficiência, como se observa
atualmente em alguns sistemas
O empresário, por sua vez, deverá ter o direito
de obter lucro e assegurar as condições de planejar o desenvolvimento de sua atividade.
Com relação à questão da tecnologia, nós entendemos que o transporte urbano tem que ser
compreendido como um dos principais setores
da economia. Evidentemente, que um setor que
atinge a quantidade de usuários que os transportes urbanos atingem, e que gera a quantidade
de empregos a nível da produção de equipamentos e de implantação de infra-estrutura, sem considerar os empregos do pessoal que operam esses sistemas, empregos relativos à gestão do sistema, tem importância muito grande num País
como o nosso, que teve a sua urbanização tão
acelerada. São milhões de pessoas se deslocando
por dia, exercendo um dos direitos fundamentais
da cidadania. São milhares de empregos gerados
direta, e rmlhares, talvez até milhões, gerados indiretamente com cada intervenção que se faça no
setor, seja a nível de equipamento ou de infra-estrutura. É preciso que se assegurem níveis de
investimento no setor, visto que estamos atualmente a reboque de uma urbanização incontrolável, para evitar alguns pontos que hoje estão
se caracterizando, como, por exemplo, a falta de
investmentos em infra-estrutura, que está levando
a um agravamento das condições atuais, consideradas neles próprios usuários como indígenas,

de transportes e a custos mais elevados de deslocamento.
Outro aspecto é que a falta de investJmento
em novas tecnoloqias estão conduzindo, a curto
prazo, ao aumento da dependência tecnológica
e, em consequência, a investimentos volumosos,
no futuro, na importação de novos sistemas.
Está também se observando um volume elevado de desemprego no setor em função da urbanização rápida e das perspectivas em determinado
momento e se preparou para atuar na questão
de equipamentos de transportes urbanos, com
base em demandas que já existiam e que existem,
mesmo demandas projetadas. N. vale um dado
que é muito importante. Dez cidades brasileiras,
nos próximos anos, terão seus corredores saturados a nível de operação de transportes por ônibus.
Isso está gerando um desemprego significativo
nas indústrias que estavam preparadas para atender a projetos dessa natureza. E é importate que
se diga que o Brasil hoje domina tecnologia suficiente para investir tanto em sistemas de menor
capacidade como em sistemas de capacidade
significativa, como as do metrô Rio e São Paulo.
E, apenas como dado, o metrô de São Paulo
hoje já tem 98% de índice de nacionalização.
Outro dado importante é que no setor ferroviário, por exemplo, ligado ao transporte urbano,
hoje em dia existe 85% de capacidade ociosa
nesse parque industrial.
Um outro aspecto também importante, na
questão do desenvolvimento tecnológico, é que
as condições de deslocamento nas metrópoles
continuam se agravando e gerando deseconomias significativas e qualidade de vida cada vez
mais deteriorada.
Portanto, esses dois aspectos nós consideramos fundamentais na discussão de qualquer documento que pretenda subsidiar a ação dos Srs.
Constituintes.
E, por último, gostaríamos de colocar também
que essas questões todas, dentro de uma visão
integrada do tratamento da problemática urbana,
é fundamental que se tenha em mente a perspectiva de mecanismos que garantam uma descentralização eficiente dos recursos e das competências, não só no tratamento da problemática
urbana como um todo, como já foi citado, mas,
no nosso caso específico, no tratamento das
questões dos transportes urbanos. A EBTUjá vem
praticando isso com relativo sucesso. Hoje em
dia, investimentos significativos da empresa são
voltados para a formação de recursos humanos
e para o desenvolvimento de organismos locais.
São diversas as cidades hoje que possuem organismos significativamente competentes para administrar os transportes urbanos, o que tem levado a empresa a viabilizar a implantação de seus
programas em prazos relativamente curtos.
Eu me permitiria ler um pequeno texto que
foi redigido com relação a esse item:
"Um dos temas mais importantes para
o tratamento da questão urbana na Assembléia Nacional Constituinte é a organização
nacional, principalmente no que diz respeito
à definição de competências dos três níveis
político-administrativos: os aspectos de organização do espaço e distribuição dos tributos
e recursos. O necessário aperfeiçoamento da
atuação do Poder Público passa pelo estabe-
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lecimento, a nível da Lei Maior do País, de
bases, sobre as quais se organizará a estrutura institucional, distribuindo-se competências entre as esferas local, estadual e federal,
ou seja, os fundamentos de realização de
uma política integrada de desenvolvimento
urbano e regional a longo prazo. O processo
de descentralização é um instrumento para
se alcançar não apenas maior eficiência administrativa mas também maior justiça social."
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -Agradecemos ao Dr. Antonio Rebelo a exposição.
Passamos agora a palavra ao representante do
Conselho de Desenvolvimento Urbano, Dr, Gervásio Cardoso.
O SR GERVÁSlO CARDOSO - Sr. Presidente
da Mesa, Srs. Constituintes, primeiramente, eu
gostaria de agradecer à Subcomissão da Questão
Urbana e Transportes a oportunidade que concedeu ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano para que aqui viesse trazer algumas contribuições relativas à questão urbana de uma maneira geral sobre alguns aspectos inerentes à nova
Constituição.
Os dados e conteúdos do documento que vou
apresentar não constituem minha opinião pessoal, mas trabalhos resultantes de comissão técnica formada no âmbito do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Urbano. Neste documento,
inclusive apresentado, de uma maneira geral, pelo
Sr. Ministro do Desenvolvimento Urbano, Deni
Schwartz, que aqui esteve, temos algumas sugestões que vão abranger efetivamente três Comissões que compõem a Constituinte. Na Comissão
de Organização do Estado, são assuntos que tratam da estrutura territorial da Federação, a organização geral do País com base na regionalização.
Existe uma proposta dentro dessa Comissão de
Organização do Estado, de estabelecimento das
regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas e algumas considerações sobre a distribuição
de competências entre a União, os Estados e Municípios, no que se refere à problemática urbana.
Na Comissão de Sistemas Tributários, também
o documento tece algumas considerações e apresenta algumas propostas sobre a questão urbana
dentro do sistema tributário, que é uma matéria
diretamente ligada às questões urbanas, quer dizer, o problema tributário está diretamente ligado
ao desenvolvimento urbano de uma maneira gerai.
Para a Comissão de Ordem Econômica, a que
esta Subcomissão da Questão Urbana e Transporte faz parte, nós trouxemos alguns pontos que
o Conselho considerou importantes e que, como
é um trabalho de comissões técnicas de um órgão, eu me permitiria ler algumas das proposições:
"A primeira proposta se refere à necessidade
de se incluir no texto constitucional disposições
sobre o regime da propriedade imobiliária urbana.
A justificativa se refere à necessidade de estabelecer um conceito de propriedade imobiliária urbana e a formulação de novos instrumentos jurídicos que permitam maior controle do Poder Público sobre a propriedade privada. Em trabalho reali-
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zado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Urbano, o Jurista Eurico Andrade Azevedoafirma
que o conceito que temos hoje do direito de propriedade é um conceito que veio do DireitoRomano, ou seja, "o direito de usar, gozar, dispor das
coisas e rejvindicá-Ias de quem injustamente as
detenha". E o art. 524 do Código Civil. este conceito, no entanto, está inteiramente superado. A
propriedade imobiliária no Direito Romano era
uma propriedade agrária, de estrutura muito simpies, relacionada com a auto-suficiência da empresa agrícola e com independência quase total
dos serviços coletivos ou públicos. Este conceito
já não é mais adequado aos nossos dias.Ao longo
do tempo foi-se produzindo uma erosão normativatradicional do direito de propriedade. O domínio já não é absoluto, mas condicionado a limitações de interesse geral. No decorrer dos anos,
foram sendo promulgadas leis que, de uma forma
ou de outra, comprimiram o direito de propriedade. O Código passou a autorizar a exploração
do subsolo P9r pessoas que não o proprietário.
O Código de Aguas estabeleceu o interesse coletivo na utilização das águas, que não podem ser
exploradas unilateralmente pelo proprietário, desde que isso acarrete prejuízosa terceiros. De igual
modo, o Código Civil tomou imune ao corte determinados tipos de árvores em áreas verdes, que
devem ser preservadas.
Verifica-se, assim, que já não se pode falar de
um direito de propriedade abstrato, de caráter
pleno e absoluto. Já não temos uma propriedade,
mas, sim, propriedades: propriedade agrária, propriedade imobiliária, propriedade intelectual, propriedade industrial. Temos que conceber agora
a propriedade urbanística. O que caracteriza a
nova propriedade é uma perspectiva inteiramente
diferente. E a da descoberta de que o contexto
em que ela se acha inserida é muito mais amplo
do que o interesse privado de seu titular. O interesse público do conjunto prevalece ou deve prevalecer sobre o interesse privado.E o que colocou
em relevo esta idéia do conjunto foi o plano urbanístico. A propriedade privada tomou-se apenas
uma parcela de uma área muito maior que é
a zona ou setor em que ela se encontra. Assim,
já não há um conceito abstrato e igualitário da
propriedade urbana, porque o plano urbanístico
caracteriza, em cada parcela de terreno, um tipo
específico de utilização e determina ainda outras
restrições especiais. Hoje, a tutela fundamental
do direito deve volver-se para o todo e não para
a parte.
Em face do que foi exposto, podemos chegar
ao conceito de propriedade urbanística, cujas características principais são as seguintes: a propriedade tradicional traduzia-se simplesmente no plano horizontal. Daí a necessidade de se precisar
com clareza os confrontantes na hora da transmissão dos respectivos títulos. A propriedade ur;
banística apresenta uma terceira dimensão. E
uma propriedade que poderíamos dizer cúbica,
ou seja, o proprietário s6 pode construir acima
e abaixo do solo de acordo com o plano urbanístico. A altura e a profundidade passam a constituir valores intrínsecos dessa propriedade. Segundo, a propriedade urbanística e teleoJ6gica,
quer dizer, o plano determina o uso que se pode
dar ao terreno - residencial, comercial etc. ou ainda o número de habitações que podem
ser construídas. Terceiro, a propriedade urbanís-

tica possui, também, um caráter temporal. Isto
significa que o seu conteúdo é dado pelo plano
e, como o plano é mutável, segue-se que também
ela é mutável. Quarto, a propriedade urbanística
implica também em obrigações de fazer, podendo, indusive, constranger o proprietário a edificar,
sob pena de ser expropriado pelo Poder Público.
A propriedade urbanística é uma propriedade formal, isto é, recebe a sua forma do Plano de Desenvolvimento Urbano. Assim, é indispensável que
o título de propriedade caracterize também as
determinações que o plano estabelece para a zona
em que se localiza. E, finalmente, essa propriedade urbanística está intimamente vinculada aos
serviços públicos que a servem, de tal forma que
o seu proprietário é obrigado a custeá-los, ainda
que deles não se utilize, como por exemplo a
caixa-d'água."
Desta justificativa, sugerem-se três artigos para
a Constituição:
Art. 10 A propriedade e a utilização do solo
urbano obedecerão às exigências fundamentaís
da ordenação urbana e ambiental expressas nos
planos urbanísticos, bem como às relativasà habitação, transportes, saúde, lazer,trabalho e cultura
da população urbana.
§ 1° Cumpre às autoridades municipais e às
das aglomerações urbanas e regiões metropolitanas elaborar e executar, observadas as regras
gerais da União e do Estado, os planos urbanísticos e de desenvolvimento urbano necessários
à consecução das exigências mencionadas no
caput deste artigo.
§ 2° Nas disposições dos planos urbanísticos
e de desenvolvimento urbano, e respeitado o direito individual, o Poder Público poderá desapropriar
imóveis mediante o pagamento de indenização
em dinheiro ou títulos da dívida pública até o
montante do valorvenal do imóvel para fins tributários.
Art. 2° A lei definirá as condições nas quais
o titular da propriedade imobiliáriaurbana deverá
ser compelido, em prazo determinado, a sua utilização socialmente adequada, sob pena de desapropriação por interesse social ou de incidência
de medidas de caráter tributário.
Art. 3° Não poderá ser apropriado pelo titular
do im6vel o valor acrescido comprovadamente
resultante de investimentos públicos em área urbana ou rural. Em lei complementar serão definidos os critérios segundo 05 quais a entidade pública que houver feito investimentos recuperará a
mais valia imobiliária, destinando-a a finalidade
de caráter social."
Esta seria a primeira proposta.
" A segunda proposta se refere à desvinculação do direito de construir ao direito de
propriedade. A justificativa está baseada no
princípio de que o direito de construir pertence à coletividade mediante o poder público,
que o concede em maior ou menor proporção ao titular do terreno, conforme o maior
ou menor interesse social no empreendimento pretendido. Ela decorre também do
fato de que é impossível desvincular a propriedade, urbana privada dos serviços e equipamentos públicos que definem o seu uso.
Isso permite afirmar, registra Eurico Andrade
Azevedo,que o desenvoMmento urbano írn-
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põe uma nova visão da propriedade. O seu
conteúdo será estabelecido em decorrência
do interesse comum, que objetiva o ordenamento da cidade e a melhoria da qualidade
de vida do cidadão. Assim, a faculdade de
edificar sobre um im6vel urbano ou a proibição de fazê-lo decorrem da função social
da sociedade em relação ao meio urbano.
Um dos aspectos fundamentais a esse respeito é a desvinculação do direitode construir
do direito de propriedade, isto porque o 5010
urbano não é simplesmente a superfície da
terra. Um hectare de terra rural sempre será
um hectare de plantação. Não há como duplicá-lo, a não ser pela agregação de novos
espaços naturais. Já o solo urbano desde
que se aprimoraram as técnicas da construção civil, passou a ter uma elasticidade enorme. Pode-se obter hoje dezenas de vezes sua
superfície natural, original, sem agregar-se
outros espaços naturais. Daí a razão de se
denominar "solo urbano" para os espaços
novos superpostos à área do terreno edífícado. As legislações de outros países já consagraram esse novo conceito de propriedade
urbana, como a da Espanha, da França, Alemanha, Estados Unidos e outros."
Eu sei que é uma questão muito polêmica,
mas está posta para discussão, como uma sugestão do Conselho, para que os Constituintes debatam e a levem para a Constituição, dentro dessa
preocupação, aquilo que melhor se adaptar às
condições brasileiras.
A terceira e última proposta está relacionada
à questão da habitação, a justificativa é de que
a questão da habitação aparece como reivindicação da moradia da população brasileira, como
direito do cidadão e, como tal, deverá merecer
destaque da Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Esse
direito,no entanto, é exercido, preferencialmente,
em área urbana, já que mais de 70% da população
brasileira habita em cidades. Assim sendo, a habitação não terá sentido se não estiver qualificada
com os atributos peculiares da área urbana, dentre os quais se destacam o saneamento básico,
o transporte, o sistema viário, 05 equipamentos
de saúde e de educação, 05 espaços para recreação e lazer e as oportunidades de trabalho, entre
outros, tratados de maneira articulada e integrada.
Então, o artigo que se refere a esta proposta teria
a seguinte redação:
"Aquestão da habitação deverá ser tratada
dentro do contexto do desenvolvimento urbano, em conjunto com os demais aspectos
urbanos, saneamento, transporte, sistema
viário, uso do solo, propriedade imobiliária
e urbana, saúde, educação, recreação e lazer
e outros, como um conjunto de medidas articuladas entre si."
No geral, para esta Subcomissão da Questão
Urbana e Transportes seriam estas as idéias mais
diretamente relacionadas. Deixamos aqui a nossa
contribuição e o nosso apoio à Subcomissão da
Questão Urbana e Transportes. Como bem frisou
o nosso Presidente Marcos Freire, só a existência
desta Subcomissão na Constituinte já é um avanço em termos de conscientização da população
e do poder público, de maneira geral, sobre a
questão urbana.
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Acho que, examinando a Constituição atual, me
parece que, em momento algum, se refere à problemática urbana. Como sabemos, é uma Constituição com base ainda num país agrário, em que
as questões rurais predominavam sobre as urbanas. E hoje não podemos desconhecer a importãncía da cidade no contexto do desenvolvimento
do País como um todo, onde 72% da população
acha-se concentrada em graves problemas. Há
dificuldade tanto da população que acorre à cidade e não encontra os serviços necessários à sua
subsistência, como do poder público que, em face
de uma urbanização extremamente acelerada, em
rápido espaço de tempo, não conta com os recursos necessários para satisfazer os anseios e necessidades dessa população. Então, na pessoa do
seu Presidente, Senador Dirceu Carneiro, gostaria
de dixar a todos o nosso agradecimento por nossa
participação aqui. Tenho o prazer de rever aqui
um companheiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, o Deputado Fontes, que
tem contribuído muito para a discussão em geral
da questão urbana. Temos o nosso Prefeito, com
toda a experiência, o Prefeito Manuel de Castro
Tínhamos o outro prefeito que, para a felicidade
do Ministério do Interior, e pesar desta Comissão,
com toda a experíência do nosso ex-prefeito de
Recife, deixou a Subcomissão. Temos, inclusive
e principalmente, o próprio Presidente, que já foi
um arquiteto com uma visão urbana e que teve
uma expenência importante na cidade de Lages.
Acho que esta Comissão tem uma importáncia
muito grande e com homens com Visão bastante
concreta da problemática urbana brasileira e que,
certamente, saberão, coletanto uma série de contribuições da SOCiedade, de maneira geral, traduzir
na Constituição da melhor forma em que o Brasil,
a sua área urbana, seja, realmente, bem especificada, esteja de uma maneira mais clara possível.
Agradeço à Subcomissão, e coloco o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Urbano à disposição da mesma, em caráter permanente, para
um trabalho lado a lado e com toda a nossa intenção de acertar e contribuir.
Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (DIrceu Carneiro) - Agradecemos ao Dr. Gervásio as palavras.
Encerrada a parte de exposição dos nossos
trabalhos, passamos, agora, para a parte dos debates, das indagações.
Com a palavra o Relator da Subcomissão, para
as indagações iniciais.

o SR. RELATOR(José Ulisses Oliveira)- Gostaria,primeiramente de dizer ao nosso Secretário
do Conselho de Desenvolvimento Econômico, ao
Presidente da Caixa que, hoje, o Brasil tem vários
órgãos cuidando da questão urbana. Talvez fosse
melhor ficar com um órgão só, perguntando, não
sei se seria melhor. Hoje, temos o Ministério do
Desnvolvimento Urbano Temos a Empresa Brasileira de Transporte Urbano, que pertence a outro
Ministério;também cuidando da questão urbana;
tem a Caixa Econômica também que participa
do desenvolvimento urbano, do fínanciarnento urbano. São considerações, em pnncípio, para ver
se um ou vários órgãos seria melhor e mais agíl
para o desenvolvimento urbano.
Gostaria de perguntar ao Presidente da Caixa
Econômica, o seguinte: antigamente, quem ge-

rencíava o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço era o BNH; hoje, quem recebe os depósitos,
gerencia e aplica é a Caixa ou é o Banco Central?
O SR. MARCOSFREIRE-AproveItaria o questionamento posto pelo Constituinte José Ulísses
Oliveira para dar um esclarecimento a respeito
da indagação anterior.
No caso, não cabe à Caixa Econômica, a politica do desenvolvimento urbano; é algo que se
insere numa esfera maior do Ministério do Desenvolvimento Urbano. A Caixa Econômica é apenas
um instrumento operativo do sistema financeiro
de habitação, ao lado de outros agentes financeiros desse mesmo sistema. A Caixa tem um
sentido mais amplo de instituição bancária, que
tem várias lmhas operacionais, inclusive no que
diz respeito à habitação, a saneamento e desenvolvímento, a exemplo do BNH,que era um banco
da habitação, Banco Nacional de Desenvolvimento. Havia apenas uma diferença: o BNH era um
banco de segunda linha e, portanto, exercia sua
atividade predominantemente através de repasses
dos recursos do FGTS, enquanto a Caixa é banco
de primeira lmha, Agora concihando as duas coisas, podendo fazer repasse e podendo fazer diretamente a aplicação. Por outro lado, a Caixa não
constrói conjuntos habitacionais, propriamente.
O que a Caixa faz é financiar projetos apresentados ou pelo setor privado ou pelo setor público.
E aí cabe a nós a administração do FGTS, que
é uma das fontes de financiamento da política
habitacional, nesse sentido mais amplo, incluindo
saneamento e desenvolvimento urbano, embora
não seja o úmco, porque também tem a outra
fonte, que é a caderneta de poupança. Mas, na
verdade, os recursos do FGTS são administrados,
hoje, pela Caixa Econômica Federal.
O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - Sabemos perfeitamente que o sistema financeiro
habitacional está assentado num tripé: fundo de
garantia, caderneta de poupança e o retorno das
prestações da casa própria. Sabemos também
que quando a economia está aquecida, não há
recessão, todo mundo paga a prestação, há um
aumento muito grande nos depósitos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço. Porém, em
recessão, ou quando o País entra em dificuldades
financeiras, tanto o setor público como o privado
deixam de pagar ou de recolher, pelo menos em
tempo hábil, o fundo. Há, então, uma queda nos
recursos do sistema. Por sua vez, também, cai
o valor da casa própria e, em conseqüêncía, a
procura por habitação como investimento, como
propriedade, como bom negócro, Quando há recessão, também, o mutuário deixa de pagar o
BNH, hoje seria a Caixa ou outro agente, porque
o último pagamento que faz é da casa própria,
paga primeiro o armazém, transporte ou a roupa.
Então, quando a economia entra em recessão
cai substancialmente o dinheiro nesse setor. Então, o investimento público, através do Sistema,
oscila muito, é dependente da economia nacional.
O Banco Nacional da Habitação criado, foi muito criticado pelos empresários e vários setores
da nossa sociedade porque não era um banco
de primeira linha, mas de segunda linha, e deixou
de operar com o Banco do Brasil, que é nosso
sistema de crédito mais antigo e de grande respeitabilidade e operou com a Caixa Econômica. Mas,
porque ele não era um banco de primeira linha,
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foram criados vários agentes financeiros novos,
sem tradição no mercado, sem o capital e aconteceu o que todos conhecemos, mas vamos repetir,
que esses agentes autônomos quase todos foram
à falência, dando prejuízo imenso à população
brasileira e à Nação que teve que arcar com esses
prejuízos.
Pergunto, no inicio quando foi criado o BNH,
estou fazendo apenas considerações iniciais, o
banco tinha uma finalidade explícita, financiar casas, prédios. Depois, com o decorrer do tempo,
veio o financiamento para os órgãos públicos,
através das Cohab e um pouco depois, ou simultaneamente, foi criado o financiamento de saneamento. Não sei em que época pois, em 1955,
foi o BNH, mas não sei em que época o banco
começou a operar nesse setor de saneamento.
E como era muito mais fácil o BNH operar através
das prefeituras - e tem um prefeito aqui na minha
frente - porque aplicava grandes somas numa
só cidade, atingia politicamente a um Estado ou
uma prefeitura e tratava só com esse agente público. Mas ai, eram canalizados bilhões de cruzeiros
em detrimento da população que realmente detinha o direito, porque o dinheiro era dela, primeiro
era poupança, segundo, era o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e dinheiro foi desvirtuado para o setor de saneamento que era obrigação da prefeitura, pois não foi essa a finalidade.
Como não tenho conhecimento profundo sobre
o assunto, gostaria de perguntar ao Dr. Teobaldo
que já veio do BNH e tem um conhecimento,
quando ele iniciou e qual é a percentagem em
aplicação, não na Caixa Econômica que já aplicava anteriormente, só em habitação, mas no BNH
e que conheço, milhares de financiamentos que
foram recusados por falta de abertura de créditos
sob a alegação que não havia recursos para conjuntos habitacionais, para financiamento da iniciativa privada em várias capitais brasileiras. Em várias reuniões de agentes da construção civil se
debatia a falta de recursos do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, !,e debatia os recursos
que o BNH não tinha para aplicar no setor, porém
víamos, simultaneamente, governadores e prefeitos vindo a Brasília e obtendo somas fantásticas
de financiamento para as grandes obras, principalmente. as capitais aonde se consumiam recursos que davam para construir novas cidades.
Gostaria de perguntar ao nosso diretor, qual
é, em termos de aplicação num setor e noutro,
quando é que o BNH começou a aplicar em saneamento, nessas obras de irrigação, enfim infraestrutura das cidades?
O SR. TEOBALDO MACHADO - O Dr. Ivan
de Mendonça Pires é que é o superintendente
de saneamento e que foi diretor do BNH na época
especifica de saneamento. Mas antes de ser criada
a Diretoria de Desenvolvimento Urbano da qual
era Diretor, a parte de desenvolvimento urbano
era acoplada à Diretoria de Saneamento que fazia
a infra-estrutura total.
A partir de dois anos atrás, é que a Diretoria
de Engenharia e Saneamento foi dividida e criada
a Diretoria de Desenvolvimento Urbano com programas de infra-estrutura urbana e dentro da linha
de pró-morar. Quantos aos números orçamentários, até eu chegar ao BNH, também posso dizer
ao deputado que fui presidente de uma companhia de habitação também e senti na própria pele
a falta de recursos por questões políticas, eu era
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do governo de oposição, no Paraná e quando
chegávamos ao ex-BNH, as prioridades não eram
as que eram de um programa de governo.
Noano passado, a área de saneamento do BNH
girou em torno de 30% do orçamento - o Evandro poderia dar maiores detalhes sobre isso e na área de desenvolvimento urbano chegou a
12% do orçamento global do BNH, com um orçamento de 23 bilhões de cruzeiros.
O SR JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA - Gostaria de deixar claro ao Sr. diretor, o Dr.Teobaldo,
que não sou contra que o BNH, hoje, a Caixa
Econômica e os demais órgãos correlatos venham a financiar o desenvolvimento urbano e
o saneamento, mas acho que seria supletivamente, quando houvessem recursos disponíveis, recursos que as míclàtivas privadas, ou mesmo as
prefeituras nas suas construções não tivessem
condições de agilizar e aplicar, supletivamente.
O que aconteceu é que houve uma paralisação,
de uma certa época do Brasil para cá, do desvio
da construção civil; porque os recursos estavam
sendo desviados para um setor de competência
da prefeitura. A infra-estrutura cabe ao município
com seu dinheiro, ou alocando recursos em outros órgãos do Governo federal e não tirando dinheiro do trabalhador brasileiro para aplicar nas
prefeituras em desenvolvimento urbano. Gostaria
de ressaltar esse aspecto, embora não seja matéria constitucional, essa não foi decisão da nova
República, foram outros os governos anteriores
que fizeram essa modificação.
Com relação, ao que foi citado aqui a respeito
da sugestão do Líder Luiz Henrique, se não me
engano, a Caixa Econômica ou outros órgãos
do BNHjá financiaram lotes, e o programa chama-se PRODECOM, se não me engano.
O SR.MARCOS FREIRE - O programa existia
no BNH e continua existmdo na Caixa.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Gostaria de perguntar ao Dr. Gervásio Cardoso de Oliveira Filho, meu conterrâneo
de Minas Gerais, pois pela sua exposição a esta
subcomissão, se não estou enganado, isso faz
parte de um projeto, enviado ao Congresso Nacional; no Governo João Figueiredo, um princípio
que me parece estar dentro daquele projeto, que
foi aqui também enviado pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Urbano e esse projeto tinha
até pareceres de EIi Meireles, do Miguel Reale,
sobre a constitucionalidade porque foi argüida
aqui uma inconstitucionalidade desse projeto,que
foi arquivado, paralisado.
O SR. TEOBALDO MACHADO - O que ocorre, de fato, é que alguns conceitos aqui apresentados constam desse anteprojeto de lei, à época
foi argüida a sua inconstitucionalidade, mas ele
passou na Comissão de Constituição e Justiça,
depois de debates e pareceres dos juristas EIi
Lopes Meirelese MiguelReale,ele foi considerado
constitucional,ele passou na Comissão de Constituição e Justiça e no momento, ele se encontra
na Comissão de Interior com um substitutivo do
Constituinte Raul Ferraz.
Então ele está em vigor, ainda, está tramitando
na Câmara. O fato de ter sido apresentado pelo
Governo passado, não lhe tira a validade e o mérito. É um projeto da mais alta importância que

pode ter alguns conceitos polêmicos. Para isso
é que está sendo apreciado e debatido pelo Congresso Nacional,pois trará uma série de subsídios
aos administradores municipais, aos prefeitos.Seria um instrumental jurídico básico para que os
prefeitos pudessem desempenhar a contento o
seu trabalho.
É um anteprojeto que está na Comissão de
Interior, com um substitutivo. Para se ter idéia,
ele tem em tomo de 45 artigos e o substitutivo
o transformou para 90 artigos, incluindo na matéria, inclusive, temas mais polêmicos ainda como
a própria usucapião urbana.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Parece-me que aqui no Regimento
da Câmara dos Deputados, quando o projeto não
é aprovado numa legislatura ele é arquivado. E
para continuar em pauta tem que ser reapresentado. Se não me engano o Regimento diz que
quando o projeto não é aprovado dentro de uma
legislatura, quando finda essa legislatura é arquivado automaticamente.
O SR. TEOBALDO MACHADO - Na verdade,
não entendo do Regimento, mas acho importante.
Já que o assunto foi tratado, eu gostaria de registrar a importância desse projeto e faço votos de
que seja revigorado e discutido, dentro do Regimento, porque contém matéria da mais alta importância para a área do desenvolvimento urbano.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Agora, sobre as propostas que o
senhor fezaqui,já existea sua aplicação em várias
partes ou cidades do Brasil, como o problema
da Lei de Uso do Solo.
O SR. TEOBALDO MACHADO - Na verdade,
existem alguns dos assuntos aqui apresentados,
mas de uma maneira desarticulada, não constam
da Constituição,são iniciativas próprias de alguns
prefeitos de alguns Estados.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Já existe praticamente tudo a que
o senhor se referiu aqui, pelo menos em várias
capitais, o zoneamento onde se pode construir
mais, onde se pode construir casas, quer região
de hospital, quer região de hotel como aqui em
Brasília, que para cada área de construção tem
que haver uma área verde, o número de andares
que podem ser construídos. Quer dizer,em quase
todas as capitais, se não me engano já foi detalhado esse problema, muito embora variando de
cidade para cidade. Logicamente uma cidade industrial tem um tipo de uso do solo, uma cidade
à beira mar é outro tipo, uma metrópole é diferente.
O SR.TEOBALDO MACHADO - É, esses são
os códigos de obras que todas as prefeituras têm.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Com relação a esse problema de
ocupação de solo, o que se pode fazer é um
código só para cada região metropolitana. Quer
dizer, uma lei de uso para cada região metropolitana, faria-se uma só vez.
O SR. TEOBALDO MACHADO - São legislações específicas para cada caso. Agora o que
é importante é que se dê um tratamento a nível
de construção, um tratamento geral definindo a
competência dos três níveis de Governo.
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Mas quando o senhor se refere a
lei coercitiva para construção.
Isso assim teoricamente. Mas já pensou isso
aqui no sertâo de Pernambuco? Ou lá no interior
de uma pequena cidade de Minas Gerais? O adversário sai da política, aí ele está liquidado: o
prefeito aí acaba com o adversário.
O SR. TEOBALDO MACHADO - É uma lei
que deveria ser aplicada; pode não ser aplicada
em Pernambuco mas ser necessária para São
Paulo.Quer dizer,então ela tem que ter um caráter
local para ser adaptada às condições regionais.
Cada um vai fazer a sua lei, dentro dos princípios
gerais estabalecidos pela Constituição, mas cada
realidade vai assumir o seu papel, as suas condições especiais.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Mesmo essas alíquotas de variação,
se a pessoa não construir para x, isso já existe
em várias cidades e o seguinte: um lote vago
para 3%; em determinado bairro se o lote está
vago, paga 5%; se você constrói naquele lote,
sua alíquota cai de 5 para 1%; se é um conjunto
habitacional ou apartamento cai para 5% do valor
de avaliação da prefeitura. Quer dizer,então estas
variações já existem no sentido de cobrar o IPTU.
O SR. TEOBALDO MACHADO - É. Existem
em alguns locais por iniciativa própria, mas em
geral ela não é observada porque são medidas
políticas. Então desde que haja uma cobertura
legal na Constituição eles têm esses poderes para
deliberarem sobre matéria constitucional. Quer
dizer, o prefeito tem aí um respaldo legal, para
que ele determine essas medidas no tipo do imposto progressivo, IPTU progressivo, vamos dizer,
como o senhor acaba de citar existem alguns
casos, mas outros, não cobram ou não têm o
poder ou a cobertura legal para desempenhar.
Aqueles que têm uma legislação mais avançada
e de maior independência política ou é um administrador mais autônomo, ele têm competência
para ele próprio desenvolver. Mas não tem uma
cobertura legal maior para que ele possa desempenhar mais seguramente esse papel no sentido
desse imposto progressivo.
Então, no fundo, são alguns assuntos que já
existem no Brasil mas de uma maneira ainda desestruturada, desarticulada e sem grande cobertura legal. O que se pretende principalmente com
esses que já funcionam, já têm sucesso pelas
administrações, que seja então institucionalizados
na Constituição, a fim de que os prefeitos tenham
uma cobertura legal para que possam desempenhar melhor o seu papel.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - A questão da mais valia já existe
também em várias cidades. Quando se abre uma
rua, e a asfalta automaticamente já está vindo
o prefeitomudando totalmente o valordos impostos, reavaliando o imóvel.
O SR.TEOBALDO MACHADO - Mas isso em
algumas cidades. O que se pretende é que se
tome ...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE
OLIVEIRA - Agora, eu gostaria de perguntar
ao Dr.FlávioPeixoto o seguinte: sabemos perfeitamente que o motivo principal do êxodo do
interior do meio rural para
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o urbano e do interior para a Capital é o problema
da casa própria, pois o que mais fixa a pessoa
num lugar, além do emprego, do estudo, escola
para os meninos, é a casa própria. Sabemos, também, que desde a fundação do BNHpraticamente
mais de 80% da aplicação do dinheiro foi destinada às grandes cidades. Então, gostaria de saber
se existe na Caixa Econômica algum plano assim
em termos de percentagem para aplicar em pequenas, médias e grandes cidades. O que acontece é o seguinte: os prefeitos das capitais ou
das grandes cidades normalmente têm um poder
político muito grande, e vêm aqui obter empréstimo junto à Caixa Econômica - e antigamente
era no BNH- e trazendo um projeto para construir 10 mil casas em determinada capital; com
20 mil casas, abre-se um bairro. Então, um prefeito de uma pequena cidade não consegue porque não tem poder político, então não consegue
o financiamento. Quando consegue é de apenas
50 casas O mesmo ocorre com o incorporador,
com as grandes empresas nas grandes capitais,
que têm acesso fácil junto aos órgãos públicos
porque normalmente são amigos do Presidente,
ais e Senadores que vão com ele acompanhando
e pedindo. O mesmo não acontece com o pequeno construtor da pequena cidade do interior do
Brasil. Então, ele não consegue financiamento.
Com isso, cada vez mais se constrói nas grandes
cidades e menos nas pequenas cidades. Isso faz
com que a população deixe as cidades pequenas
e se dinjam às grandes cidades.
Não há possibilidade da Caixa Econômica dirigir esses financiamentos para as pequenas cidades?
O SR. FLÁVIO PEIXOTO - Nobre Constituinte,
eu gostaria de iniciar, discordando de duas premissas que V. Ex" colocou aí. Em primeiro lugar,
a variável habitação não é tão importante no que
se refere ao êxodo rural.Temos aí a modernização
do setor rural que dentro do perfilcapitalista expulsa essa mão-de-obra do campo. E não é construindo mais ou menos casas nas grandes cidades
que vamos evitar esse êxodo rural. Essa é uma
questão que se refere com mais propriedade ao
modo de produção. O sistema capitalista é concentrador socialmente e também o é, geograficamente. Acho que esta é uma questão bem mais
ampla e V.Ex" rapidamente en passant, mencionou aí a questão de escola, emprego. Acho que
está justamente aí, e temos que discutir com mais
amplitude.
A segunda premissa é algo que existia na Velha
República mas não está presente na Nova. Essa
força do lobby que V. Ex" coloca. Acho que de
fato existiu com conseqüências nocivas para a
sociedade brasileira, mas isso, hoje, já não é uma
variáveltão representativa, tanto assim que a Caixa
Econômica Federal está, agora, com programas
para levar para o interior.Porque uma das preocupações - e aí concordo com V. Ex" -, é essa
primazia urbana excessiva que é uma caracteristica da estrutura urbana neste País. Temos uma
primazia das capitais ou primazia de alguns pólos
industriais, e aí a Caixa pode atuar. Mas, mais
do que a Caixa, porque a Caixa é apenas um
pequeno instrumento nesse processo que é a formação e consolidação de uma estrutura urbana.
Mas, de qualquer forma, para pelo menos podermos tranqiJilizá-lo no que se refere à Caixa,
temos interesse e estamos dando prioridade a

investimentos no interior. Naturalmente a Caixa
Econômica é um banco e se é um banco tem
que responder ao mercado. Se o mercdo está
nas grandes cidades, a Caixa não pode violentar
esse mercado. Estamos num sistema capitalista.
Mas existe uma grande preocupação por parte
da CaixaEconômica para levar ao interior as moradias, assim vamos minimizar a primazia das
grandes cidades. Mas há uma condicionante que
é o mercado, porque a Caixa não pode operar
desconhecendo que os fundos que tem são fundos com retorno Não podemos dilapidar o patrímõmo do trabalhador brasileiro que é o FGTS;
não podemos agir de forma irresponsável com
nossos recursos remunerados que são as Cadernetas de Poupança. Então, há um limite nesse
processo de levar ao interior, mas essa preocupação de nossa parte está sempre presente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o Constituinte Luís Roberto Ponte.
O SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTO PONTE - Sr. Presidente, quero congratular-me com
a exposição lúcida, neste resumo que o Dr. Flávío
Peixoto faz, mas discordar veementemente, de
um único ponto de vista de S. S" Disse S. S"
que a Caixa é um instrumento pequenino e eu
acho que este já é um grande instrumento de
viabilização do desenvolvimento urbano, sobretudo no setor habitacional. Quero testemunhar
a lisura com que hoje são alocados os seus programas habitacionais - essa volta para o interior
naquelas cidades onde existe demanda e concordar em gênero e número com a apreciação macro
que faz neste momento.
Gostaria de nas propostas feitas pelo Sr. Gervásio Cardoso, e que perpassem diversas entidades
que aqui vieram dar o seu depoimento...
O SR. FLÁVIO PEIXOTO - Perrmte um aparte,
Ex"?
O SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTO PONTE - Pois não.
O SR. FLÁVIO PEIXOTO -Acho que o adjetivo
pequeno é apropriado, mas deveria colocar o único, também; infelizmente,somos único hoje, mas
continuamos pequenos dentro da enorme tarefa
O SR. CONSTITUINTE Luís ROBERTO PONTE - Exatamente, outros agentes financeiros que
captam recursos que deveriam estar sendo aplicados especificamente para resolver o problema habitacional brasileiro, estão aí afastados do setor,
por motivos que, caberia uma análise - certamente esta Subcomissão vai analisar para tomar
medidas coercitivas, para que realmente esses
recursos sejam alocados para aquilo a que eles
se destinam e para o que foram criados.
Militei no CNDUnão com tanta intensidade como gostaria, mas se não estive presente o fiz nas
análises dos documentos produzidos, permitome dizerque há um equívoco muito grande, quando se remete a grande problemática habitacional
e da questão urbana ao problema do solo Acho
que esta é uma visão que temos que aclarar de
uma vez por todas. O solo urbano, nu, sem a
urbanização feita,certamente não representa 10%
e já estou exagerando muito, naquelas zonas da
periferia urbana mas dentro da malha urbana onde realmente reside o grande problema brastleíro
em termos de desenvolvimento urbano, que são
as periferias invadidas neste Pais.
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Portanto, estamos dando uma dimensão, um
tiro, um esforço para que, se pudéssemos desapropriar todos os terrenos necessários à construção no Brasil,sem ter que pagar nada, estaríamos
resolvendo certamente não mais do que 6% de
toda a problemática envolvida. Quando há propostas aqui, analisadas pela Universidade, o Sr.
Gervásio Cardoso também coloca que a questão
urbana tem que ser vista no seu contexto mais
amplo, onde entram' saneamento, transporte, sistema viário, uso do solo, propriedade imobiliária
urbana, saúde, educação, recreação, etc. O terreno certamente ainda fica menos expressivo nesses aspectos.
De forma que esta é uma questão que, além
de ser polêmica, pelo fato de se entrar para um
pagamento em 20 anos, que eu não teria nenhuma restrição a que se fizesse e que tem que pagar
igual, o Estado tem que pagar com moeda constante ainda que com juros. A rigor está-se tomando um empréstimo de alguns proprietários para
resolver um problema pequenininho e não da dimensão da Caixa. O que importa é que o instrumento, que município detenha recursos para
viabilizar os terrenos necessários. E o BNH nos
seus estertores tem milhares de hectares nas cidades. Tanto não é problema do solo - já tivemos
com toda a legislação atual, na fase recessiva
do País, uma quantidade enorme de habitações
que não tinham acesso e que ficaram aí se deteriorando, uma parte, porque foram mal escolhidos,
certos conjuntos, mas ficaram aí porque não havia
comprador
Obrigação de construir, por exemplo - em
tese, tem sentido, se denuncia assim: São Paulo
tem metade dos seus terrenos desocupados Muito bem! E possível se construir? Vamos supor
que tivéssemos capacidade de construção ilimitada e que num ano pudéssemos edificar todos
os vazios de São Paulo, teriam demandadores
para essas habitações? Se tivemos excedentes
em relação à demanda real, há dois, três anos,
Dr. Aávio Peixoto é testemunha disso, do esforço,
à redução de juros, o prejuízo que a Caixa teve
que assumir para poder viabilizar, quando ali dentro daquelas unidades o terreno estava composto
com o teto máximo do banco, num valor que
não chegava a 10% nunca. Por isso acho que
o enfoque é outro. Temos que viabilizar recursos
para Governo, tirando de quem? Daquele que
eventualmente tenha um pedacinho de lote? Como tirar de quem mora nos palacetes? Por que
não? Vamos instituirum imposto progressivo para
a propriedade, para o patrimônio de uso pessoal
- não um patrimônio reinvestido para a produção E aí vamos ter recursos para desapropriar,
vamos agilizar os instrumentos de desapropriação, para que não fique o Estado imobilizadoprecisando muitas vezes resolver um problema de
invasão urbana, não pelo valor da terra, porque
entra em questão judicial, um instrumento ágil
de desapropriação, sem precisar remeter a um
complícador, que a pessoa possa entrar na Justiça
e levar, 5, 10 anos discutindo, para resolver um
probleminha.
Se tivéssemos hoje nas cidades brasileiras planos diretores de desenvolvimento urbano, por
exemplo, em que só se pudesse edificar, com
essas restrições propostas pelo Dr Gervásio Cardoso e que já existem, não precisa ser colocado
na Constituição - o direito de construir é limitado
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pelas leis de desenvolvimento urbano; não se pode construir mais do que um índice de aproveitamento, não se pode construir mais do que o índice
de ocupação da área, não se pode construir onde
vai passar uma avenida. Todas essas condições
já estão absolutamente em vigência em toda a
legislação brasileira.De resto, toda cidade competente tem o seu plano de desenvolvimento urbano.
N. sim, temos que incentivar esse instrumento
para que a cidade implante esses planos de desenvolvimento urbano, para que não tenhamos
concentrações exageradas aqui e ali. Já existe
esse instrumento e acho que é pertinente remeter-me uma legislação federal até para que ela
induza os municípios a entrarem por essa via,
para termos um ordenamento do solo urbano
competente.
Vamos supor que tivéssemos cada cidade brasileira com um competente plano diretor de desenvolvimento urbano, sem concentração, sem
nada; segundo, que tivéssemos recursos para financiar, a CaixaEconômica Federal multiplicado
o seu vasto braço poderoso que já é, e que seria
muito maior - aí sim, não vejo nenhum protesto
quando se tira recursos escassos para dar de presente a mutuános ricos, como se fez neste País,
jogou-se 150 bilhões de cruzados, a preço de
hoje para subsidiar riqueza tirando de pobre; se
ao invés de estarmos discutindo pagar os terrenos
que custam isso aqui, para resolver o problema
das periferias, tivéssemos evitado o subsídio ao
mutuário rico que está nas praias, morando nos
apartamentos, certamente teríamos recursos com
folga para fazer a desapropriação necessária desses terrenos. Se tivéssemos a Caixa sem rombo
potencial herdado do BNH, porque o FGTS vai
ter que cobrir, e ela bancava o seu próprio FGTS.
Voupropor aqui, nesta Subcomissão, uma maneira de retirarmos esses subsídios indecorosos,
a partir de um nível de renda, e a Constituição
pode estabelecer isso. E compelir para que esses
recursos realmente vão para resolver o problema
da pobreza. Sabe o que dá para fazer com 150
bilhões de cruzados? Dá para resolver o problema
de 2 milhões de subabítações no Brasil. E nós
demos para rico. Não se levanta uma voz contra
isso. Ficamos insistindo em algumas medidas
que não representam nada, sobretudo que é nem
não pagar; se fosse expropriar, ainda vá lá. Mas
não é nem isso. É pagar num prazo de 20 anos.
Acho que não é o remédio. O que nós precisamos
são planos diretores competentes. Exemplo: que
as cidades não inchem. Segundo, um instrumento de financiamento competente, como certamente a Caixa,que não é mais, porque tem esse
rombo potencial, que hoje está cobrando juros
também inaceitáveis, 19,5% de juro real para financiamento de programa de habitação é inaceitável em qualquer País do mundo. Isso porque
é a Caixa,a única, não só que está fazendo, mas
a única com visão social e que eu quero testemunhar aqui. Mas ela está compelida, porque ela
tem que tapar o seu rombo. Então, o que estamos
fazendo' Pretendendo cobrar do futuro mutuário,
que também é gente igual ao antigo mutuário,
para dar de subsídio para o antigo mutuário. Com
isso temos que romper, para voltarmos aos juros
eticamente aceitáveis. Não podemos ultrapassar,
em habitação, juros de 10%. Sempre foi assim.
Se era 10% para os mais ricos, para subsidiar
os mais pobres, dentro de um perfilredistributivo.

Recomponhamos esse instrumento de financiamento. Vamos fazeros planos diretores de desenvolvimentodentro desse princípio e vamos sobretudo tentar desenvolver o País para haver poder
aquisitivo. E mais: tem que haver recursos a fundo
perdido para subsidiar aquela camada da população que ganha até 3 salários mínimos porque,
sozinhos, vão morar em conjuntos habitacionais
sem as condições mínimas de dignidade. Vão
protestar, vão questionar, porque pelo valor real
de custos, eles, com seus salários, não vão poder
pagar. A Caixa tem programas que com 10%
do salário mínimo, com 10% da renda, ela viabiliza
a compra de uma casa. Sabe quanto é que representa isso? Financiando em 25 anos, são 300
meses; paga-se por mês 0,3% do valor do financiamento. Isso realmente é o que permite que
com 10% do salário dessa gente pobre se pague.
Creio que estamos querendo reinventar a roda,
quando precisamos multiplicaro poder da Caixa.
Tirar esse rombo potencial que ela tem, que não
é dela, que não foi por sua culpa e agilizar os
instrumentos de desenvolvimento urbano nas cidades, os planos diretores, que não estão proibidos de serem feitos. Dar às prefeituras, por exemplo,o direitopara desapropriar as avenidas, à base
de troca de índice por outras regiões, como a
Prefeitura de Porto Alegreintroduziu.Não precisa
nem desapropriar. Até para áreas de erradicação
de favelas não precisa gastar um tostão, não precisa desapropriar, não precisa pagar. Troca o direito de construir para outra área e ela fica detentora para erradicar, para resolver o problema de
urbanização.
Este era o destaque que eu gostaria de dar.
Tenho certeza absoluta que temos uma visão social que não é só nossa, tanto do CNDU quanto
minha e eu diria de 130 milhões de brasileiros.
Se tiver uma meia dúzia,é uma meia dúzia deformada, que precisaria mais estar próxima de um
manicômio. Todos nós desejamos isso. Queremos instrumentos eficazes e efetivos Não vamos
lançar uma polêmica de questão de propriedade
privada para dar um tiro no passarinho, quando
temos uma multidão de gafanhotos nos invadindo. E que, coitados, não têm condição de fazer
se não viabilizarmos recursos para o mumcípio,
isto sim, vamos enriquecer os municípios, para
que os municípios tenham recursos para fazer
o seu transporte, para desapropriar áreas de que
necessitam e para darmos aquele subsídio indispensável e a Caixa ter recursos para financiar
aqueles que mais necessitam.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Com
a palavra o Constituinte Denisar Aneiro.
O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIROSr. Presidente, Srs. Constituintes,Srs. Expositores:
pelo que acabamos de ouvir de todos aqueles
que fizeram exposição e pelo início dos debates,
chegamos à conclusão que os problemas do País
são um só - recursos. Recursos que não existem.
Temos que achar esses recursos para começar
a fazer alguma coisa. O Constituinte LuísRoberto
Ponte foimuito feliz quando disse que o problema
é recursos. Temos que tirar de quem tem para
podermos achar essa solução. Só que quem predomina e quem domina este País são os que
têm. Não são os que não têm. E é muito dificil,
nesse momento, eles cederem alguma coisa.
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Eu desejava fazer uma pergunta ao Presidente
da CaixaEconômica Federal. Como poderá a Caixa recuperar a reputação negativa deixada pelo
BNH, no momento em que ela assume todo o
acervo do BNH. Sabemos que a reputação do
BNHé a pior possível no conceito do povo brasileiro,que comprou casa e que não comprou casa
O nosso Relator disse qualquer coisa a respeito
de saneamento, que as prefeituras tinham obrigação de fazer saneamento. Eu até concordaria em
parte, mas acontece que elas não têm recursos
para fazer esse saneamento. É necessário buscar
em algum local. Sou testemunha, porque na minha cidade construiu-se quatro conjuntos de prédios, com 354 apartamentos, num terreno onde,
antecipadamente, já se sabia que não tinha água,
não tinha esgoto, não tinha calçamento, não tinha
nada. Eu pergunto: como o BNH, na época, liberou recursos para que alguém construísse num
local onde não havianada disso? Após essa construção, o que ocorre? Vende-se as casas e o povo
começa a sair às ruas, na porta da prefeitura,
com faixas, com panelas, batendo, exigindoágua,
esgoto, saneamento e outras coisas mais.
Creio que está faltando outra coisa neste País:
está faltando responsabilidade. É preciso que nós,
como Constituintes, tenhamos a coragem não
só de Inserir na Constituinte tudo isso que estamos precisando aqui e uma coisa muito mais
grave - inserir a exigência da responsabilidade
da imciativa privada e do homem público. Aquele
que não prestar contas daquilo que faz tem que
ser punido, severamente punido. O que foi que
ocorreu com o BNH? Ele fez esses desmandos
todos. Conhecemos milhares de condomínios, de
apartamentos construídos em condomínios que
estão abandonados, arrebentados, estragados. E
esse dinheiro saiu do Fundo de Garantia dos operários, saiu de financiamentos feitos e não vão
ser recuperados de forma alguma. Esses homens
passaram por lá, vão para casa e nada vai-lhes
acontecer. Ninguém lhes vai cobrar. Creio que
isso está faltando na nossa Constituição. Esta
Constituição que vem agora tem, em primeiro
lugar, que chamar os homens à responsabilidade.
Se isso não ocorrer, não adianta mais nada.
Presidente Marcos Freire,o Sr. poderia me dizer
alguma coisa, como o Sr. pretende recuperar essa
reputação?
O SR. MARCOS FREIRE - Penso que o exemplo dado pelo Consbtuinte, do conjunto habitacional em que não havia água, saneamento, esgoto, rua, pavimentação, mostra que nessa nova
fase que a Caixa assumiu o BNH, que foi extinto,
não se pode repetir. Uma das exigências de hoje
para aprovação de qualquer conjunto habitacional
é que pari passu se trate de uma área devidamente urbanizada. Aíentra um pouco o problema
que foi colocado pelo nosso Constituinte José
Ulisses. Mas como os municípios na sua grande
maioria não têm recursos para fazer as obras de
infra-estrutura recorrem a um financiamento,
também com os recursos do FGTS, para poderem efetivaraquelas obras de infra-estrutura que
lhe permitirão a construção do conjunto habitacional. Parece-me que mais grave do que não
canalizartodos os recursos para a construção propriamente dita, será fazer um conjunto habitacional sem aquelas obras de infra-estrutura, porque permitirá ISSO que o Constituinte colocou
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e conseqüentemente o descrédito da própria instituição que financiou aquele conjunto habitacional
sem exigir as condições mínimas de habitabilidade para o conjunto. É a realidade dos fatos.
Sem uma reforma tributária e sem uma fiscalização da aplicação dos recursos dos municípios,
que não permitem que esteja ocorrendo esse espetáculo degradante de Estados que não têm
condições de pagar o seu funcionalismo com tudo que arrecadam. O simples dar mais dmheíro
e mais recursos aos Estados e aos Municípios
pode até não resolver se entra por um lado e
sai pelo outro. É preciso fortalecer os Municípios
e os Estados? É. Mas, ao mesmo tempo, é necessário evitar que os Estados e Municípios, com
os recursos avultados, díspendam, façam política
de clíentelísmo político, eleitoral, de empreguismo, etc. É um nunca acabar. Dá mais dinheiro,
o dinheiro se acaba. Pelo menos a certidão que
está sendo passada por quase todos os governadores recém-eleitos e recém-empossados é no
sentido de que tudo que arrecadam não dá para
pagar o funcionalismo. Quando cheguei aqui, o
Fundo de Participação dos Estados e Municípios
estava reduzido a apenas 5%. Em 30 de dezembro
de 1968, os fundos de participação, que eram
na base de 10% do IPI e do Imposto de Renda,
tinham sido reduzidos, no dia 30 de dezembro
de 1968, para 5%, depois, houve acréscimos sucessivos. Eu mesmo fui autor, talvez, da primeira
emenda à Constituição de 67, com a redação
de 69, de autoria parlamentar, que passou, ao
texto da Emenda Constitucional rr 1, repondo
novamente aqueles índices dos fundos de participação. Posteriormente, outras alterações foram
ampliando. Acredito que ainda sejam insuficientes. É preciso ampliá-los mais, mas ao mesmo
tempo não permitir que sejam uma evasão, que
entram por uma porta e saem pela outra, no desperdícío, etc. Tudo isso tem que ser levado em
consideração. Mas, escapa à Caixa Econômica.
O que diz respeito à Caixa é que nos financiamentos de conjuntos habitacionais se possa assegurar esse contexto condigno, de acesso. Atualmente, em muitos Municípios, como no Cabo,
em Pernambuco, em que o prefeito está louco,
porque o conjunto habitacional foi construído e
ônibus não entra, é aquele lamaçal, conseqüentemente não sai o lixo,o povo reclamando porque
ím, toda essa odisséia a que se referiu o nobre
Constituinte. Creio que as aprovações dos financiamentos a serem feitos pela Caixa Econômica
têm que levar em consideração todas essas variáveis e dentro das suas limitações e condlcionamentos - e quero dizer que essa já é uma recomendação expressa, já é uma orientação, uma
diretriz tomada pela direção da Caixa Econômica,
está aí o Dr. AáVIO, de não aprovar nenhum conjunto habitacional se não estiver garantido o ato
da urbanização condigna, para evitar a repetição
desses atos que tanto desacreditaram a política
habitacional anterior.
O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIRODiante do que V.S' acabou de expor, tenho certeza
de que de agora para frente vai voltar a credibilidade e a Caixa vai dar essa credibilidade.
Quanto a outro aspecto a que V. S' se referiu,
de que não adianta dar muito recurso, porque
eles vão fazendo chentelísmo, também depende
de nós Constituintes, agora. Temos que estabelecer na Constituição que o Município ou o Estado

só pode gastar 60%, ou 70%, ou 50%, ou o que
for com o funcionalismo e dar um prazo de x
anos para eles se enquadrarem nisso É uma necessidade. Não se pode pensar de outra forma.
O SR MARCOS FREIRE - Creio até que a
Constituição de 46 estabeleceu um lírmte.
O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIROMas depois se chegou a tudo isso que está aí.
Muito obrigado, Presidente Marcos Freire.
Faço uma pergunta, agora, ao Dr. Rebelo. V.
S' fez uma exposição com referência aos custos
do transporte urbano, as dificuldades: em determinados lugares a passagem custa Cz$ 8,00; em
outros lugares custa Cz$ 2,00. Deve haver uma
certa compatibilização. V.S' fez comentários, mas
não explicitou melhor como chegariamos a isso,
qual seria a idéia da EBTU para que se chegasse
a isso.
Tivemos aqui o Prefeito Requião, de Curitiba
- sabemos que Curitiba tem o melhor sistema
viário do Brasil - fazendo uma demonstração
do que eles têm, uma tarifa de Cz$ 2,60; e que
desses Cz$ 2,60, Cz$ 2,00 ficam com o empresário e Cz$ 0,60 ficam com a Prefeitura, porque
ela quer fazer investImento no setor. S. Ex' levantou aqui determinados problemas, que começam
a nos preocupar, porque ele disse que o empresáno vai ao Banco, apanha o dinheiro e compra
o ônibus; depois aplica em sua planilha o custo
da reposição daquele ônibus de que ele não gastou nada, porque ele também põe na sua planilha
o valor das despesas financeiras, econômicas, de
administração A conclusão a que chegamos é
que o empresário passa a ser simplesmente um
gestor daquela empresa, daquela firma
Dr. Rebelo, V.S' acha que a solução é privatizar
ou é estatizar todo o sistema de transporte?
O SR. ANTÔNIO REBELO - Primeiramente,
eu gostaria de fazer uma pequena correção. Não
falamos em compatibilizar a questão tarifária. É
Importante que se diga que a tarifa de transporte
urbano e que a própria gestão do sistema de
transporte urbano é uma situação local. Cada prefeitura, cada cidade adrmrustra o seu sistema e
decide sobre os custos desse sistema. O que se
colocou é que a questão tarifária hoje é uma questão muito grave. V. Ex' citou o Prefeito Requião,
que estava com uma tarifa de Cz$ 2,60; hoje,
essa tarifa já é de Cz$ 3,50, com o aumento de
34,6%.
O SR CONSTITUINTE DENISARARNEIROVeja V. S' como as coisas crescem. Ele esteve
aqui há uma semana.
O SR. ANTÔNIO REBELO - Com relação à
colocação de V Ex', Curitiba está fazendo uma
experiência interessante. Eles estão administrando uma parte dos fundos da receita tarifária, exatamente para que se viabilize a renovação da frota
como patrimônio do município. É um componente muito importante, o que estamos tentando
colocar, que é o repensar da questão tarifária a
nivel nacional, evidentemente considerando que
cada caso tem especificidade, deve ser tratado
localmente. O importante dessa proposição é que
o empresário de transporte urbano se modernize.
Não somos pela estatização. Pelo contrário, pensamos que a gestão do sistema de transporte
deve ser feita dentro de uma visão mais moderna
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pelo setor privado. Hoje em dia está-se partindo,
no Brasil, em determinadas cidades, para o subsidio do sistema de transporte. O subsídio já é praticado há muito tempo, de diversas formas, através
do subsidio da renovação da frota, de formas indiretas. Nos paises mais desenvolvidos do mundo
o subsídio é praticado normalmente. O que se
precisa definir é o princípio de gestão do sistema.
Qual é esse princípio) Esse princípio é quem é
que se beneficia com o sistema. É só o usuário?
Não. É o empregador também. O empregador
tem que participar de uma parte. O vale-transporte
tem um grande mérito, porque foi uma tentativa
de se estabelecer esse princípio na questão da
composiçâo tarifária. Mas isso pode evoluir mais
ainda.
Sabemos, e a experiência indica, que a empresa
pública não se tem revelado uma boa gestora
do sistema. Em compensação, o patrimônio público, o equipamento, o ônibus, o material rodante, a garagem, a manutenção, o próprio aparelho
administrativo, é um bem público.
O que se pretende é evoluir para uma situação
onde o empresário tenha sua competência bem
definida e o Estado tenha sua competência bem
definida. Eu citaria como exemplo, acredito que
não devemos copiar exemplos, porque a nossa
situação é muito diferente da situação dos países
mais desenvolvidos, em termos de transporte urbano, mas no caso francês, por exemplo, o custo
máximo de uma Carte Orange, uma tarifa mensal de transportes não chega a 5% do salário
mínimo. A compensação disso se faz através de
uma participação dividida em três partes, onde
o usuário entra com um terço, o Estado com
um terço e o empresário/empregador com a terceira parte, porque ele também se beneficia da
gestão desse sistema. Não é o Estado que opera
em todos os casos. Existem situações onde o
Estado é o operador, mas existem situações onde
as empresas privadas, dentro de uma visão mais
moderna, operam através de contratos esse sistema de transporte, através de um lucro preestabelecido nesse contrato, que até pode crescer
com um melhor gerenciamento do sistema como
um todo, porque o empresário privado tem essa
capacidade, ao contrário do Estado que tem outras obrigações, que conhecemos bem através
da experiência. É nessa linha que se propõe uma
perspectiva de evolução. Evidentemente, tem que
ser um debate mais amplo, onde o usuário esteja
envolvido, onde as realidades locais estejam consideradas.
O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIROV. S', como homem do Governo, não acha que
é uma covardia política o que o Governo central
faz com os prefeitos dos municípios? Ele é que
determina, por intermédio do CIP, o aumento do
petróleo, o aumento do pneu, o aumento do chassi, o aumento do ordenado, etc. depois determina
que o prefeito aumente a passagem?
O SR. ANTÔNIO REBELO - Esta é uma equação muito complicada. Na realidade, é que os
custos que interferem no cálculo da tarifa evidentemente consideram esses aspectos.
O SR. CONSTITUINTE DENISARARNEIROEu sabia que essa questão não tinha resposta.
Agora, falaria com o Dr. Gervásio Cardoso somente para dizer a S. S' o seguinte: desejaria conhecer com mais detalhes a proposição que S.
S' fez aí, porque tenho impressão de que alguma
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coisa de importante, de interessante podemos absorver do que S. S' falou aqui. Não conheço em
detalhes o projeto que foi lido, o nosso Relator
conhece, mas desejo conhecê-lo porque reconheço que realmente não se pode comparar o
preço de um terreno urbano com o de um terreno
rural. Principalmente, porque num terreno urbano, como o senhor acabou de dizer, podemos
multiplicar, triplicar ou quadruplicar o espaço,
construindo no sentido vertical.E um terreno rural
simplesmente tem 10 mil metros. Gostaria então,
que o senhor me ajudasse, com dados, para eu
poder estudar o assunto.
O SR. GERVÁSIO CARDOSO - Gostaria de
esclarecer que esse documento ainda tem alguns
assuntos a serem tratados, burilados. Quer dizer,
está sendo apresentado em nome do CNDa, mas
a nível de Ministério deverá ser melhor discutido,
ampliado, aperfeiçoado, e acredito que o Ministro
fará a entrega formal, ao Presidente Dirceu Carneiro do documento, contendo todas as propostas que o MOa apresenta à Constituinte. Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimento
ou dados mais detalhados.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Peço
desculpas aos Srs. Constituintes por não poder
estar presente na primeira parte dos nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Manoel
Castro.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO Sr. Presidente, fico muito feliz com a chegada
do Presidente da EBTa, porque iria citá-lo aqui.
Quando discutimos a questão do IAB e outras
entidades VInculadas à area urbana, do ensino
de arquitetura, do sindicato etc. houve intervenção
de S. S', que apoiei publicamente, com relação
à questão da definição de prioridades. Parece que
isso é muito importante, e devemos ter sempre
em mente, principalmente no que tange à definição de políticas públicas. Estou fazendo essa afirmação, em virtude de estar apreensivo, pelo fato
de estar defendendo o princípio de que a propriedade deverá ser colocada em primeiro plano, para
efeito do uso coletivo. Mas sabemos da nossa
realidade social e política. Parece-me que algumas dessas questões devem estar juntas, não apenas os princípios que regem a propriedade e seus
aspectos, colocados aí pelo representante da CN00, mas dois outros aspectos paralelos. Preocupa-me, em especial, que nesta Intervenção de hoje, do digno representante do CNDa, não estejam
contidas duas proposições que foram amplamente colocadas aqui. ama diz respeito à gestão democrática das cidades e que não pode ser apenas
uma frase ou um enunciado de princípios, mas
que, no plano constitucional, teria que estar vinculado a alguma coisa que pudéssemos cuidar efetivamente desses interesses coletivos.
Outro aspecto que também temos frisado muito e temos tido dificuldade de operacionalizá-la
com relação ao aspecto constitucional, como instrumento fundamental, indispensável à gestão democrática, é a questão do planejamento. Neste
País, lamentavelmente, acabamos com o planejamento. O planejamento foi enterrado e quase não
se fala a seu respeito e quando se fala, faz-se
de uma forma deficiente porque não respeitamos
as coisas mais permanentes; os planos que de-

vam ser feitos e reformulados, naturalmente, e
que devam ter a participação de toda a sociedade.
Então, nessa definição de prioridades se não
estabelecemos conjuntamente um princípio de
gestão democrática e, simultaneamente, a questão do planejamento, daqui a pouco com a nossa
realidade político-social vamos ter, no futuro, um
problema muito grave de abusos. Porque, infelizmente, essa mesma realidade demonstra que
muita gente que fala tanto em democracia, em
liberdade, tantos que blasfemaram contra o autoritarismo, às vezes, não entendem que, íntrínsicamente, são pessoas autoritárias. A realidade faz
com que, frequentemente, convivamos com esse
fato.
Gostaria, ainda, com relação ao CNOO- quer
dizer, esse é um princípio geral para orientar as
minhas três outras íntervençôes específicas que também aqui faria essa observação e pediria
atenção dos assessores do Senado que estão nos
acompanhando, estamos falando muito, e é indispensável, quando se trata de uma Constituição,
que se veja o futuro. Mas algumas questões presentes hoje que precisam, talvez, serem administradas, e o momento seria esse. Posso ter aqui
uma distorção, trazendo um caso que é muito
grave em Salvador e que pode não o ser no resto
do País. Mas se for, em alguma parte do País
tão grave quanto é em Salvador, ou mesmo se
não o for, merece o nosso tratamento. Estou me
referindo ao problema de certos direitos inerentes
aos chamados terrenos foreiros. Convivemos,
agora, recentemente, com uma invasão muito
grande em Salvador, uma das maiores, talvez,
em número de famílias por ocupação de um terreno que é um terreno foreiro e que tem toda uma
linha de discussão, cujo titular do foro está em
questão com o município. Além de não pagar
os impostos municipais pertinentes, ainda, há
uma questão que ele reclama da desapropriação
de uma área, onde foi feita uma avenida que valorizou esse próprio segmento. E num debate com
especialistas aproveitei o fim de semana para estudar o assunto fiquei surpreendido, inclusive,
pois falamos muito nas nossas vitórias, quando
precisamos falar de erros. Vou falar publicamente
de um erro que cometi.
Foi publicado nos jomais - é um fato notório
e acho que todo mundo sabe - que foi desapropriada lá, na Bahia, e foi reconhecida, foi dada
assim como uma vitória de um novo momento
político, etc, um terreiro de candomblé - o mais
antigo terreiro, que é o da casa branca E preocupado em assegurar, em primeiro lugar, o direito
do terriro da casa branca e dos adeptos do candomblé e com a perpetuidade do seu monumento
lá, e também o compromisso que assumi formalmente com o Conselho do Patrimônio Histórico
Nacional, e que a Prefeitura íntervería no processo,
terminamos desapropriando a área e pagamos
ao proprietário, para evitar especulação política,
a importância de 400 milhões à época, isso a
preço de 1985, por uma área onde o Terreiro
Casa Branca, ocupou, pelo menos, durante todos
os anos deste Século. E muitos casos como esse
estão ocorrendo. Então, a questão do terreno foreiro, é a minha questão para o CNDU.
Mas, vou avançar, nas outras duas, rapidamente, - e essa mais dirigida à Caixa Econômica
Federal ao seu Presidente e aos seus ilustres dire-
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tores aqui presentes e ao ex-Ministro Flávio Peixoto - é que o BNH tinha durante a sua existência
determinadas normas mtemas que, evidentemente, na medida em que foi extinto e acoplado à
Caixa Econômica Federal, essas normas devem
estar sendo revistas e acopladas à nova gestora
que é a Caixa Econômica Ao lado disso, o SNH
foi criado e era uma realidade, antes da criação
do Ministério do Desenvolvimento Urbano. O Ministério vem tentando legislar, atuar, planejar e
interferir nesse processo. Mas, na nossa realidade
política, muitas vezes, o Ministério teria o poder
de direito maior, mas num poder de fato menor.
Então, hoje essa situação pode persistir em relação ao Ministério, com referência à Caixa Econômica Federal. E, mais do que isso, quem, afinal,
comanda, efetivamente, certas definições de prioridades? Como a distribuição, por exemplo, de
um orçamento a nível regional? Quanto se aplica
no Nordeste? Quanto se aplica no Centro-Sul?
Quanto se aplica na Amazônia? Quanto se aplica
nas capitais? Quanto se aplica nas cidades de
médio porte e em cidades pequenas? Algum critério, em relação a isso aí, seria a pergunta dirigida
à Caixa Econômica Federal.
A terceira questão é relativa, especificamente,
à área de transportes. Quando o meu colega Denisar Ameiro fez a pergunta, achei graça. Isso não
tem resposta. Convivemos muito com isso aí. Mas,
nesse debate intemo da Subcomissão, parece-me
que estamos evoluindo para uma posição mais
nítida de que o transporte é um bem público essencial - transporte coletivo urbano - e, como
tal, não apenas o usuário, mas toda a sociedade
deva pagar por ele. Efetivamente, que isso contraria o princípio e a orientação, que durante muito
tempo se manteve, a nível do Ministériodos Transportes, e, quiçá, da própria EBTa, onde colocava
as prefeituras responsáveis. Elas não podiam ser
responsáveis e, muitas vezes, para evitar um problema maior nas suas próprias áreas, elas tiveram
que ir até o subsídio direto. Em muitas cidades
brasileiras, isso aconteceu. Mas o problema está
aí presente e, evidentemente, quando falamos na
sociedade, vê-se muito o problema da classe produtora. Evidentemente isso é extremamente importante. Mas a tentativa oficial do Ministério dos
Transportes, em relação ao vale-transportes, foi
um fracasso redundante ou, pelo menos, ainda
é hoje. Não sei se existem cinco casos, no Brasil,
funcionando satisfatoriamente com relação ao vale-transportes.
Então, dentro dessa expectativa, é evidente que
estamos tentando buscar caminhos iguais a esse,
é claro, a nívelconstitucional, isso será um problema de princípio. Acho que, se colocarmos um
princípio constitucional, teremos percorrido um
importante caminho e conseguido uma grande
vitória. Mas temos de transformar a Constituição
numa realidade, e os dados apresentados pelo
Dr. Rabelo, competente e dedicado técnico da
ESTU, vieram confirmar aquilo que sabemos e
que amplia essa preocupação, de que as nossas
frotas estão obsoletas. Quero até dizer-lhe da minha Intervenção, quando da apresentação dos rodoviários nesta Subcomissão, levantei, porque se
discutiu muito e não se falou no desenvolvimento
tecnológico.
Mas, antes de concluir esta intervenção, eu gostaria de perguntar, se a nível,hoje, da ESTa, estáse defendendo abertamente essa posição, se a
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nível de governo, com os organismos econômi- necessário que se defina um novo modelo operacos, essa imagem do rateio do custo, não apenas cional para a questão dos transportes coletivos.
pelo usuário, mas pela sociedade que está sendo
O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO feita. Esta, objetivamente, é a pergunta.
É a questão do rateio dela, não apenas pelo usuáFinalmente, eu pediria licença a todos, ao Sr.
rio.
Presidente, e aos titulares, mas o problema é muito importante. A minha premissa da definição de
O SR. ANTONIO REBELO- É a segunda coiprioridades me preocupa muito, porque falamos sa que V. Ex' citou, o vale-transporte.
Voume permitir discordar de V. Ex' com relação
muito em relação às coisas do passado e, às vezes,
não convocamos a questão presente. Mas está ao fracasso do vale-transporte. Não me parece
em discussão a questão do transporte coletivo que o vale-transporte tenha fracassado. Existem
de Salvador, questão que, muitas vezes, teve um cidades que estão adotando o sistema, Brasília
envolvimento, inclusive,emocional; questões vin- mesma é um exemplo disso. Mas, o importante
culadas ao transporte, que colocaram em franca mesmo do vale-transporte não é o seu sucesso
divergência, em determinado momento, área de ou, no caso, o que V. Ex" chama de fracasso.
esfera de poder municipal e federal. Mas, neste Na realidade, o importante do vale-transporte é
instante, o problema de transporte coletivode Sal- que já defende esse princípio que V. Ex' está colovador continua na ordem do dia. Estão aqui dois cando, agora, como rateio. O vale-transporte já
titulares: o Presidente da Caixa Econômica e o está propondo o rateio dos custos da tarifa, no
Presidente da EBTU, que está sendo anunciado conjunto da sociedade, como um todo, inclusive,
em Salvador, pelo Prefeitolocal, que estão apoian- dos setores produtivos. Nesse sentido, parece-me
do o programa de investimento em transporte que o vale-transporte foi um sucesso, na medida
coletivo, estaria, inclusive, financiando essa pro- em que, pela primeira vez, se partiu para a definigramação. Embora esse não seja exatamente o ção de um princípio de participação de outros
aspecto constitucional - quer dizer, poderiam setores da sociedade no custo da tarifa. Portanto,
nem responder - tenho certeza que responderão da redistribuição disso, em termos dos benefícios
pela formação democrática - não definimos essa que podem ser levados ao usuário real dos transprioridade, inclusive,o documento dos engenhei- portes coletivos, que é o usuário de baixa renda.
A terceira colocação de V. Ex' é quanto à quesros de São Paulo, que não chegamos a concluir
o debate aqui Um dos pontos que eles falavam tão de Salvador, especificamente. Essa é uma
era de que o Governo Federal não tivesse nenhu- questão muito importante. Primeiro, eu gostaria
ma competência em relação a isso. Fiquei muito de colocar, no caso especifico de Salvador, não
assustado com essa parte do documento, porque, estar se discutindo os recuros. Esta colocação
na realidade, se reportam um pouco pela tarifa. de V. Ex' é perfeita com relação à carência de
Nenhum governo municipal, neste País, nem o recursos atuais. É importante que se tenha uma
Governo de São Paulo, neste instante, tem capaci- dimensão nacional do problema. O projeto de
dade de realizar um programa de transporte a Salvador, como de outras cidades, é muito impornívelestadual. Ele vai depender do Governo Fede- tante, interessante, na medida em que ele se deral. E não se estabelece os sistemas e os critérios senvolve sobre corredores que, efetivamente, estão saturados. Ao contrário, de exemplo do passapelos quais esses programas vão ser apoiados,
inclusive,a nívelda sua prioridade no plano nacio- do, que V. Ex' conhece perfeitamente, onde se
nal. Porque foi dito aqui - farei minhas as pala- utilizava o leito de ferrovias que já preexísdam,
para implantar sistemas de grande capacidade,
vras do Presidente da EBTU,quando afirmou que
e que nem sempre - e, na maior parte dos casos,
desses atos instantes até o final desta década,
isso aconteceu, coincidiu com o sentido de expandez cidades brasileiras entrarão na saturação do
Programa dos Corredores de Transportes Cole- são das cidades. Mas se baseava tão-somente
tivospor ônibos. Então, nessa medida, essa defini- na implantação de sistemas caríssimos que só para que V. Ex"" tenham idéia - dois desses
ção de prioridade e esse tipo de intervenção da
sistemas custaram à União dois bilhões de dólaesfera federal com o Estado e o municipio passa
res, portanto, parcela significativada divida brasia ser fundamental.
São as perguntas.
leira e não transportam, hoje, 30% daquilo que
fora previsto, sendo que, no caso mais grave, não
o SR. PRESIDENTE (DirceuAmeiro)- Tenho chega a transportar um décimo daquilo que o
a impressão de que havia outras perguntas ante- sistema é capaz. Então, o que acontece é que,
riores.
hoje, se propõe a construção de uma verdadeira
cidade em torno desse sistema, única e exclusivao SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO - mente,
para viabilizar um sistema que tinha, como
Fiz, no final, uma pergunta dirigida, especificaobjetivo, rolar a dívida nacional. Então, isso não
mente, aos transportes coletivos, à EBTU, e à
vai se repetir. Acho que, nesse sentido, o exemplo
Caixa Econômica Federal, como financiadores.
de Salvador é importante - não discuto a qualiAs outras questões eu as formulei, especificamendade de projeto, porque, do nosso ponto de vista,
te, ao CMDU, à CEF; e à questão da tarifa, no
ainda está em desenvolvimento - na medida em
sentido geral.
que ele é um projeto de desenvolvimento urbano
O SR. ANTONIO REBELO- A primeira coisa
de fato. Primeiro, porque ele se propõe sobre corque chamo a atenção é quando V. Ex' coloca
redores que estão efetivamente saturados. Seguno problema da tarifa. Na realidade, a questão condo, porque tem um componente também - isso
creta é que o modelo atual de operação se exauriu, ai, talvez, a Caixa Econômica Federal possa até
razão pela qual todas essas coisas estão em dis- se manifestar até mais apropriadamente do que
cussão e a EBTUestá assim, não diriadivulgando, a ESTU - pois é um projeto também de saneamas estamos participando, em conjunto, com os
mento, na medida em que pretende desenvolver
organismos locais, da discussão do problema. É
pelas regiões dos vales que necessitam de obras,
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como V. Ex" bem conhece em relação à questão
do saneamento. Terceiro, porque também há um
componente muito importante quanto à revitalização do centro histórico. Essa é uma questão
mais profunda que entendo deva ser discutida
a nível do Ministério da Cultura e do Patrimônio
Histórico. Mas, independentemente do exemplo
de Salvador se viabilizar ou não, no futuro, a ESTU
vem apoiando tecnicamente, com os seus profissionais, como apóia outros projetos, mas, financeiramente, ainda não existem perspectivas mais
claras, é que esse é um projeto que tem por finalidade uma tecnologia mais simples, que pode ser
desenvolvida a nívelnacional, e que, uma vez possível de padronizá-la, para cidades que tenham
o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de
densidade demográfica, o mesmo tipo de saturação de corredores, viabilizaria uma economia de
escala significativae iria ao encontro daquilo que
colocamos, na nossa intervenção, em favor do
desenvolvimento de uma tecnologia nacional. É
importante, sim, que se reconheça, como V. Ex'
bem colocou no início,o transporte urbano como
um bem essencial, e que o Governo procure, dentro dessa equação complexa, que é a equação
dos recursos para a questão urbana, uma parcela
significativapara o atendimento desses corredores que hoje transportam de 100 a 200 mil passageiros por dia, em condições bastante precárias,
como V. Ex" bem citou.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO Não quero particularizar, mas de qualquer jeito,
peço licença novamente ao Sr. Presidente, para
citar só, não havia comentado sobre o programa
do vale-transporte, que defendi e defendo, apenas
os empresários insistem que seja pago o ANSOCfAL, que não há por que assumir o vaie-transporte, pelo menos, foi a posição, a nível nacional
das entidades classistas. Mas, particularmente, no
caso de Salvador, quero dizer que o anúncio formal do sistema - tenho release, inclusive, em
minha sala. É questão de cinco minutos aportá-lo
aqui - as afirmações dos responsáveis, secretários municipais, indicam, na composição dos
recursos, a participação de financiamento internacional, especificamente, um financiamento de
cem milhões de dólares do govemo francês, que
estaria vinculado a fomecimento de equipamento.
Isso seria uma volta indesejável ao passado.
O SR. FLÁ.VIO PEIXOTO - No caso, V. Ex'
abordou de dois pontos gerados pela incorporação do BNH pela Caixa Econômica Federal.
O primeiro se refere às normas e foi indagado
o relacionamento de Caixa e MOU, uma vez que
não sendo a Caixavinculada ao MDU, essa articulação política do CNDU estaria dificultada. Mas
isso não ocorre por uma razão: a Caixa não tem
tradição, não tem know-how, não tem experiência no que se refere à política urbana. A Caixa
foi sempre um banco como agente financeiro
e nunca gestor. Acredito - e, aí, há uma experiência pessoal- que o relacionamento do CNDU
com o BNH,que tinha essa experiência de gestor
e responsável, ainda que indiretamente, pela política urbana, talvez, fosse mais difícil do que está
hoje ocorrendo. Grande parte das normas, das
diretrizes que a Caixa está implantando é em função de um trabalho em conjunto com o MDU.
Então, a Caixa está consciente de que esta questão da política urbana deve ser definida a nível
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de ministério. Somos um parceiro bastante dócil
e disciplinado.
No que se refere à alocação de recursos, a
SIstemática da Caixa, na área habitacional, era
de somar os recursos-retomos e depósitos de
cademetas de poupança, mais um delta-xis que
se aplicava, digamos, uma variável de redistribuição de renda em termos regionais e aplicávamos
em cada Estado. Isto, em última análise, significa
que os Estados do Centro-Sul canalizavam parte
dos seus recursos (do retomo) para os Estados
do Nordeste e também a região de fronteira, em
razão da demanda e em razão da situação mais
crítica no que se refere à habitação no Nordeste.
Agora, com o advento do BNH, passamos a ter
recursos do FGTS, do Banco Mundial, e o BNH
adotava uma regionalização. Mas essa regionalização, por uma análise histórica, ainda que rápida; posso estar cometendo alguma mjustiça ela nunca funcionou. Então, a Caixa, para este
orçamento de 1987, não adotou a regionalização
que o BNHadotava anteriormente. O que estamos
fazendo é respondendo à demanda gerada pelas
companhias de saneamento e pelas companhias
de habitação. Na verdade, a regionalização não
deve ter funcionado, nos anos anteriores, em razão da ausência de planejamento também dos
Estados. E a Caixa,naturalmente, com o decorrer
do tempo, teremos também uma proposta de
regionalização.
O SR. GERVÁS[O CARDOSO- O Sr. Constutinte tratou sobre o problema da gestão democrática e o planejamento. De fato, duas questões
de crucial importância, fundamentais para o desenvolvimento harmônico das cidades brasileiras.
Concordo inteiramente com S. Ex" que, nesses
últimos anos, o conceito de planejamento, no
País, praticamente foi banido. Hoje, fala-se, em
planejamento num sentido, inclusive, pejorativo.
Acho que esse conceito tem que ser revigorado
e colocado no seu devido lugar. Não se pode
fazer nada, sem plenejar. Por isso, deu o que deu,
nesses últimos anos de govemo, há cidades completamente desarticuladas, com problemas, sem
o devido planéjamento.
O problema da gestão democrática, talvez, não
coubesse especificamente, porque ela é um conjunto de coisas que forma essa gestão democrática. Ela inclui a participação da sociedade,
inclui problema de recursos, inclui o problema
institucional. Como o documento do CNDU é
abrangente para três comissões, essa questão da
definição dos níveis de poder, de competência
dos três níveisde govemo para a áreas do planejamento, ficou numa proposta à Comissão de Organização do Estado. A quinta proposta seria inserir,
entre as competências comuns da União Federal,
dos Estados e dos Municípios, a de promover
e planejar o desenvolvimento urbano e regional.
Então, quer dizer, essa questão, a nível de Consntuíção, ficaria mais global, mais abrangente, mais
geral. E a questão da gestão democrática, talvez,
em diversas dessas subcomissões, o assunto tenha uma interface. Não sei se seria o caso de
entrar especificamente nesta Comissão da Questão Urbana e Transportes. São vários enfoques
que tratam esta questão. Mas de qualquer maneira, concordo com o Prefeito e S. S', categoricamente, pode dizer, porque administrou uma clda-

de complexa para ser gerida, como Salvador, e
viveu, na pele, todos os problemas, todas as dificuldades de administrar bem uma cidade e a necessidade da participação do povo no govemo
dos bens da sua comunidade. Então, concordo
com S. S', mas acho que a questão da gestão
democrática, não sei se seria o caso especificamente para esta Subcomissão, e ratificar o interesse, o apoio e a concordância total, em termos
da necessidade de revigorar e reintroduzir, na
mentalidade dos brasileiros, o conceito do planejamento, não só do planejamento urbano, planejamento global. como um todo, um planejamento
para o País.
O SR. PRES[DENTE(Dirceu Cameiro) - Concedo a palavra ao Sr. Telmo Magadan, Presidente
daEBTU.
O SR. TELMO MAGADAN - Tive a oportunidade de participar, em algumas reuniões anteriores da discussão com os Srs. Constituintes sobre a questão do desenvolvimento urbano brasileiro, política urbana e esses mecanismos que
devem ser representados na nova Constituição.
A minha ausência hoje se deve a motivos fortes
e, antecipadamente, quero me desculpar com o
Sr. Presidente.
Mas a participação do Dr. Rabelo, que é um
téCnICO especializado da área, trouxe uma maior
criatividade a esta reunião.
Eu gostaria de, rapidamente, aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, que é rara, onde temos
aqui o encontro com o Sr. Presidente da Caixa
Econômica Federal e seus diretores, o Dr. Teobaldo Machado e o ex-MinIstro Flávio Peixoto e
membros do Conselho, o Secretário-Executivo do
CNDU, e nós que representamos a parte dos
transportes como, de uma certa forma, nos reunimos, pela convocação do Sr. Presidente Dirceu
Cameiro, formando três eixos básicos de indução,
de ocupação do uso do solo, nas cidades brasileiras, ou em qualquer cidade, no conceito de
vetores básicos de ocupação do solo nas cidades.
Se se situalizar a questão, que nos parece que
é um defeito e um erro que ocorre muitas vezes,
porque somos daqueles que buscamos uma visão
espacial das cidades e da sua relação de política
urbana com a questão econômica e, tendo, nesses eixos, a sua caracterização de importância
como indutor de ocupação do solo, mas, procurando destacar um dos aspectos que nos parece,
que é um dos aspectos importantes, que na reunião que a EBTU manteve com esta Subcomissão, tive a oportunidade de destacar, e o ex-Prefeito Manoel de Castro, atualmente Constituinte,
está de acordo, mas parece-me que é importante
enfatizar a questão das políticas públicas e dos
mecanismos institucionais. Parece-me que isso
tem a ver com a Constituição, independente de
termos uma tendência que, na discussão, tergiversarmos um pouco para questões que nos parecem que serão resolvidas em leis ordinárias e
até em ações executivas, eu diria até ações no
âmbito do próprio Executivo, hoje, já seriam possíveis.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, baseando-me na pergunta do nobre Constituinte
Manoe[ de Castro, pois parecem-me muito oportuna as questões que S. Ex" levanta e a resposta
do ex-Ministro Flávio Peixoto, que é a questão
institucional. Parece-me que é a oportunidade de
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nós nos reunirmos neste momento - temos que
ter presentes e acho que os Srs. Constituintes
também - e pensarmos que a irracionalidade
urbana no Brasil, ao longo desses anos, ela é
fundamentalmente gerada pela irracionalidade de
uma política econômica; é fundamentalmente gerada pela irracionalidade da aplicação dos recursos do Estado, entendendo o Estado como ente
sociológico da União, o Estado como um todo.
Essa é uma questão vital. Levantei, na reunião
passada e levanto novamente esta questão, se
tivéssemos um trabalho - vamos executar isso
na EBTU,a nívelde assessoramento - de o componente de incidência da dívida extema e intema
e a relação dessa questão com o déficit público,
veremos - creio que a incidência é muito grande
que a irracionalidade urbana, que os investimentos urbanos aplicados de forma irracional, talvez,
seja o grande componente. Levantei-a, na primeira reunião que a EBTU participou aqui. A
Constituinte tem que estar preocupada com mecanismos jurídico-constitucionais que garantam
que as futuras políticas públicas das novas gerações possam realmente estar voltadas para a
questão coletiva e social como prioridade - e
aí vem a questão da prioridade - nos parece
que essa é a tarefa básica da Constituinte.
Com relação à sua pergunta sobre a questão
- parece-me que foi citada - habitacional, relaciona com transporte e uso do solo, parece-me
que temos de fazer a nossa autocrítica, inclusive,
no próprio Governo, do qual, participamos hoje.
Parece-me que isso faz parte de uma postura democrática. A oportunidade que os Srs. Constituintes nos apresentam aqui de nos reunirmos
o Presidente da EBTU,o Presidente da CaixaEconômica Federal, o Ministériodo Desenvolvimento
Urbano, representado pelo CNDU e pelos outros
organismos da Caixa, parece-me ímpar nesse
sentido.
Qual foi a nossa crítica, por exemplo, pegando,
como exemplo, o BNH,ao longo dos anos? Acho
que o BNH,como instituição, mereceu até elogios
e até cópias de outros países desenvolvidos. Porque ter um organismo, para tratar da questão
habitacional do País, um Banco Nacional da Habitação, pareceu-nos que a intenção, a inciativa é
extremamente meritória. Eu como fiz parte, ao
longo desses anos, do IAB, sei que o IAB, mclusive,
apoiou essa iniciativa de um governo, ao qual
ele era oposição, como sociedade civil, na época.
Entretanto, o que se criticavano BNH?Era a visão
financeira da questão urbana. N., estão os números, e o Presidente da Caixa que sabe muito mais
do que nós, o Teobaldo Machado, que hoje assume a área do desenvolvimento urbano, o ex-Ministro Flávio Peixoto e o Gervásio sabem disso,
que os domínios do BNH estão em requisição.
O Ministro teve oportunidade, inclusive, de colocar. Houve um grande investimento, não se resolveu a questão habitacional e há um grande rombo
do BNH. Então, há toda uma contradição nesse
processo. E parece-nos que, se aprofundarmos
essa questão, fundamentalmente, está na irracionalidade do desenvolvimento urbano, na falta de
prioridade social e na visão financeira da questão.
Essa nos parece a questão mais grave. Hoje,
quando olhamos para a frente, olhamos o quadro
atual, parece que devemos estar alertas, extamente, para que isso não se repita. Porque, amanhã,

42

Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

depois, seremos cobrados, inclusive, como governantes. Que haja articulação a nível do Governo
Federal, não só na futura Constituinte como hoje,
no sentido de que isso possa ser evitado, que
se possa evoluir para uma política urbana integrada a uma política econômica. Não acredito em
política urbana, sem estar integrada à visão de
uma política econômica, e que possa, real e objetivamente, a nível mais simples, racionalizar a ação
de transporte urbano com um conjunto habitacional e com a área de saneamento. Isso para
se deter os três eixos básicos de ocupação do
solo. E que isso possa ser compatibilizado com
a gestão da terra, com a visão da cidade, como
um todo, e com a gestão democrática da cidade,
corno foi citado pelo Constitumte. Parece-me que
faltam ainda mecanismos institucionais, no marco conjuntural, não diria, no marco estrutural, que
permitiria ao Governo evoluir nesse sentido Talvez, tergiverse um pouco, Sr. Presidente, peço
minha desculpa, mas me parece importante a
oportunidade que nos é dada na Constituinte, que
possamos, no debate, inclusive, aprofundar no
marco que nos é possível. Diria até, não nos antecipando à Constituinte, mas nos antecipando naquilo que nos cabe, como homens de executivo,
corno homens que têm que fazer a sua autocrítica
permanente, fazer a reflexão se as nossas ações
realmente estão voltadas permanentemente para
o interesse social e coletivo. Esse tema realmente
merece um aprofundamento maior.
Quando o Dr. Flávio Peixoto coloca essa preocupação de articulação da Caixa com o MOUquero referir-me um pouco ao Ministério do Desenvolvimento Urbano. Ora, após a Segunda
Guerra Mundial, os países capitalistas, que se planejaram,fizeram uma proposta de ministérios que
tratassem dessa questão. Sempre citei a IAB que,
talvez, é o meu espírito que me faça citá-lo, mas
o IAB é uma entidade histórica, que hoje tem
70 anos, tratando dessas questões e que merecem respeito e ser ouvida. O IAB, em 1954, no
seu Congresso Nacional de Urbanismo e Arquitetura, que tratava de todas essas questões, propunha criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano. Ora, uma das grandes ações do Dr. Tancredo Neves e ratificada pelo Presidente José Sarney foi a criação - temos aqui o seu primeiro
Ministro - do Ministério do DesenvoMmento Urbano. Parece-nos que a evolução desse processo,
quando ouço o Dr. Flávio Peixoto se referir à preocupação da Caixa Econômica Federal com esta
questão da integração com as políticas do Ministério do Desenvolvimento Urbano, parece-nos
fundamental. Tenho certeza de que hoje temos
pessoas como o Presidente Marcos Freire, o Dr,
Teobaldo Machado, Dr. Flávio Peixoto e outros,
que são pessoas preocupadas com isso. Mas a
minha preocupação é com o futuro. Nós ainda
não temos mecanismos mstitucionais, num marco conjuntural - e essa autocrítica temos que
fazê-la que nos garanta que, no momento em
que o Presidente Marcos Freire se retire da Caixa,
o Dr. Flávio Peixoto, o Dr. Teobaldo Machado,
sem querer lixar em pessoas, não temos a garantia de que esta integração que o Dr. FlávioPeixoto
coloca, existirá no futuro, com esta vontade, com
este esforço, com esta intenção política. Os mecanismos institucionais não estão garantidos neste
sentido. Então, quando cito este aspecto e faço
esta intervenção é porque esta Constituinte tem

de garantir isto a nível do marco constitucional.
Parece que esta é uma questão vital do País. E
parece-me que nós que fazemos parte do Governo, na nossa autocrítica, mas sem desconsiderar
o esforço dos homens que estão no Governo,
devemos, no marco da nota conjuntural e, talvez,
não estrutural, devemos adiantar-nos nesse sentido. É que possamos realmente, junto com os
Constituintes, junto com os membros do Executivo, garantir essas políticas, garantir esses marcos
institucionais. Nós ainda não temos o devido entrosamento entre a Caixa Econômica Federal e
a EBTU, por exemplo. Parece-me fundamental
esse entrosamento. Sei da intenção do Presidente,
sei da intenção dos Srs. Diretores. Parce-me que
esses pontos, quando citamos a intenção básica
qual é? É no sentido de que possamos realmente
cumprir aquele papel de homens públicos, que
realmente posso testemunhar, daqueles que tenho convivido, de que todos têm interesse permanente com a questão coletiva, com a questão
social e com o avanço dessas políticas ao nível
do desenvolvimento urbano. Cito esses rnecanísão podem depender das pessoas ou da boa vontade de um presidente de uma estatal, ou de quem
quer que seja, mesmo que isso seja o mais meritório no seu momento histórico. Mas que temos
que ter garantia que, no futuro, nas próximas gerações, não se repetirão os erros que foram repetidos pelo BNH,como instItuição que ficou voltada
a uma ação setorial, foram repetidos, que foram
perpetuados - e repetidos pela EBTU, como foi
citado pelo Dr. Rabelo que construiu sistemas
de metrôs, com altos custos, incidindo de forma
considerável na dívida externa e interna e que,
hoje, tem poucas demandas e assim por diante.
Também eu citaria a área de saneamento e outras
áreas mais. Quando cito isso é com a intenção
de trazer uma contribuição aberta, como participante de um governo democrático, que busca
esse tipo de posicionamento, e aproveitando uma
oportunidade muito rara que a Constituinte nos
dá de discutirmos esses aspectos.
Quero deixar registrado isso, como uma contribuição ao debate e à discussão, buscando, como
meta, como princípio, perseguição de mecanismos institucionais objetivos, maduros e democratas de um país que realmente deseja sair do
subdesenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Concedo a palavra a nobre Constituinte Myrian Portella.
A SR' CONSTITUINTEMYRIAN PORTELlADr, Marcos Freire, V. Ex' ao falar, levantou três
questões da mais alta importância, que é a questão urbana ligada à questão agrária. V. Ex' falou
também sobre as bases do sistema econômico
brasileiro que têm muito a ver com a questão
urbana. Outra afirmação é que questão agrária,
questão urbana e conceito de propriedade é um
grande tripé em que se movimenta toda a nossa
problemática. Mas o que sentimos, quando se
toca nesses assuntos e quando procura se triscar
na propriedade, quando procura se levantar, conceituar a propriedade, correlacionar a questão urbana com a questão agrária, a gente sente que
há, como que um frlsom aqui, na Comissão, que
procura jogar ou atirar para o outro lado, dizendo
que falta recursos, quando, muitas das vezes, como disse o Dr. Telmo, o que falta é gerir bem
os recursos; o que falta é espírito público aos
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homens brasileiros. Talvez, falte o que o Dr, Marcos Freire disse: princípios gerais, norteadores de
toda uma política. Penso eu que nós devemos
ter um senso de muita objetividade e eu gostaria
de perguntar ao Ministro Aávio Peixoto, na sua
análise, na análise da Caixa Econômica, hoje, qual
é o grande obstáculo para uma política habitacional eficiente, eficaz e condizente com a realidade brasileira.
O SR. Fu\VfO PEIXOTO - Na verdade, é um
conjunto de obstáculos. Em primeiro lugar, nós
temos um plano de montagem industrial que não
funciona. Esse plano de produção industrial, que
é o Banco de Poupança, empresa e mutuário
têm demonstrado, na análise histórica, que nós
temos que romper com essa sistemática. Em segundo lugar, também nós temos a questão qualitativa, nós precisamos avançar no que se refere
a tecnologia de construção. Nós ainda construímos de forma feudal. E o ponto mais importante
é se estruturar todo um ambiente econômico,
jurídico e administrativo, não hostil à iniciativa espontãnea de indivíduos e comunidades, mas sim
que venha a favorecer, porque essa tarefa habitação - hoje, a Caixa se coloca na berlinda não é uma tarefa única da Caixa Econômica Federal. Quando se fala em integração aqui, é preciso
também entender que o nosso papel da Caixa
Econômica é pequeno. Eu usei o adjetivo pequeno e fui contestado pelo Deputado Pontes, mas,
na verdade, a nossa tarefa é apenas uma parte
dessa grande tarefa que aguarda, que está por
aí, está nos aguardando. Então, na verdade, além
desses pontos que eu coloquei, é necessária essa
integração, e essa integração tem que ocorrer
através de ações do Executivo, ou através - e
é importante frisar aqui as palavras do nosso amigo Telmo - do marco institucional. Só assim,
eu acredito que nós tenhamos condições de solucionar a questão do problema habitacional.
A SRA. CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Rebelo.
Ele afirmou que o transporte é um direito do cidadão e que é um dever do Estado. Sentimos, pela
sua explanação, que nem deve ser o sistema estatizado, porque, muitas vezes, o Estado não é aquele grande gestor, aquele grande administrador,
e nem deve ser um sistema privado, eminentemente da iniciativa privada.
Pergunto eu, para finalizar e para chegarmos,
assim, a uma tomada de consciência: O senhor
propõe um sistema misto de transporte, parte estatal e parte de iniciativa privada? Nesse sentido,
nós tivemos uma exposição do Prefeito de Curitiba, que me empolgou bastante, porque ele provou que toda a frota é do usuário e que o dono
da empresa tem, como se fosse seu, quando na
verdade o usuário já pagou repetidas vezes. O
que é, assim muto objetiva e concretamente, que
a EBTU propõe como aquele sistema de transporte coletivo que mais se adequaria a nossa realidade, não só de hoje como do futuro? Assim
pergunto porque nós não estamos pensando em
fazer uma Constituição só para um Brasil de hoje
mas também para 60 anos. Qual é a proposta.
Qual o sistema que a EBTU acha que seria mais
viável?
O SR. Fu\VfO PEIXOTO - Bom, Deputada,
a primeira é com relação a frase que V. Ex' colo-
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cou. Ela não é de nossa autoria; ela é uma frase
que foi utilizada pelos técnicos de São Paulo e
parece-nos que caracteriza bem essa questão da
propriedade do sistema.
Em segundo lugar, a EBTU, não propõe; ela
está discutindo com os setores envolvidos, usuários, empresários, organismos locais, essa questão do repensar, como eu já coloquei, do modelo
de operação do sistema. Não se trata de uma
operação mista. Como o Prefeito bem colocou,
e o exemplo de Curitiba é bastante esclarecedor,
na realidade, o PrefeitoManoelde Castro conhece
bem também essa problemática, pois vivemos,
em conjunto, durante uma época, em Salvador,
o sistema já é uma propriedade do cidadão, na
medida em que os custos do veículo renovado
entram no custo da tarifa. Então, na realidade,
não é uma propriedade do empresário. O que
se tem que fazer atualmente, e nós entendemos
que isso é uma evolução, é definiro que é responsabilidade do Estado, e o que é responsabilidade
do setor privado.E aí,nesse momento, nos vamos
ver que não se trata de nenhum tipo de operação
mista, ou estatizante, ou privada, mas sim, um
estabelecimento de responsabilidade específica,
naquilo que compete a cada setor, com todos
os direitos ao lucro que a gestão, que a gerência
do sistema permite e com todos os direitos à
posse que, de fato,já acontece. É preciso se dizer,
por exemplo, que o sistema de trens metropolitanos, de metrôs, no Rio e São Paulo, já são
uma propriedade do Estado que transportam hoje
milhões, no caso de São Paulo, de usuários por
dia. Então, o Estado já detém uma parte significativa desses sistemas, o usuário também já detém uma parte significativa do sistema, na medida
em que ele paga, na tarifa, por todo o equipamento que é utilizado no sistema.
A questão, hoje, é definir a responsabilidade
de cada um dos setores envolvidos e, com isso,
evoluir para uma tarifa mais real, em relação ao
salário do usuário na Constituição brasileira.
A SR' CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLAEu gostaria de pedir ao Dr. Gervásio que essas
sugestões que nos trouxe, que são da mais alta
valia, que elas não chegassem tarde demais as
nossas mãos, porque os conceitos que foram
emitidos ai, através de todo um estudo sei que
foi estudo de uma equipe, são conceitos extremamente democráticos, extremamente progressistas. E nós temos aqui, no âmbito dessa Comissão,
nós temos necessidade de recebê-los o quanto
antes, porque, como eu disse, quando se fala na
propriedade, quando se fala no regime da utilização do solo, há uma dificuldade de se penetrar
no cerne da questão. Temos que ver que a cidade
é um ente coletivo, é um ente econômico, mas
que vive na mão de poucos, de quem detém os
terrenos. Existe uma especulação imobiliáriagalopante que nós temos que barrar, que a Constituição tem que dar um freio, porque, senão, nós
não teremos o desenvolvimento urbano que nós
desejamos.
O SR. GERVÁSIO CARDOSO - Apenas eu
vou levar a sugestão de V. Ex' ao conhecimento
do Sr. Mmistro e pedir para ql'e, o mais breve
possível, chegue o documento formalmente a esta Comissão.

A SR' CONSTITUINTE MYRIAN PORTELLA)
- Eu gostaria só de complementar aqui. O que
o Sr. Dr. Telmo, falou aqui me deixou profundamente emocionada, com a visão de um homem
que serve o Governo, um homem de Governo,
mas que tem uma grande visão social e coletiva.
De modo que me deixou vivamente impressionada com tudo o que foi falado aqui. Se todos
os homens de Governo tivessem a visão do Sr.,
acho que nós teríamos um novo Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCEu queria falar, rapidamente, Sr. Presidente. Não pertenço a esta comissão, mas também não poderia deixar passar a oportunidade
da reunião de tantas ilustres figuras, responsáveis,
cada uma em seu setor, por boa parte de nossos
problemas de desenvolvimento urbano, transporte, etc. E tendo em vista tudo o que falou aqui
o Dr. Telmo Magalhães, Presidente da EBTU,sobre a preocupação em fixar mecanismos ínstitucíonaís, relacionando o problema da dívida externa e interna com problema da políticaeconômica
e isto tudo com os problemas de alimentação,
habitação, transporte, saneamento básico, etc., eu
gostaria de deixar aqui alguma observação da
minha experiência também como ex-Prefeito,
nós, que sofremos na prefeitura, é que sabemos
como é que, às vezes,as soluções surgem, muitas
vezes não de cima para baixo, do planejamento
centralizado, mas, muitas vezes, de baixo para
cima, através das soluções dos próprios moradores. Deixar, portanto, como duas sugestões de
gestão democrática, uma que já vem sendo praticada no Rio do Grande do Sul, que é a Lei Orgânica dos Municípios; outra, que nós tivemos uma
experiência muito interessante em São José dos
Campos, que é a do orçamento participativo. Tivemos essa experiência em 1980, em 1981, altamente gratificante, com o povo estabelecendo as
prioridades da lei de meios. Vimos,inclusive,hoje,
na Folha de S. Paulo, que os Estados Unidos,
com tremendos déficitspúblicos, vêm de instituir
lá, também, a oitiva dos seus cidadãos, para a
elaboração dos seus orçamentos.
O que mostra que, muitas vezes, diretrizestraçadas aqui de Brasília, ou planos formulados pelos melhores arquitetos, pelos melhores engenheiros, muitas vezes, não têm adequação com
as realidades e as disparidades enormes deste
Brasil continental, seja no mesmo Estado, seja
considerando a Região Sul, Sudeste, com o Nordeste, com a Amazônia e assim por diante.
Daípor que eu apreciei muito a própria resposta
dada pelo Presidente da Caixa,Dr. Marcos Freire,
Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal,
com relação às prioridades da Caixa, porque a
Caixa é, hoje, um banco de primeira linha e eu
sempre defendi, desde de 1975, na minha primeira Legislatura,a extinção do BNH,pela inadequação, do espírito que orientou e inspirou a sua
formação, pela burocracia que entalou o seu desenvolvimento e pelos desvios da aplicação dos
seus recursos. Hoje, a Caixa, efetivamente, acho
que deve dirigir as suas prioridades, na medida
em que as comunidades se organizem. E a comunidade de Curitibaé um exemplo de organização.
Se Curitiba conseguiu se organizar, no tocante
ao transporte urbano, no tocante a uma séne de
QUA -
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outros equipamentos urbanos, por que que as
outras cidades do porte de Curitiba não podem
também se organizar. Então, eu acho que esse
estimulo deve ser feito. O exemplo americano
é saudáveL Lá, nos Estados Unidos, o princípio
da Federação funciona. Os Estados que querem
ser Estados ecológicos são Estados ecológicos.
Votam uma legislação que proíbe a instalação
de indústrias, que proíbe isso, que proíbe aquilo.
Os Estados que querem ser Estados industrializadostêm a sua legislação específica,muito mais
liberal, no tocante à proteção ambiental e assim
por diante.
Eu acho que o Brasil, nesta enormidade de
País que nós temos, com a diferenciação que
existe de etnias, de problemas de culturas, de
níveiseconômicos e sociais, não podemos pensar
jamais num planejamento unificado, porque, senão, nós vamos cair naquele centralismo, que
nos levou às dificuldades do presente.
Então, apenas a título de sugestão e excitado
pelo debate muito fértil propiciado por esta Comissão, trago essas duas sugestões, que eu acho
que dizem respeito a esta Subcomissão. Eu já
fiz essa sugestão também à Subcomissão do Poder Legislativo. O orçamento participativo, a lei
de meios, fizemos em São José, de uma forma
muito simples, inclusive envolvendo um caráter
didático, distribuindo formulários através das escolas, computando através de computador, as
preferências, as prioridades apontadas pelo povo
e aplicando o recurso do povo naquelas prioridades apontadas pelo povo.
Eu queria discordar também, dada a máxima
vênia, do Constituinte Denisar Arneíro, no tocante
à indexação do orçamento pessoaL Há abusos,
há casos de gastos de 80, 90% do orçamento
com o pessoal. Mas,se formos indexar,nós vamos
verificar que, muitas vezes, a atividade do poder
público, muito mais do que fazerobra, é de prestar
serviços, como por exemplo, contratar médicos,
dentistas, professores, e assim por diante. A própria Emenda João Calmon já obriga o gasto grande em educação. Isto implica em contratação de
professores, de auxiliarde pessoal, etc. O sistema
integrado de saúde implica na contratação de médicos, pessoal para médico, etc., muitas vezes,
isso pode ultrapassar, inclusive os 50%. O que
eu acho que deve haver, inclusive, é um controle
pela Câmara Municipal, que tem um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas do Estado. Aí,
sim, controlar se há um abuso, se há contratação
de marajás, se há nepotismo, se há uma excessiva
contratação de burocratas desnecessários. Aí, eu
concordo com o ilustre Constituinte.
Era só isso, Sr. Presidente, e eu agradeço a
oportunidade de participar desta ilustreComissão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. MARCOS FREIRE - Apenas o seguinte,
eu acho que, quando o Deputado Joaquim Bevilácqua coloca o problema do orçamento participativo, na verdade S. Ex' envereda por uma palavra-chave que é muito importante.
Eu acho que, nos vários setores da atividade
pública, para enfrentar esses graves problemas,
diretamente lIgados à coletívrdade, a participação
é essencial, em termos desses problemas. S. Ex'
citou o caso de Curitiba. Eu poderia estender o
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exemplo, e está aí o Dr. Teobaldo, o exemplo
da experiência extremamente positiva de habitação popular, feita na base da participação dos
próprios interessados, através da autoconstrução
ou do regime mutirão.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que, dentro
das fórmulas clássicas de fazer habitação popular,
nós vamos estar muito longe de reduzir o fosso
que nos separa do ideal. Agora, será através, talvez, de um tipo participativo de habitação popular,
que se pode realmente avançar significativamente
mais. E daí por que a Caixa Econômica, a cerca
de 2 meses, estabeleceu uma ênfase muito grande para a habitação popular, na base do mutirão
da autoconstrução.
Basta dizer o seguinte: para esse tipo de programa, à prefeitura, ao Estado que apresentar programa nesse sentido, a Caixa não vai cobrar nenhum
"spread", Apenas o custo de captação de recursos. Não vai cobrar taxa de administração; não
vai pagar taxa de administração ao agente promotor. Apenas exige que esse programa venha a
beneficiar pessoas que ganham até dois salários
minimos e que não se possa cobrar prestações
superior a 10% da renda familiar. Tive, por exemplo, o testemunho do Govemador da Bahia, Waldir Pires, que diz estar preparando um projeto,
partindo para uma ação, em profundidade, de
habitação popular, na base do mutirão. Quer dizer,
05 custos serão 05 mais reduzidos possíveis a
uma instituição financeira, ainda estamos em gestões com MDU, para ver se, além disso, ainda
há fundo perdido, para até o custo de captação
ser reduzido e/ou desaparecer, em alguns casos,
mas eu acho que aí tem que ser na base da
participação.
Eu acho que isso daí é essencial, sob pena
de não se conseguir superar essa defasagem tramenda que existe entre a demandad e a oferta.
E acho que o depoimento do Constituinte Joaquim Bevilácqua foi importante, em termos de
que se pode colocar a participação em tudo e
vai facilitar muito a solução, seja de habitação,
seja de saúde, seja de educação, seja lá do que
for, e até do orçamento, como S. Ex" colocou,
fazendo com que a própria coletividade se sinta
co-responsável no acerto ou não das coisas que
estão sendo feitas.
Isso é muito importante, porque ficar do lado
de fora, a participação da sociedade ser apenas
de 4 em 4 anos para eleger o govemante, a própria
pessoa se sente desobrigada e fica na crítica etc.
E muito melhor que as pessoas participem também de certas opções, de certas decisões.
Muito obrigado.
O SR. DENlSAR ARNEIRO - Vai levar anos
para fazer a cabeça do povo brasileiro para isso.
Talvez leve mais para não fazer.
O SR. TEOBALDO MACHADO - Deputado,
o Presidente Marcos Freire falou da experiência
do Paraná, em termos de habitação. Mas, por
ser uma experiência válida no Paraná, pode não
ser boa em Alagoas ou em Goiás. Tem que se
respeitar as características regionais Mas eu gostaria também, tomando a liberdade, de dar o
exemplo do Plano de Ação Municipalista, que foi
feito no Paraná, em termos de obras de infra-estruturas, onde organizou-se a comunidade, através das suas lideranças políticas, encabéçadas
pelos prefeitos. Eles decidiram as obras príorí-

tánas, em termos de infra-estrutura urbana também, o Govemo tomando ação, com recursos
do Banco Mundial, e também a contrapartida do
Estado, com mais de 25% a fundo perdido, e
a outra contrapartida do Município. Foi uma experiência válida, em que todos os mumcípios do
Paraná foram atendidos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nós
recebemos um documento do 11 Encontro lnterestaual de Vereadores, que tomou a resolução sobre
a Declaração de Vancouver que nos foi encaminhada pelo Vereador LuizPaulo Costa, que requereu também uma indagação aos presentes.
Concedo a palavra ao Sr. Luiz Paulo Costa.
O SR. LUIZ PAULO COSTA - Sr. Presidente,
trata-se de um documento já aprovado inclusive
por um plenário, constituído por vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos e dirigentes municipais de
aproximadamente 3 mil pessoas, representantes
das populações de centenas de cidades brasileiras, que está se reunindo em Brasília, desde
a última quinta-feira, que é o 11 Congresso Municipalista do Brasil. Esse documento que trago aqui,
como contribuição desse Plenário à Subcomissão
da Questão Urbana, diz respeito à adoção da Declaração de Vancouver. Desde que as Forças Aliadas derrotaram o nazí-facísmo, a humanidade citou a democracia como o valor universal, possibilitando aos homens e aos povo que mais se reunissem e se encontrassem, colocando experiências, informações, acumulando conhecimentos
mútuos, no sentido das resoluções dos problemas, das questões que preocupam as populações, entre eles, a questão urbana.
E, nesse sentido, inclusive, a própria Constituinte instalada em nosso Pais, é um momento
privilegiado, dentro dessa conquista de avançao
democrático da nossa humanidade.
E, pelos debates que inclusive ouvi aqui, acredito que a questão central está tratada na Declaração de Vancouver, por que as Nações Unidas,
já em 1976, realizaram, em Vancouver, no Canadá, uma Importante conferência sobre o meioambiente, durante a qual, foram discutidos e apreciados 05 princípios e diretrizes gerais do esforço
mundial, para melhorar as cidades e as vilas, ou
sejam, os assentamentos humanos.
O documento final, resumindo 05 trabalhos desenvolvidos, conhecidos por Declaração de Vancouver, embora decorridos vários anos, ainda não
mereceu uma maior atenção dos legisladores brasileiros, apesar de que o Brasil foi um dos 89
paises signatários.
Essa declaração está para a questão urbana,
assim como a Declaração Universal dos Direitos
do Homem está para a pessoa humana, assim
como a Conferência de Alma-Ata está para a saúde dos povos. Esta a declaração de Vancouver
em relação à questão urbana. A declaração, portanto, é um dos mais importantes documentos
internacionais das últimas décadas, chegando
mesmo a propor uma nova ordem econômica
internacional, reconhecendo que 05 problemas
dos assentamentos humanos não estão isolados
do desenvolvimento econômico e social dos países e nem podem desvincular-se das relações
econômicas e injustas que existem atualmente,
denunciando uma deteriorização social, econômica, ecológica e ambiental, exemplificada, nos
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planos nacional e intemacional, pelas desigualdades nas condições de vida, a segregação social,
a discriminação racial, o desemprego agudo, o
analfabetismo, a enfermidade e a pobreza, a ruptura das relações sociais e dos valores culturais
tradicionais e o aumento da degradação dos recursos necessários para a vida no ar, na água
e na terra, a Declaração de Vancouver também
acusa a urbanização improvisada e a situação
conseguinte de adensamento populacional, contaminação, deteriorização e pressão psicológicas,
nas regiões urbanas e um atraso rural, que obriga
a uma grande maioria de seres humanos a viver
nos níveis mais baixos de vida e contribui para
um crescimento urbano improvisado.
Anuncia ainda que o aperfeiçoamento da qualidade de vida dos seres humanos é o primeiro
e mais importante dos objetivos de toda a política
de assentamentos humanos e apregoa que a moradia e 05 serviços adequados constituem um
direito humano básico, que impõem aos govemos
a obrigação de assegurar a sua obtenção por t0dos 05 habitantes, começando pela assistência
direta às classes menos favorecidas, mediante a
orientação de programas de auto-ajuda e de ação
comunitária. E que o direito do cidadão, em particular, de forma direta, individual e coletiva, na
elaboração das políticas e programas que afetem
a sua vida, é fundamental para a dignidade humana.
Os princípios e diretrizes gerais adotadas para
a melhoria das condições de vida da população
carecem ser discutidos pelo Congresso Constituinte, até porque acredita-se poderão informar
a própria fixação de princípios constitucionais que
possam garantir a adocação da Declaração de
Vancouver.
Desta forma, apresento sugestão de submeter
à apreciação da Subcomissão da Questão Urbana
e Tranporte, da Comissão da Ordem Econômica
do Congresso Constituinte, a Declaração de Vancouver. É uma exigência de tantos quantos lutam
em nosso Pais e no mundo por melhores condições de vida para o povo.
Inclusive nós já fizemos a entrega ao Presidente
dessa Comissão, ao ilustre Constituinte Dirceu
Cameiro, do texto integral da Declaração da Vancouver; e pela argumentação aqui trazida pelo
ilustre Presidente da Caixa Econômica Federal,
Marcos Freire, da necessidade da fíxaçêo de princípios e diretrizes gerais para que esta nossa próxima Constituinte não seja de fato um regulamento
cheio de detalhes. Há necessidade, realmente, de
que a Subcomissão da Questão Urbana e Transporte se assenhore dos conhecimentos da humanidade, principalmente dos países em desenvolvimento, que se reuniram em Vancouver, e forjaram essa declaração fundamentaI para se desvendar a questão urbana, no sentido da adoção de
princípios e diretrizes gerais que realmente possibilitem ao próprio povo sair da condição em que
ele se encontra atualmente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)Eu gostaria apenas de fazer um pedido aqui à
Caixa Econômica Federal, nas pessoas do Presidente Marcos Freire, nosso diretor, o ex-Ministro
Flávio Peixoto.
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Eu tenho recebido quase que diariamente sugestões de diversas partes do Brasil de Constituintes e agora acabo de receber dos vereadores
solicitando que inclua na Constituição que as casas que tenham área mínima de 60 m 2 , em novos
núcleos habitacionais, não poderão ser construídas em área inferior a 200 m. Lá no Rio e em
qualquer parte do Brasil o pessoal fala: V. Ex"
é o Relator, fale com eles, porque a casa o conjunto habitacional, construído com casas e residências onde sobra um quintal, o mutuário tem
sentido de permanência, passa o fim-de-semana
em casa, tem quintal, tem animais, faz puxados,
e quando mora em prédios, verticais, altos, o morador não permanece em casa nos fins-de-semana, na área de lazer, ele sai de casa vai jogar
futebol, vai para o bar, beber, ele está ali temporariamente. Então, como eles estão pedindo e não
é matéria constitucional, quer dizer, a Caixa não
pode legislar sobre isso, mas a Caixa pode adotar
isso como norma de só aprovar conjuntos habitacionais com área mínima de lote "X" para cada
casa.

o SR. MARCOS FREIRE - Só um adendo,
eu acho que é uma sugestão e chegamos a formular um programa, o verde teto, em que além
do teto se facultava a possibilidade do verde, através de uma área de um terreno que facultasse
ao beneficiário ter a sua horta, o seu pequeno
bosque o seu criatório doméstico. Agora o que
ocorre é o seguinte: é que primeiro isso depende
do projeto que nos é apresentado, e evidentemente se o terreno, em termos genéricos, nós
estabelecêssemos isso como uma norma genérica, isso implicaria num custo maior, desde que
o terreno implicaria numa despesa maior. Ora,
já há um problema da inadimplência até mesmo
nessas casas menores, então eu acho que é algo
a ser examinado sob vários aspectos, inclusive
do aumento de custo, pois, evidentemente, se
o terreno for maior o custo da unidade habitacional sairia maior, a não ser que seja num programa com integração das próprias prefeituras, que
era o caso do verde teto, em que o terreno entraria
como doação de uma entidade pública ou privada. Ai sim eu acho que seria muito válido.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Não
havendo mais nenhuma inscrição, para abordar
e discutir os temas aqui expostos, nós agradecemos a presença de todos os participantes, dos
assessores, dos que assistiram durante todo esse
tempo esta reunião, dos Constituintes, do DI'. Marcos Freire, Presidente da Caixa, do ex-Ministro
Flávio Peixoto, um dos diretores da Caixa, bem
como o DI'. Teobaldo Machado, o DI'. Telmo Magadan, e também o Antônio Rebelo, encerraremos esta reunião, considerando ainda que até
o último dia hábil para se apresentar sugestões
ao Relator, a Subcomissão está aberta para receber qualquer encaminhamento por escrito ou
qualquer contribuição para o melhor desempenho deste nosso trabalho.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 21 horas.)

Ata da 13° Reunião Ordinária

Às nove horas e cinqüenta e quatro minutos
do dia cinco de mato do ano de um mil novecentos e oitenta e sete, em Sala de Reuniões do
Anexo 11 do Senado Federal, sob a Presidência
do Senhor Constituinte Dirceu Carneiro, presentes os Senhores Constituintes: José Ulysses de
Oliveira,Dirceu Cameiro, Lael Varella,Gidel Dantas, Manoel Castro, Luís Roberto Ponte, Márcio
Lacerda, Denisar Ameiro, Cláudio Ávila, Myrian
Portela e Sérgio Naya, reuniu-se a Subcomissão
da Questão Urbana e Transporte. Havendo número, e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, o Senhor Presidente convidou, para comporem a Mesa dos debates, os seguintes expositores:
Senhor Tibério César Gadelha, Presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção de
Estradas, Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens
e Pavimentação; Senhor Hugo Rosa, Vice-Presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção; Senhor Paulo André Jorge Germanos, Diretor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São
Paulo; e Senhores Lúcio Assunção, Moacyr Gomes de Almeida e Dagoberto Godoy, Membros
do Conselho Diretor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que usaram da palavra,
expondo sobre temas relativos às suas áreas de
atuação. Neste momento foi entregue, aos Membros da Mesa, pelo Senhor Moacyr Gomes de
Almeida, um documento, no qual constam estudos sobre os problemas ligados ao desenvolvimento urbano do país Encerrado o período das
exposições, o Senhor Presidente abriu os debates,
concedendo a palavra ao Constituinte José (Ilys- .
ses de Oliveira.Durante os debates, o Constituinte
Ricardo Isar levantou uma Questão de Ordem,
dizendo que gostaria de formular perguntas complementares às do Senhor Relator. Continuando
os debates, com a palavra os seguintes Constituintes: Raul Ferraz, Ricardo Isar, Manoel Castro,
Denisar Ameiro, Luís Roberto Ponto, Myrian Portela e Sérgio Naya. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião,
às treze horas e trinta e cinco minutos, convocando outra, para hoje, às dezessete horas, destinada à eleição do Primeiro-Vice-Presidente, na
vaga do Constituinte Joaquim Francisco, que assumiu o Ministério do Interior. Para constar, eu,
Marilda Borges Camargo, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. Sala de Reuniões da Subcomissão, cinco de abril do ano de
um mil novecentos e oitenta e sete. - Constituinte
Dirceu Carneiro.

Quarta-feira 22

45

de Estradas, Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens e Pavimentação, repesentado por seu presidente DI'. Tibério César Gadelha; Câmara Brasileira da Indústria da Construção, representada por
seu vice-Presidente Hugo Rosa; Sindicato das
Empresas de Compra, Venda Locação e Administração dos Imóveis de São Paulo, DI'. Paulo André
Jorge Germanos, seu Diretor; Conselho Diretor
da Câmara Brasileira de Indústria da Construção:
Lúcio Assumpção, Gomes de Almeida e Dagoberto Godoy.
Dentro da sistemática de trabalho desta subcomissão, cada expositor terá vinte minutos para
a sua alocução; faremos todas as exposições sucessivamente e após teríamos o tempo necessário
para os debates, onde cada Constituinte dispõe
de três minutos para indagar e igual tempo o
expositor indagado para responder. De modo que
passaríamos, objetivamente, ao primeiro expositor, DI'. Tibério César Gadelha. Tem S. S' a palavra.

A1'!EXO, TRAJYSCRlÇÃO DASNOTAS TAOOGRÁACAS DA RE(JNIÃO DO DIA 5 DE
MAIODE 1987,ÀS 9:00 HORAS e 55 M1N(JTOS, DA S(JBCOMISSÃO DA Q(JESTÃO
(JRBANA E TRANSPORTE, NA SALA DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL, ALA
SENADOR ALEXAlYDRE COSTA, A1'!EXO11,
SENADOFEDERAL.

O SR. T1BÉRIO CÉSAR GADELHA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, cabe de mício fazer um
registro, que é o meu entusiamo pelos trabalhos
da Constituinte e, através dos Srs. Constituintes
aqui presentes me congratular pelo Regimento
que aprovaram, que nos permitiu estarmos aqui
presentes procurando dar a nossa colaboração
na elaboração da nossa nova Carta Magna. Em
segundo lugar, gostaria de esclarecer que o Sindicato Nacional da Indústria de Construção de Estradas, Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens e
Pavimentação - Sinicon; mais conhecido como
Sindicato da Construção Pesada, reúne as cinco
grandes empresas, todas as 22 médias empresas
do País e cerca de 150 pequenas empresas, do
Pará ao Rio Grande do Sul.
A sugestão que trazemos à Subcomissão de
Transportes, pela experiência acumulada em
mais de 25 anos de atividades do Sindicato, e
que expressa o pensamento das pequenas, médias e grandes empresas, é de que a nova Constituinte preserve a competência da União em estabelecer o Imposto Único sobre os Lubrificantes
e Combustíveis Uquidos ou Gasosos, vinculados
a investimentos na área rodoviária e predeterminando o precentual destinado aos Estados e Municípios.
O Plano Rodoviário Nacional, que foi implantado nesses últimos 30 anos, e que hoje representa para Nação patrimônio estimado em 10
bilhões de dólares, só foi possível ser executado
graças à criação do Fundo Rodoviário Nacional,
ainda em 1945, fundo que já previa, desde a sua
criação 60% de seus recursos para os Estados
e Municípios, o que permitiu a criação e o funcionamento dos DER estaduais.
Trazemos algumas informações, como subsídios à Subcomissão, sobre o problema dos transportes, particularmente o rodoviário. Os dados
do Ministériodos Transportes de julho de 85 mostram que o setor rodoviário responde por 60%
do transporte de mercadorias e por 95% pelo
transporte de passageiros.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Estão
abertos os trabalhos desta Subcomissão da Questão Urbana e dos Transportes.
Convidamos para participar da Mesa, os responsáveis pelas exposições e debates de hoje:
Sindicato Nacional da Indústria de Construção

Para surpresa, que eu diria geral, a malha rodoviária federal representa apenas 7% de toda a
malha rodoviária do País, respondendo os municípios, para V. Ex" terem idéia, pela conservação,
que não se faz por falta de recursos, por 1 311.196
quilômetros de estradas. Os Estados, com 85.725
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quilômetros de estradas não pavimentadas e mais
51.800 quilômetros de estradas pavimentadas, e
a União com apenas 29.588 quilômetros não pavimentados e 57.739 quilômetros pavimentados.
Respondem os Estados por 13,3% da responsabilidade pela malha rodoviária do País, e os municípios com 79,3%.
A transferência do Fundo Rodoviário Nacional
para Fundo Nacional de Desenvolvimento, nos
anos 79/80, levou a uma situação calamitosa na
conservação, não digo nem sequer restauração
e muito menos na construção da malha rodoviária nacional. O DNER estima que nesses últimos anos tenhamos perdido cerca de 900 quilômetros por ano de estradas que não foram conservadas, e que simplesmente se acabaram.
Ao trazer esta nossa sugestão, o sindicato está
certo de que responde pelos interesses de seus
filiados, construtores de estradas, mas que esses
interesses estão intimamente ligados aos interesses de todo o País e de todos os Estados. Todos
nós, os Srs. Constituintes inclusive, são usuários
dessas estradas em seus Estados e tenho certeza
de que confirmarão a nossa assertiva do nível
de conservação, com raríssimas exceções, de toda a malha rodoviária nacional.
Tenho informações de que a comissão instituída pelo Decreto rr 91.450, que elaborou o
anteprojeto constitucional e serve apenas como
base de referência, propunha nos artigos 137,
139,145, a competência da União para instituição
do Imposto sobre a Produção, Importação, CIrculação e Distribuição de Combustíveis Líquidos ou
Gasosos, e que já previa a predestinação de 60%
desses recursos, como era anteriormente, aos Estados e Municípios, para que os DER estaduais
e os mumcípios possam saber previamente com
que recursos contam, sem ficar nessa dependência infernal dos órgãos Federais, para a obtenção
de recursos.
Esta é sugestão principal que trazemos aos Srs.
Constituintes. Não vejo por que usar todo o tempo
que me é disponível, podendo transferi-lo aos outro companheiros. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) -Agradecemos ao Dr. Tibério César Gadelha e também
consideramos a parte dos debates muito importante, tanto quanto a exposição.
Como segunda expositora, a Câmara Brasileira
de Indústrias da Construção, através de seu Presidente Hugo Rosa. Tem S. S' a palavra.
O SR. HUGOROSA- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, Srs. Empresários, preliminarmente, gostaria de fazer uma consideração
com relação aos problemas do temário desta
Subcomissão, porque julgo muito difícil analisarmos e propormos medidas com relação à questão
urbana, dissociados do temário de outras comissões. Na realidade, a questão urbana se entrelaça
com problemas, por exemplo, de atribuição de
competência da União,Estados e Munidpios, praticamente questões ligadas às questões tributárias. Também não é possível tratar da questão
urbana sem tratar do campo, de reforma agrária
e da questão agrária, de forma que muitas das
considerações que normalmente farei e que meus
companheiros farão, também, não serão propriamente objeto do temário desta Subcomissão mas
poderão, eventualmente, ser aproveitados nos debates de outras comissões.

Assistimos, nas últimas décadas, ao mesmo
tempo em que tínhamos um progresso econômico que hoje não é possível negar, a par desse
progresso econômico, uma deterioração na quahdade de vida na cidade. E essa deterioração, a
meu ver, decorre de dois aspectos. primeiro, um
processo de urbanização descontrolada que tivemos, os processos de migração do campo para
as cidades, e, em segundo lugar, a grande concentração de recursos na mão do Governo Federal.
Com relação ao primeiro item, portanto, é fundamentaI que tratemos da questão urbana de se
pensar também na questão do homem no campo,
embora a longo prazo provavelmente o percentual
do homem no campo deva diminuir, mas, de
qualquer maneira, a fixaçãodo homem no campo
é um fator importante na melhora da condição
de vida das cidades. Em segundo lugar, também,
a melhora das condições de vida nas pequenas
e médias cidades evitando que o migrante venha
direto do campo para as grandes cidades, para
as regiões metropolitanas.
Com relação à parte tributária, ocorreu uma
grande concentração de recursos nas mãos do
Governo Federal e a conseqüência disso foi que
o Governo Federal é a esfera, o nível de governo
mais distante dos problemas sociais da população
e das cidades. Numa primeira Instância, o poder
mais próximo da população é o município, numa
segunda instãncia é o Estado; são os prefeitos
e os governadores que sentem mais na pele os
problemas das cidades, e é sobre eles que a população, num determinado momento têm mais condição de pressionar, para conseguir a solução
de seus problemas.
Essa concentração de recursos na mão do Governo Federal fez com que houvesse uma grande
destinação de recursos para a infra-estrutura econômica, em detrimento da infra-estrutura social;
ou seja, a infra-estrutura social em nosso País
não acompanhou o ritmo de desenvolvimento do'
País e não acompanhou os investimentos que
foram feitos na infra-estrutura econômica.
Tratarmos hoje da questão urbana, dotarmos
os municípios e os Estados dos recursos que
eles necessitam para poder promover a melhoria
das condições nas cidades, não pode ser feito
sem que se pense numa redistribuição e até uma
redistribuição de atribuições.
Nos últimos tempos, a arrecadação dos Municípios e dos Estados praticamente dá para as despesas de custeio, e, em muitos casos, vemos Municípios e Estados que nem as despesas de custeio estão conseguindo pagar, com a sua arrecadação. Com isso, praticamente todo o investimento das prefeituras e dos Estados ficam condicionados ou a repasse de recursos Federais ou a
financiamentos do Governo Federal, ou até mesmo autorização para tomada de recursos externos, que passa também, pelo Governo Federal,
para a concessão de aval.
Esse mecanismo de financiamento da obra pública tem levado a uma série de distorções. A
primeira delas é que muitas vezes o munidpio
acaba executando aquela obra que pode e não
a obra que desejaria executar, ou, muitas vezes,
executa obras porque recebe recursos até a fundo
perdido do Governo Federal, deixando de executar outras obras que poderia executar com os
mesmos recursos, com o mesmo montante de

Julho de 1987

recursos, e eu citaria até um exemplo: um programa que havia recentemente de construção de
estações rodoviárias, onde muitas cidades ganharam recursos para executar obras de estações
rodoviárias, a fundo perdido, quando provavelmente haveria outras prioridades dentro do município, que seriam melhor atendidas com aqueles
recursos.
O segundo desvio dessa necessidade que os
Estados e Municípios têm de recorrer sistematicamente ao Governo Federal para obter esses
recursos, é que muitas vezes o fazem através de
intermediários. Nesse processo de intermediação
de obtenção de recursos gera uma série de distorções que levam até a direcionamento da concorrência pública à simulação da concorrência pública.
Além do outro desvio que muitas vezes ocorre,
e já foi denunciado muitas vezes pela imprensa,
quanto à obtenção de recursos externos, onde
há necessidade de pagamento aos bancos externos de taxas altíssimas, para que aquele recurso
que já está internado no Brasil possa ser alocado
para esse ou aquele projeto, são os recursos relandJng, da rolagem da dívida, que já estão aqui
no Brasil,mas que para serem simplesmente deslocados do Banco Central para um determinado
Estado ou Município, necessitam do pagamento
de comissões aos bancos externos. Todo esse
mecanismo de fmanciamento de obras públicas
acabam gerando uma série de distorções, inclusive o encarecimento da obra, aumentando o endividamento dos Estados e Municípios.
Uma outra questão importante na questão urbana é a das regiões metropolitanas. Essas regiões foram definidas por lei e a grande parte
dos Estados têm secretarias metropolitanas para
cuidarem dos assuntos ligados às questões metropolitanas, porém, não existe um instrumentaI
jurídico que permita essas secretarias terem uma
ação mais efetiva no planejamento dos assuntos
ligados às regiões metropolitanas, e que necessitam de uma ação integrada. Citaria como exemplo os planos diretores das cidades que compõem
as regiões metropolitanas, que obviamente têm
que ser feitos de uma forma integrada, senão
poderíamos ter casos de cidades, colocando
áreas estrItamente residenciais num local, e o município vizinho, mesmo na região confrontante,
colocando indústrias poluentes; ou o problema
do sistema viário,que obviamente dentro de uma
região metropolitana tem que ser feito de uma
forma integrada, além dos problemas de saneamento básico, de rede de esgotos, redes de águas.
Certamente há necessidade de um instrumentaljurídico para que todas as questões que dizem
respeito à região metropolitana possam ser tratados de uma forma integrada, sem virem contrário
à autonomia municipal, mas dando instrumento
para que isso aconteça. Inclusive,a sugestão que
a Câmara faz é de que não seja criado um novo
nível de Governo para essas regiões metropolitanas, que o próprio Estado possa exercer esse
papel, porém que haja uma legislação que dote
o Estado de poderes para legislar sobre essa região.
Finalmente, uma última consideração que gostaria de fazer com relação a algumas grandes
obras que muitas vezes são iniciadas em uma
administração - isso não apenas a nívelde poder
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municipal, mas a nivel de Estado e União - e
muitas vezes essas obras são iniciadas sem que
haja uma discussão maior com a coletividade,
com a sociedade, e essas obras acabam, na mudança da administração, não sendo consideradas
prioritárias pela nova administração e acabam
sendo paralisadas, obviamente com consequênelas danosas para os cofres públicos dos diversos
níveis de Governo.
A nossa sugestão é a de que todas as obras
que recebessem valores a serem definidos por
lei, para serem iniciadas, fossem submetidas ao
Legislativo e que fossem principalmente quando
abrangerem mais de uma administração, que fossem aprovadas por uma leiespecial e que a paralisação subseqüente dessas obras, que muitas vezes pode até ser necessária, muitas vezes a conjuntura econõrruca pode se modificarde tal forma
que determinadas obras tenham que ser paralisadas, efetivamente,mas que só possam ser paralisadas, também, com a autorização do Legislativo, para que não venhamos a assistir essas
constantes denúncias de obras que não são prioritárias, o nosso País é carente de recursos e essa
carência de recursos existe em todos os níveis,
para que não venhamos a assistir obras, sendo
executadas e consumindo recursos enormes e
ao mesmo tempo sofrendo críticas de parte da
população, sem que haja uma resposta mais efetiva a essas criticas, e que também se evite uma
paralisação das obras simplesmente porque uma
nova administração considerou que as obras não
eram mais prioritárias.
Eram estas as considerações que gostaríamos
de trazer. Muitoobrigado.
O SR.PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Agradecemos a exposição do Dr. Hugo Rosa e passamos a palavra ao representante do Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de São Paulo, Dr. Paulo André Jorge Germanos.
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Sr. Presidente desta Subcomissão, Constituinte
Dirceu Carneiro, Sr. Vice-Presidente Luiz Ponte,
Sr. Relator Constituinte José Ulisses de Oliveira,
Srs. Constituintes, Sr,s e Srs:
É uma honra muito grande podermos trazer
a V. EX" um pouco da observação do que tem
ocorrido no mercado de locação, representando
um sindicato que tem ficado como amortecedor
entre as angustiantes necessidades sociais da população de inquilinose os locadores, aqueles que
ofertam seus imóveis à locação.
Nosso sindicato tem participado, freqüentemente, de discussão com todas as esferas de
governo, visando minorar o problema agudo da
habitação de locação. O meu companheiro Carlos
MoacirGomes de Almeida,apresentara um trabalho com todos os dados que eu mencionarei aqui.
Sem entrar nas minúcias das virgulas, essas afirmativas estão, todas elas, sustentadas em números e estatísticas oficiais que poderão ilustrar as
minhas afirmações. Cerca de um terço da população brasileira mora em imóvel alugado. Todos
os segmentos sociais, do mais carente à classe
mais alta, estão representados na população de
inquilinos do Brasil, sendo que a maior parte da
população do inquilino se situa no selilmento de
classe média, em números relativos. E mais freqüente, em bairro de periferia,nós encontrarmos

um percentual maior de imóveis detidos pelos
seus proprietários face ao número de imóveis cedidos a inquilinos, naqueles bairros, do que em
bairro de classe média, ou de classe alta. O déficit
nacional de habitação muito discutido, tem sido
agravado em todos os segmentos e também na
locação. Sendo que na locação tem havido um
efeito perverso, de que, face aos desistímulos da
recente legislação com o objetivo paternalista
trouxe prejuízos tanto a inquilinos quanto a locadores; muitos imóveis que eram utilizados para
locação têm sido colocados à venda pelos seus
proprietários e eles não mais se destinam ao mercado de locação. Então, ao mesmo tempo que
cresce como um todo déficit de habitação no
Pais cresce especificamente, no setor da locação,
o déficit de moradias colocadas à disposição da
população que pretende morar numa casa de
aluguel. Há também que desmistificar a relação
de força entre inquilino e proprietário de imóvel:
quase sempre, ambos pertencem à mesma faixa
social. Se os senhores forem procurar os proprietários de imóveis nos bairros de populações mais
carentes, são também pessoas daquelas faixas
sócio-econômicas. E, ao passo que os proprietários de imóveis mais caros, que são destinados
às populações de renda mais alta, são possuídos
daqueles estratos sociais. E, muito freqüentemente, a relação de forças é inversa daquelas em
que se supõe que o inquilino, frequentemente,
tem mais poder aquisitivo do que o proprietário
daquele imóvel,muitas vezes viúvas,pessoas que
amealharam durante toda uma vida e que esperavam ter uma certa segurança, fruto de nossa tradição portuguesa e brasileira, uma segurança na
posse daquele imóvel.
Finalmente, para completar, eu gostaria de
acrescentar dois dados da sociedade brasileira
que são conhecidos de todos, mas que vale a
pena lembrar: nós sobrevivemos com a coexistência de dois países, um país formal, e um país
informal Dentro do país formal, ao qual todos
aqui pertencemos, existe um sistema legal, existe
um sistema judiciário, existe um sistema tributário; nós arrecadamos impostos, pagamos impostos, e existem também a interferência por se
tratar o país de um país de economia liberal, baseado na economia de mercado. Existem as forças de mercado, as leis naturais de mercado, da
oferta e da procura, agindo e interferindo na vida
daquela população brasileira que habita o país
formal. Sobreposto a este país formal, existe toda
uma população que está à margem da lei, está
à margem do sistema judiciário, que está à margem do sistema de proteção do consumidor, que
está à margem do sistema tributário, mas que
sofre, de maneira até perversa, os efeitos da oferta
e procura, de leis naturais de mercado, que são
irrevogáveis e que, por serem leis naturais aplicam-se também naqueles segmento informal de
economia.
Como os senhores no melhor de seus esforços
procuram dotar o Brasilde uma constituição para
todos os brasileiros, é obrigação nossa encontrarmos a solução que traga para dentro do País
formal, protegendo e amparando aquela população carente, toda uma população brasileira.Não
adianta nós fazermos mais uma lei, mais uam
Constituição que vai ser aplicada para um segmento apenas do País.
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Então, as proposições que nós fazemos no
campo da locação, assim como aquelas que serão trazidas também no campo da solução do
problema habitacional, se destinam a todo o País
e não apenas àquela população que hoje vive
dentro deste Pais formal. E reconhecemos a existência, ainda, de um país de uma inflaçãoelevadíssima, que se tem procurado atacar por todos os
meios, e, muitas vezes, nos surpreendemos nas
melhores das intenções, povo e governantes, atacando os efeitos da inflação: subir o preço do
aluguel,tabelar o aluguel, com isto a gente elimina
a inflação. Será que não estamos perdendo a
oportunidade de cortar as raízes desta inflação,
num gigantismo de uma máquina estatal, que
gasta tudo aquilo que arrecada, sobrando muito
pouco para investirmos, em face às necessidades
sociais? Temos que ter o cuidado de não procurar
resolver o problema da inflação brasileira na melhor das intenções, atuando de maneira nociva
no mercado de locação.
Assim como não tem sentido indexar parcialmente uma economia, como nós vimos isto no
ano passado, quando uma parte da economia
era indexada, o salário não era, a perversidade
que se cometia com toda a massa trabalhadora.
Então, recentemente os mecanismos de indexação foram se espraiando por toda economia, e
hoje todos os aceitam como pacíficos:existeinflação, tem que haver uma consequência de corteção dos salários dos trabalhadores. Uma economia não pode sobreviver com indexação parcial,
da mesma maneira que, se vivemos numa economia de mercado, não é possível imaginarmos intervenções parciais limitadas apenas em algumas
fatsias daquele mercado. Ou se reconhece a existência das forças de mercado, os mecanismos
de oferta, e de procura, ou se desconhece aquilo
de vez,e passa-se à força a reger toda a economia
do País. E, para isto, nós teremos que buscar
um outro modelo de gestão políticae econômica
do nosso País.Acreditamos que não é esta a vontade da maioria do povo brasileiro.
As legislações recentes de inquilinatos, desagradavam a inquilinos e a proprietários. Prejudicaram a população de mquilinos, porque num
país com a dinâmica de uma população como
o Brasil, a massa de inquilinos cresce, tem que
crescer e, no entanto, não cresce a oferta de imóveis de aluguel. A legislação paternalista beneficiou aqueles que já eram inquilinos,em prejuízo
de todo o inquilinato. E, Igualmente, não beneficiou e não estimulou os proprietários de imóveis
que colocassem mais imóveis à disposição. Portanto, a intenção nossa de que a Constituição
abrigue mecanismos que estimulem a oferta de
imóveis de aluguel para atender a massa da população brasileira, e que esta extensão se faça a
toda a população. Vou repisar, ainda: nas favelas
se paga muitas vezes mais por metro quadrado,
num cortiço ou numa favela, se paga mais do
que se paga por aluguel num apartamento de
classe média, dentro daquele sistema formal da
população brasileira,onde existe o abrigo de uma
legIslação.Ali não é preciso o mecanismo de uma
denúncia vazia,ou de retomada insincera porque
a coisa é feita no braço, essa população tem que
ser abrigada no sistema que se pretende. Objetivamente, o estimulo da locação tem que ser atingido
de aumento da oferta de imóvel. Isto sreá alcançado, primeiro, com a garantia da propriedade,
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no seu sentido mais amplo. O proprietário, se
não tiver a posse de seu imóvel,se não retomá-lo
com condições que devem ser estipuladas em
lei, e se não tiver uma justa remuneração, não
investirá capital nos imóveis de aluguel. Face a
realidade de um Governo que mal consegue dar
atendimento a algumas das necessidades básicas
para o estudo que é arrecadado, consumido pela
máquina e muito pouco sobra para investimentos,
não podemos esperar que o Governo invista na
produção de imóveisde aluguel.Temos que aproveitar o capital das pessoas, das sociedades, disposta a fazê-lo.
Além da garantia da propriedade, a eliminação
da interferência nociva do Estado nas relações
entre as partes, no mercado de locação, como,
por exemplo, o tratamento irrealista dos índices
de reajustamento que nós vimos no passado, tem
que ser eliminado de forma a reduzir esse desestímulo.
E, finalmente, existe um terceiro caminho a ser
trilhado, que é o do tratamento fiscal. O imóvel
de aluguel tem sido tratado como se fosse uma
atividade espúria ou uma atividade nociva dentro
da economia, e tem se taxado pesadamente a
locação. Ora se são imóveis destinados ao atendimento de uma necessidade básica social da população brasileira, deveriam ter um outro tratamento, e além deste reconhecimento do papel
social do imóvel de locação, da redução da taxa
da carga fiscal que sobrou, deveríamos procurar
mecanismos de estimulo, sobretudo, ao investimento de todo o produto de locação, que fosse
reinvestido na oferta de novos imóveis para locação, ele deveriaser isentado de Imposto de Renda.
São estas as proposições básicas e um trabalho
escrito, que será entregue ao Sr. Relator, contém
vários dos hábitos que ilustram algumas das afiro
mativas. Muitoobrigado.
O SR.PRESIDENTE (DirceuCarneiro)-Agradecimentos especiais ao Dr. Paulo, e passemos
à exposição do Conselho Diretor da Câmara Brasileirada Construção através da exposição de seu
representante.
O SR. LÚCIO ASSUMPÇÃO - Senhores, o
diagnóstico preliminar da questão urbana no Brasiltem sido sempre derivado da questão da especulação urbana. E, em virtude deste diagnóstico,
derivam as soluções apresentadas. Essas soluções, que decorrem desses diagnósticos, são, sobretudo, restritivas à iniciativa privada e à propriedade privada, porque decorrem de um diagnóstico errado.
Na realidade, a primeira constatação a se fazer,
já o companheiro Paulo citou este caso, é que
o Brasil já é uma expressão comum, são dois
brasis; é a "Belíndia", isto é, Bélgica e Índta, é
aquele Brasil formal e o Brasil não formal.
Este diagnóstico da questão urbana, na realidade, a programática urbana, decorre da tentativa
de se aplicar soluções de mercado a esse mercado que não participa do mercado, esse mero
cado informal,isto é, das soluções sociais. Pretender dar instrumentos, institutos tipicos próprios
de uma solução de mercado a soluções sociais,
por exemplo, aumento de impostos, todos estes
institutos de proibição etc, que se pretende colocar, na questão urbana, são na realidade soluções
de mercado. As soluções sociais têm que derivar

de uma coisa muito simples, da instituição da
propriedade da habitação.
Pergunto aos Srs. Congressistas se alguns aqui
conhecem alguma verba orçamentária destinada
à habitação. Eu não conheço. Então, que prioridade é esta? Existem verbas orçamentárias para
educação, saúde, defesa, tudo mais, não tem nenhuma para habitação. Será que a habitação não
tem prioridade do Brasil?Mas como? Se o próprio
congresso não vota verbas orçamentárias para
a habitação para os segmentos sociais, que não
participem do mercado e, portanto, não podem
pagar as suas habitações. Decorre daí que não
existe prioridade de habitação, ou seja, o próprio
Congresso não entende que a habitação é prioritária. Será que isto é verdade? Apenas estou me
contrapondo ao diagnóstico atual. Então, as soluções de mercado funcionam. Querem uma prova) Estão nas nossas cidades. São Paulo tem
10 milhões de habitantes, e Belo Horizonte, 3 milhões, Riode Janeiro, 10 milhões, o mundo inteiro
funciona assim. Com soluções de mercado. As
forças de mercado atuam e o mercado responde.
Por que é que não funciona? O que não funciona,
no Brasil, são duas coisas, primeiro a ausência
do Governo em termos de planejamentos. Exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que, há 100
anos, foi projetada. Terá, até hoje, o centro de
Belo Horizontebelas avenidas, ruas largas, espaços urbanos, parques, jardins e tudo mais? Esta
área responde hoje por 10 ou 15% do espaço
urbano de Belo Horizonte. Pergunto: por que não
continuaram esse planejamento? Por que, pelo
menos não traçaram um sistema viário de avenidas que prevenisse essa expansão? De quem é
a culpa, é do mercado? Mas por que, há 100
anos, se projetou e depois não se fezmais? Então,
há a ausência do Governo no planejamento urbano, total ausência do Governo no planejamento
urbano. Primeiro problema. Segundo: ausência
total de soluções sociais para segmentos que não
participam do mercado. Desafio aos Senhores
que me apontem uma que tenha sido feita. O
BNH, e está aqui o Dr. Arnaldo Prietto, ex-Diretor
do BNH, as COHABs, que são os níveis mais baixos de soluções do BNH, só a renda familiartem
que ser superior a 3 salários mínimos, para que
a pessoa possa participar de um programa COHAB. Até 3 salários mínimos, cerca de 50% da
população brasileira está abaixo desses 3 salários
mínimos. Então, qual a solução social apresentada no Brasil para essas camadas na questão
da habitação? Rigorosamente, nenhuma. E o que
tem o mercado a ver com isto? Quer dizer,ausência do Governo, ausência de soluções sociais. Então, é este o diagnóstico real.Agora,o diagnóstico
anterior, o da especulação, é tumultuado por uma
série de dados, emitidos por órgãos oficiais, que
procuram tumultuar a solução porque têm outros
propósitos. Exemplo, o nosso órgão metropolitano em Belo Horizonte, o Plambel, tem documentos oficiais dizendo que em Belo Horizonte
existem 400 mil lotes vagos.
Rigorosa meia verdade. E não é a melhor maneira de se tumultuar a questão do que se dizer
uma meia verdade. Existem 400 mil pedaços de
terrenos, sem a menor condição de habitalidade.
Isto é, não têm nenhuma infra-estrutura. Mas em
decorrência desde lado, que consta dos documentos oficiais,se propaga essa imagem de que
há um excesso, há uma ociosidade de terreno.
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E, portanto, o BNHnão financia loteamentos. Por
quê? Existem 400 mil terrenos vagos, para que
mais? Eu pergunto, de onde decorre a especulação? Por que existe uma condição básica aine
qua non, de especular: é que a oferta seja muito
menor do que a procura. Pode-se especular com
abacaxi, laranja, qualquer coisa, desde que a procura seja muito maior do que a oferta. Se existem
400 mil terrenos, a oferta é rigorosamente muito
maior do que a procura, não deveria haver a especulação. Por que há? Este dado não é verdadeiro,
é meia verdade; na realidade, o que a cidade não
tem são terrenos sem infra-estrutura adequada,
aí sim neste segmento existe uma carência, e
a oferta neste caso é menor do que a procura
e os preços se elevam. Então, qual é a preocupação geral e normal de se legislar,por exemplo?
Existe uma especulação, esses terrenos são caros
demais. O que nós temos que fazer? Temos que
estabelecer o imposto progressivo. Vamos pensar
um minuto só. Se eu tenho uma procura muito
maior do que a oferta, eu aumento o imposto.
O que eu, como um dono de terreno, vou fazer?
Vou repassar. Se a procura é muito maior, eu
repasso a qualquer custo. Então, o imposto progressivo é uma solução. Acho que ela agrava a
solução e penaliza o comprador, o consumidor
e não o proprietário. Este, simplesmente repassa.
Então, é preciso estar bem atento a soluções de
mercado, como atua o mercado de trabalho. Não
adianta querer inventar. Se no mercado a oferta
é menor, se nós penalizamos a oferta, nós vamos
simplesmente piorar a situação vamos agravar
a questão.
Só para provocar um pouco mais, eu queria
dizer que o que se tem de penalizar, no caso,
seria a procura especulativa,isto sim. Vamos colocar, por exemplo, quem tem um lote ou uma
casa, se quiser comprar outro tem que pagar mil
por cento de imposto. Cinqüenta por cento de
imposto, e dai? Se já tem uma casa, se já tem
um lote, para que comprar outro? Não precisa,
e vamos reduzir a procura. Onera alguém? Não,
ele vaisimplesmente deixar de comprar, não onera ninguém. Aumenta inflação? Não. Aumenta o
custo de vida? Não. Reduz a procura? Deve reduzir.Estamos indo no caminho certo? Sim, reduzir
a oferta, procure reduzir a procura que estimula
a oferta. Isto não, é invenção minha, não na Alemanha é assim. Quem tem uma casa na Alemanha, para comprar outra, paga 70% de imposto
se quiser ter outra casa. Então, estes dados lá
em Curitiba, o Constituinte Raul Ferraz estava lá
conosco, o Ministro Deni Schwart dizque Curitiba
tem 60% de terrenos ociosos. E eu diria assim:
que formidável Curitiba, parabéns para Curitiba,
se a pessoa pode escolher onde morar, tem terreno à vontade, não deve haver especulação, terrenos baratos, grande solução! Que coisa ótima!
Quem é que diz que isto é ruim? Não, estica
um pouco os investimentos, e dai? Antecipou os
investimentos, nós antecipamos a ITAlPU, antecipamos tantos investimentos, por que não antecipar também investimentos urbanos? Porque todo mundo reclama que, quando vai a abrir uma
avenida, já está cheia de casas, não pode abrir.
Curitiba maravilha, 60% dos terrenos estão ociosos. Pode-se fazer os planos que quiser. Grande
solução para Curitiba, formidável Curitiba. Será
que é ruim isto? São dados que são jogados assim, rapidamente, num discurso; as pessoas di-
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zem assim, absurdo, 60% de capacidade ociosa.
Temos que combater isto, temos que botar imposto progressivo, negativo. Parabéns para Curitiba.
Mas, então quais são as soluções que nós temos, assim, em grandes linhas para a questão
urbana? Primeiro, a obrigatoriedade da presença
do Governo, através sobretudo de planos: as leis
do solo, o plano diretor. Código de Obras, todo
esse conjunto de leis que ordenam o espaço urbano. A ausência do poder público, durante todos
estes anos, é que piorou essa programática urbana que hoje temos. A segunda, são as soluções
sociais, loteamentos populares, conjuntos populares, verbas orçamentãrias para a habitação. São
soluções que realmente procuram o social. E o
social tem que ser pago pela sociedade, tudo que
é social; se a sociedade entende que aquilo é
prioritário, a sociedade tem que pagar por aquilo.
Qual a forma? Qualquer uma que queiram. Mas
a sociedade é que tem que pagar por aquilo. Então, por que, por exemplo, tomar o terreno de
um individuo qualquer? E a lei fala que foi invadido, tudo bem, esse camarada tinha esse terreno
ocioso, ele que pague, ele sozinho. Está todo
mundo de acordo, com contanto que seja o outro.
Porque qualquer um de nós aqui, se a Prefeitura
um dia disser assim: vou tirar um metro do seu
jardim, para alargar a rua. Qualquer um de nós
iria contratar advogado, subiria no palanque,
eventualmente pegaria num revólver para não deixar entrar qualquer um de nós. Agora, do outro
lado, está tudo bem: o outro tem muito terreno,
deixa ele perder. É um raciocínio precário. Então,
se a sociedade entende, a sociedade que pague.
Para isto nós temos que ter verba. Temos que
ter postos. Tudo bem. Finalmente, as soluções
de mercado, que existem e estão ali funcionando.
O que nós precisamos das soluções de mercado?
Estimulo à oferta e, eventualmente, desestimulo
à procura especulativa. São um conjunto de 3
enunciados: a presença do Governo no planejamento urbano, soluções sociais para aqueles segmentos que não participam do mercado e as soluções de mercado, que estas existem, funcionam.
E está ai, graças a Deus, a Câmara brasileira de
Construção Civil, aqui presente, para resolver soluções de mercado. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Agradecemos ao Sr. Lúcio Assumpção. E, agora, o
Sr. Moacyr Gomes de Almeida com a palavra.
O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:
Cumpre-me, antes de mais nada, agradecer a
Vossas Excelências a honra de me terem convidado para falar-lhes sobre as normas constitucionais relativas a desenvolvimento urbano que,
a meu ver, deveriam ser consagradas na nova
Constituição brasileira, em elaboração, e suas justificativas.
Para minha exposição trago trinta e dois anos
de observação e estudo de nossos problemas de
desenvolvimento urbano, enquanto vivia intensa
experiência empresarial na Indústria Imobiliária
dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
Especialmente a partir de 1962, busquei colaborar com entidades de classe e autoridades governamentais, na regulação racional das atividades de desenvohrimento urbano em geral e de

fomento da indústria imobiliária em particular.
Nunca participei de Governo algum mas sempre
procurei estar próximo dos que decidem sobre
estas atividades, tanto no âmbito legislativo, quanto no executivo.

1- ([m pouco de História
A Indústria Imobiliária, particularmente representada pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção, mas também pelos Sindicatos Estaduais da Construção Civil e de Compra e Venda
de Imóveis, pelas Associações de Dirigentes das
Empresas do Mercado Imobiliário e por muitas
outras entidades que congregam agentes ligados
ao setor (corretores de imóveis, admimstradoras
de imóveis, etc.), sempre se caracterizou por sua
intensa participação nos debates sobretudo o que
se refere ao desenvolvimento urbano em nosso
País. Esteve e está sempre presente. Atua a nível
federal, estadual e municipal, junto aos governos
(executivo e legislativo), à comunidade acadêmica, à imprensa e ao público em geral.
1.1-Testemunhei sua atuação na reformulação legislativa do Governo Castelo Branco, especialmente em 1964 e 1965 (Leis do Plano Nacional de Habitação e do Banco Nacional da Habitação, das Incorporações Imobiliárias, do Inquilinato, de Incentivos à Construção, do Imposto sobre a Renda, etc.) e, desde então, em tudo que
afetou o desenvolvimento urbano no País.
Assim, com vigoroso apoio da Indústria Imobiliária, Implantou-se o Plano Nacional da Habitação, de início lentamente, mas vigorosamente a
partir da criação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (pela Lei rr 5.107, de 13-9-66), gerido
pelo BNH.
O FGTS, a par de propiciar uma revolução positiva, nas relações industriais do País, constituiu-se
na base financeira de poupança compulsória de
que necessitava o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) para se desenvolver na área de poupança livre. Nesta área, foi efêmero o sucesso
das letras imobiliárias mas duradouro o das cadernetas de poupança cujo volume, com poucos
anos, superou o da poupança compulsória
(FGTS).
1.2 - Durante os Governos Costa e Silva e Garrastazu Médici o Sistema consolidou-se e cresceu
até tornar-se um dos mais espetaculares sucessos
do mundo, quer em volume de poupanças, quer
em números de habitações e outros programas
financiados. Inserida no contexto do "milagre brasileiro" - nos nove anos entre 1968 e 1976 a
média das taxas anuais de crescimento do PND
Brasil foi de 10,1% (anexo 1) - a Indústria Imobiliária, também, desenvolveu-se magnificamente.
Na consciência nacional e na ação governamental a ênfase continuava, porém, na produção
da "casa nova" e própria.
Aos poucos, e como conseqüência do próprio
sucesso do Sistema em prover casas e aliviartensões habitacionais, tomou-se óbvia, a muitos, a
necessidade de encarar "habitação", não mais
isoladamente mas sim dentro do processo mais
completo e totalizante, do desenvolvimento urbano.
1.3 - Em abril de 1975, há 12 anos, um ano
após o início do Governo Ernesto Geisel, a indústria imobiliária, cônscia de suas responsabilidades
diante do problema urbano que se agudizava, elaborou documento crítico em que pedia a reformu-
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lação profunda do Plano Nacional de Habitação,
após seus 10 anos de sucesso e em resposta
a novas necessidades do País". Em junho desse
ano, entregou-o ao então Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis VeIloso. Era documento
particularmente ousado em suas propostas de
macromedidas (anexo 2). Aí se pregava:
a) a preservação integral da correção monetária, como condição insubstituível e elemento essencial a qualquer operação econômico-financeira de longo prazo em nosso
País, sem prejuízo de eventuais subsídros assistenciais, diretos ou através das taxas de
juros.
b) o reconhecimento de que a política habitacional e de desenvolvimento urbano resulta inexoravelmente (I) da política de uso
do território nacional, (11) da política do emprego e da renda, (111) da hierarquia das preferências do adquirente ou simples morador
de habitações, (IV) das necessidades urbanas
atuais e futuras em termos de água, esgoto,
transporte de massa, sistema viário e demais
equipamentos comunitários, (V)da previsão
das várias demandas futuras de habitações
(depreciação do estoque de habitações,
substituição de unidades subnormais e crescimento da população e da renda) e (VI) dos
níveis de qualidade de vida viáveis em cada
etapa de nosso desenvolvimento econômico
e social, em nossas cidades e regiões metropolitanas.
c) a divulgação corajosa da verdade do
deficit habitacional brasileiro, muito inferior
aos 8 a 10 milhões sempre então mencionados, permitindo o rebalanceamento dos
objetivos, das prioridades e da estratégia de
ação governamental no desenvolvimento urbano.
d) a reformulação do então existente Banco Nacional de Habitação (BNH), com base
nos novos objetivos e nas novas prioridades.
e) a mobilização do mesmo BNH para a
abertura de novas áreas urbanas visando à
maior oferta de terrenos em zonas desejadas
pela população, através do financiamento de
serviços de infra-estrutura, especialmente de
tra.nsp.o~e de massa (metrô, trem de superfícíe, ônibus, lancha), água, esgoto, saneamento, etc., com conseqüente baixa da component~ "terreno" no custo da habitação.
f) a Implantação de mecanismo fiscal
compreensivo, incluindo os três níveis do Governo - federal, estadual e municipal- com
seus ~espectivos impostos (IPI, ICM, ISS. IP~U), VIsando à redistribuição, no terntório naclonB!, da expensão industrial e de serviços
no Paísa consequente racionalização do nosso crescimento urbano.

g) a ampliação das fontes de receitas dos
rnunícípíos para amortização parcial dos em-

préstírnos para desenvolvimento urbano in-

cluin~o:
cobrança dos impostos pr~dial
e terntonal urbano (lPTU) com alíquotas variáveis com o interesse direto ou indireto no
projeto, (11) cobrança da "contribuição da me·
íhoría", após conclusão do projeto e atingindo a área diretamene beneficiada, em esquemas de recuperação de longo prazo (20 a
30 anos), (/11) elevação do valor e flexibilIZação

y)
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do uso do Fundo de Participação dos Municípios, inclusive concedendo-se alíquotas variáveis com as necessidades dos vários municípios em bases novas, (N) destinação de
recursos orçamentários da União para subsídios das taxas de juros dos empréstimos e/ou
pagamento direto de certos despêndios, (V)
cobrança de imposto sobre a "plus-valia" dos
terrenos que derivar do aumento da capacidade de aproveitamento dos mesmos (gabarito e outras formas) que se lhe for concedida
no decurso de vigência de cada proprietário,
sem prejuízo da contribuição de melhoria,
se houver, neste mesmo período, (VI) instituição da possibilidade de desapropriação de
terrenos pelos valores declarados por seus
proprietários, para efeitos do imposto predial
ou territorial, a fim de evitar fuga ao imposto
sobre a "plus-valía" e a distorção no pagamento dos mesmos impostos.
h) a utilização dos Impostos Predial e Territorial Urbano progressivos sobre áreas (terrenos e casas) subutilizados (utilizados abaixo do desejável, face à disponibilidade de
serviços públicos e a densidade habitacioal,
em zonas plenamente urbanizadas), como
meio de se dificultar sua retenção e de se
forçar sua oferta ao mercado, com a conseqüente baixa do preço do equilibuio dos terrenos.
Intenso trabalho de formulação de "propostas
de legislação" se desenvolveu, entre 1975 e 1978,
tanto no Conselho Nacional do Desenvolvimento
Urbano (CNDU), então subordinado ao Ministério
do Planejamento, quanto na cúpula do mesmo
ministério. O próprio Ministro João Paulo dos Reis
Velloso envolveu-se pessoalmente, com intensidade, neste processo criativo. Não se chegou a
enviar projetos de lei ao Congresso Nacional, mas
enorme bagagem cultural se acumulou.
Data desta época uma minuta de "Projeto de
Lei sobre Desenvolvimento Urbano", divulgada
pela CNDU em novembro de 1977. Embora aparentasse ser inocente e limitava a regular atividades internas às cidades, era, de fato, extremamente intervencionista e centralizante, revolucionariamente comprometida com ideologia adversa
à atividade econômica privada. Com redação de
difícil entendimento pela interrrelação de artigos
diversos, se transformado em Lei resultaria em
grave desestabilização, tanto da indústria imobiliária quando do comércio, da indústria em geral
e das atividades rurais, atingidas sub-reptíclamente por vários artigos do projeto de lei.
Embora abandonada pelo Governo de então,
foi base para a excitação do tema da "reforma
urbana", a nível governamental, acadêmico, empresarial e mesmo do público em geral.
Parcialmente conseqúêncía da própria inconveniência desta minuta de projeto de lei, foram os
trabalhos do jurista José Luiz Bulhões Pedreira
que, a pedido do Ministro Velloso e em intensa
colaboração com ele, recebendo colaborações
dos demais Ministros e autoridades ligadas ao
problema urbano, produziu um conjunto de proposições legais - emendas constitucionais, leis
complementares e leis ordinárias - que tratavam
de uma Reforma Urbana abrangente (a partir do
uso do território nacional) e extremamente avançada em termos conceituais. Sempre, sem pre-

juízo dos mecanismos de liberdade econômica
e política característicos de uma economia de
mercado - mobilizada para satisfação dos objetivos sociais da Nação.
Também não chegaram a se transformar em
efetivos projetos de lei.
1.4. Em março de 1979, toma posse o Governo João Batista Figueiredo que recebe do seu
predecessor os estudos já mencionados. Tanto
quanto se saiba, o notável trabalho do jurista Bulhões Pedreira foi logo posto de lado e viu-se
o CNDU, já agora no âmbito do Mmistério do
Interior, retomar ao modelo da antiga minuta de
projeto de lei de 1977, anunciando sua rápida
complementação.
Adiantando-se aos acontecimentos, a Indústria
Imobiliána, representada pela Câmara Brasileira
da Indústria da Construção, entregou ao Ministro
Mário David Andreazza, em 3 de abril de 1979,
e fez publicar em páginas inteiras dos principais
jornais do País, manifesto "A Nação" (anexos 3
e 4) em que propõe "novos objetivos e princípios,
bem como nova estratégia de ação governamental a complementar ou substituir" os então vigentes.
É ainda hoje de impressionar a atualidade deste
manifesto, mostrando o pouco que se progrediu
nestes últimos anos (creio que tenhamos mesmo
regredido).
Sendo nítida a evolução do documento de abril
de 1975, já mencionado, o manifesto "A Nação"
de abril de 1979, declara em sua introdução que
a Indústria Imobiliária.
"encara as necessidades nacionais sobre duas
óticas:
1- a do País que temos, em face do que queremos ter dentro de 25 ou 50 anos e que determina
o que desde já se deve começar a promover em
macro perspectiva:
" - a da operação da indústria, dentro do processo evolutivo conseqüente às medidas propostas."
Uma "Declaração de princípios", sempre essenciais, se segue:
"A indústria parte de uma posição doutrinária inequívoca: a sua crença na eficácia
do Sistema Capitalista de Objetivo Social, como capaz de levar nosso País da forma mais
econômica e rápida, bem como política e
socialmente mais aceitável que qualquer outro, aos objetivos de melhoria da qualidade
de vida de nossas populações, por todos almejados. O mecanismo permanece capitalista mas os objetivos são sociais. E estes
são atingidos pelo uso de incentivos e desincentivos que, introduzidos pela autoridade
política, orientam a atividade privada para
metas da Nação.
Assim, a produção (o ato de produzir) deve
permanecer basicamente sob comando privado mas os benefícios dela decorrentes podem e devem ser, mediante diversos mecanismos, especialmente fiscais, distribuídos
de forma justa por toda a população.
Por outro lado, crê que somente a multiplicidade de centros de decisões econômicas
pode compatibilizar-se com um sistema políuco aberto. A democracia política tem como
condição de sobrevivência um sistema aber-
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to de mercado, baseado no respeito da propriedade privada. Não menos verdadeiro, o
sistema de mercado necessita da democracia para prosperar e consolidar-se.
A posição da indústria, simultaneamente
vinculada ao Interesse social e à confiança
na empresa privada, tem como suporte os
princípios vigentes em nossa Constituição
Federal, expressos nos artigos 160 e 170."
Da maior importância são os "pressupostos"
aí constantes e que tratam (a) da evolução da
urbanização da população brasileira; (b) dos fatores que determinam a política habitacional e de
desenvolvimento urbano; (c) da correção monetária; (d) do direito de toda família que queira
e possa adquirir moradia, encontrar no mercado
alternativas que a satisfaçam; (e) da isonomia entre empresários privados e públicos quanto a projetos urbanísticos e habitacionais; (f) da importância vital do mercado de locação - que prevê
cerca de 30% das necessidades de moradia do
Pais atingindo perto de 40% em São Paulo; (g)
da competência privada para o empresamento
imobiliário, somente atuando o Estado onde a
iniciativa privada, igualmente subsidiada, não puder assumir os riscos dos projetos; (h) do equilíbrio entre a liberdade de operar e a responsabilidade pelos atos praticados; (i) da mobilização
nacional de recursos de todo tipo para assistência
técnica às famílias de baixa renda para a "autoconstrução;" e (j) da competência federal para
legislar sobre diretrizes de ocupação e uso do
território nacional e de seu sistema de cidades
bem como normas sobre o exercício do direito
de propriedade nas cidades.
Um conjunto novo e ousado de "mecanismos
fiscais" a implantar foi também nele proposto.
Atingia quase todos os impostos, federais, estaduais e municipais. Buscava contribuir para direcionar, por mecanismos indiretos e com um mínimo de intervenção administrativa, a evolução futura da urbanização do País.
O manifesto termina sugerindo várias diretrizes
de "ação governamental" onde avultam as propostas (I) de carcterização adequada do "déficit"
habitacional, (li) de urbanização simplificada de
favelas, com regularização da propriedade dos
lotes onde se situem os barracos a conservar.
A medida que decorria o Governo Figueiredo
acentuou-se o debate, no âmbito de CNDU, de
alternativas de projetos de lei para desenvolvímento urbano.
Finalmente, em 3 de maio de 1983, o Presidente Figueiredo enviou ao Congresso Nacional
seu "Projeto de Lei de Desenvolvimento Urbano"
o qual tomou o n° ·775/83. A meu ver, trata-se
de projeto incompleto e inconveniente, bem como afim à referida "minuta de projeto de lei"
do CNDU do Governo anterior. Na época, dez
dias após sua publicação, a Indústria Imobiliária
se manifestou veementemente contrária a ele, divulgando documento (anexo 5) onde alertava o
Congreso Nacional e a Nação sobre a gravidade
da ameaça ao regime de propriedade e à operação privada de nossa economia implícita no referido Projeto de Lei n° 775. A imprensa, por órgãos
dos mais representativos também se lhe rnanífestou negativamente (anexo 6).
Tramitando na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 775 recebeu, (I) substitutivo da Co-
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missão de Constituição e Justiça (relator Deputado Bonifácio de Andrada) que em muito o aperfeiçoava, embora mantendo algumas de suas inconveniências e, (íi) substitutivo da Comissão do
Interior (relator Deputado Lúcio Alcântara) ao qual
tenho reservas, em alguns pontos talvez maiores
que ao Projeto de Lei do Executivo.
A Legislatura se encerrou sem que o Congresso
Nacional se manifestasse sobre o Projeto de Lei
na 775 ou seus substitutivos.
1.5. - O Govemo Samey iniciou-se em abril
de 1985, herdando (i) um Sistema Nacional de
Habitação já doente, inclusive por gestão desequilibrada e por concessões descabidas e demagógicas a mutuários do sistema, (ii) uma legislação
geral sobre o inquilinato, desestimulante do mvestimento para locação datada do início do Governo
anterior e (iii) um decreto-lei limitador da correção
monetária dos aluguéis, mortal para este tipo de
investimento (também do Governo anterior).
Em julho de 1985, o Governo atual, ínconsequentemente, tanto contribuiu para inviabilizar o
BNH como até então organizado, quanto tomou
totalmente desinteressante o investimento para
locação. Obteve estes resultados, respectivamente, através (i) do Decreto-Lei na 2.240, de 31-1-85
que ensejou a edição pelo BNH das Resoluções
RC 46/85 e RD 47/85, limitando a correção atual
das prestações em 112% quando a inflação fora
superior a 250% e (ii) da Lei na 7.335, de 4-7-85
que' prorrogou a limitação da correção dos aluguéis estabelecida no Govemo Figueiredo.
Talvez cônscio destas vicissitudes, o Presidente
José Sarney criou em 15 de agosto de 1985,
pelo Decreto na 91.531, um Grupo de Trabalho
para Reformulação do Sistema Financeiro de Habitação, sob a presidência do Dr, Raphael de Almeida Magalhães, com a missão de propor sugestões para o aperfeiçoamento da situação existente.
Fiz parte deste Grupo de Trabalho. Após intensos trabalhos e debates, em janeiro de 1986 foi
encaminhado ao Dr, Flávio Rios Peixoto da Silveira, Ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente, o relatório final do Grupo de Trabalho,
para encaminhamento ao Presidente da República (anexo 7). Parece-me particularmente de interesse desta subcomissão (i) as recomendações
aprovadas por unanimidade, quanto ao desenvolvimento urbano (à página 33), (ii) as "sugestões"
para a elaboração de um substitutivo oficial ao
Projeto de Lei na 775 (às páginas 38 a 46) e
(íií) a íntegra do Anexo 1 ao mesmo relatório,
o qual trata das "sugestões sobre a questão urbana com vistas à Assembléia Nacional Constituinte" (à página 55). Estes três destaques do mesmo
relatório estão aqui incluídos (anexo 7A).
Aparentemente foi quase nula a influência deste
Grupo de Trabalho no comportamento do Governo atual, desde então até esta data.
Culminando a crise do Sistema Financeiro de
Habitação li, a Nação viu, surpresa, a decisão de
extinguir (em vez de consertar) o Banco Nacional
da Habitação, (através do Decreto-Lei na 2.291,
de 21-11-86), e de transferir suas funções - parte
para a Caixa Econômica Federal, parte para o
Banco Central e parte para o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Até o presente momento, a mdefinição de autoridade e de liderança, dentro do Governo, nas
áreas do desenvolvimento urbano e de habitação,

mantém praticamente paralisada a ação governamentaL O setor privado de crédito imobiliário, cujo
comando foi para o Banco Central, também, e
por motivos vários, continua sem financiar projetos.
O quadro geral é de angústia e perplexidade.
Algumas tentativas tímidas de melhorar a situação
dos investimentos para locação, foram feitas. Uma
coleção de normas sobre correção monetária e
sobre a atuação dos antigos agentes do BNH,
também. Inexistem, porém, diretrizes coerentes
a sinalizar a evolução destes setores.
Mais que nunca, urge formular-se uma política
nacional de desenvolvimento urbano e nela inserir
uma política habitacional. Quase tudo que a Indústria Imobiliária disse no manifesto "A Nação",
de abril de 1979, continua válido. Pouco se progrediu e muito se perdeu nestes oito anos.

u-

ama visão atualizada de uma política
nacional de desenvolvimento urbano.
Consciente dos motivos do meu convite para
depor nesta Subcomissão, vou expor a Vossas
Excelências o esboço de uma política nacional
de desenvolvimento urbano que me parece convir
ao País. Faço-o com a preocupação de condensar
idéias prevalecentes entre especialistas na maténa, de várias origens compatíveis, porém, com
convicções de:
"a) que a sociedade brasileira seja organizada segundo os princípios da liberdade
política e econômica, da igualdade perante
a lei, da ausência de privilégios, do respeito
à propriedade privada e da responsabilidade
individual;
b) que seja organizada com base na democracia representativa no plano político, na
economia de mercado no plano econômico
e na máxima descentralização do poder público no plano administrativo; que os Estados
não assumam as tarefas que possam ser realizadas pelos municípios, nem a União as que
possam ser realizadas pelos Estados; que seja efetiva a autonomia municipal; que para
isso seja reestruturado o sistema tributário,
sem aumentar a carqa fiscal;
c) que não haja taxação sem representação, que os impostos e sua destin?ção sejam fixados pelos representantes eleitos pela
população e só por eles possam ser alterados, mas que possam ser utilizados para a
indução de comportamentos socialmente
desejáveis."
Será evidente a afinidade de muitas idéias que
defenderei com as do documento de abril de 1975
e as do manifesto de abril de 1979, ambos da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção,
bem como as acima mencionadas "conclusões
aprovadas por unanimidade", sugestões para elaboração do projeto de um substitutivo oficial ao
Projeto de Lei na 775, com as "sugestões sobre
a questão urbana com vistas a Assembléia Nacional Constituinte", todas do relatório final, do citado
Grupo de Trabalho para Reformulação do Sistema Financeiro da Habitação.

É de se advertir que idéias gerais, ainda que
conceitualmente precisas, podem ser seriamente
distorcidas ao se transformarem em textos legislativos. Certamente, também, não é a nível do texto
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constitucional que a solução dos problemas de
nosso desenvolvimento urbano se definirá; aí se
abrirão, porém, as portas para um trabalho de
formulação de leis complementares de leis ordinárias que, em conjunto coerente em muito determinarão o que se poderá fazer pelo ordenamento
da urbanização do País.
Segue-se uma "proposta para orientar a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento
Urbano e sua Implementação". Parece-me que
ela é suficientemente abrangente na cobertura
dos problemas a enfrentar e bastante coerente
na articulação entre suas partes.
111 - ama proposta para orientar a elabo-

ração de um Plano Nacional de Desenvolvimento arbano e sua Implementação.
3.1 - Orientação geral:
Ordenar o processo de urbanização da população brasileira, requerido pelo modelo predominantemente urbano de desenvolvimento econômico e social dentro do qual evoluirá o País nas
próximas décadas. Buscar-se-á mantê-lo harmonizado com os Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, especialmente sob
os aspectos de:
a) distribuição espacial da população compativel (tanto a nível do sistema de CIdades quanto
a nível íntra-urbano) com a localização das unidades de produção econômica que deverão proporcionar emprego à população ativa;
b) volume e especialização dos investimentos
urbanos, públicos e privados, compatíveis com
os demais investimentos nacionais.
Dentro desta orientação, Inserir-se-á a política
habitacional no quadro mais abrangente da política de desenvolvimento urbano.

3.2 - Objetivos:
3.2.1 Proporcionar a todas as classes da população das cidades o melhor nível de qualidade
de vida urbana viável em cada etapa de nosso
desenvolvimento econômico e social respeitando
- sem prejuízo de aperfeiçoamento - a hierarquia das aspirações, interesses e preferências individuais, segundo sua cultura e seu nível de renda.
3.2.2 Obter o máximo de aconomicidade no
conjunto de todos os investimentos em urbanização, públicos e privados, em infra-estrutura, serviços comunitários e edificações para quaisquer
fins.
3 2.3 Coordenar a distnbuição, no território nacional, dos investimentos (i) em urbanização (infra-estrutura urbana, serviços comunitários e edificações) e (il) nas indústrias e serviços que devam
criar mercado de trabalho para as populações
urbanas, com os fins de:
a) estimular a distribuição da população entre
CIdades com densidade demográfica e dimensão
aceitáveis em termos da relação qualidade de vida/montante dos investimentos urbanos;
b) otimizar a utilização' das economias externas às unidades de produção, considerando tanto
a infra-estrutura da economia nacional quanto os
investimentos em urbanização;
c) evitar que a localização de novas unidades
industriais e de serviços se tome fonte de problemas urbanos.
3.2.4 Corrigir os problemas já existentes nas
regiões metropolitanas e nas grandes cidades, resultantes de sua criação e de desenvolvimento
desordenado no passado, principalmente os relativos a:
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a) ausência ou inadequação da infra-estrutura
urbana em áreas já edificadas especialmente nos
aspectos de saneamento básico, sistema viário,
rede de esgotos, suprimento de água potável e
eletricidade, iluminação pública, serviços públicos
de transporte coletivo, serviços telefônicos e de
coleta e disposição de lixo;
b) ausência ou deficiência, quantitativa e qualitativa, dos serviços comunitários, especialmente
nos aspectos de educação, saúde, planejamento
voluntáno da família, esporte, convivência social,
recreação e segurança pública;
c) concentração e localização inadequada da
população e de atividades econômicas no espaço

mtra-urbano.
d) intensidade exagerada de uso do solo em
certas áreas das cidades ou subaproveitamento
(capacidade ociosa) de infra-estrutura urbana e
de serviços comunitários existentes, em outras.
3.2.5 Assegurar distribuição mais eqüitativa da
carga tributária correspondente aos investimentos
públicos em urbanização, sem prejuízo da utilização do poder tnbutário como fonte de recursos
financeiros e como meio de orientação dos investimentos privados, induzindo tendências desejadas.
3.3 - Competência:

3.3.1 À União competirá:
a) definir a Política Nacional de Urbamzação
e Habitação (objetivos e normas de conduta), bem
como a formular uma estratégia para, usando
dos meIOS disponíveis e respeitando as normas
fixadas - em particular, os princípios constitucionais que tratam da ordem econômica e social
e da competência das empresas privadas (arts.
160 e 170 da atual Constituição) - atingir os
objetivos colimados;
b) fixardiretrizes da ocupação do território nacional e regras gerais sobre uso da propriedade
urbana;
c) atuar sobre o direito tributário a fim de (i)
induzir o comportamento do setor público e do
privado, de acordo com a orientação desejada
e (ii) assegurar os recursos necessários ao fínanciarnento dos investimentos públicos em urbanização;
d) utilizar os órgãos de financiamento e/ou
concessão de benefícios fiscais a projetos de investimentos com o fim de influir na escolha da
localização de novas unidades industriais, de modo a torná-la compatível com o desenvolvimento
urbano desejado, a nível nacional;
e) fixar os requisitos a que devam satísfazer
as unidades de produção, para evitar níveis inadequados de poluição ambiental;
f) financiar, através da Caixa Econômica Federal e dos sistemas especializados que venham
a ser criados para substituir o extinto Banco Nacional da Habitação, projetos de desenvolvimento
urbano, públicos e privados;
g) criar condições financeiras, inclusive por
transferências a fundo perdido, para que os Estados, as Regiões Metropolitanas e os Municípios
se desmcumbam de suas atribuições na solução
de problemas urbanos;
h) impedir que normas estaduais ou municipais, direta ou indiretamente, impeçam o acesso
à propriedade às farníhas que, estando em condições econômicas queiram adquirir ou construir
sua habitação. O mercado deve poder organi-

zar-se de modo a ofertar altemativas que atendam
às necessidades das várias camadas da população. Para tal, cumpre compatibilizar as exigências
urbanísticas, arquitetônicas e construtívas, mínimas, impostas pela autoridade municipal ou estadual, com a capacidade de pagar da família a
que se destina a habitação, impedmdo-se que
a elitização dos códigos de obras inviabilize o
acesso à casa própria de parte da população e
a force à coabitação A liberdade de escolha de
moradia deve ser assegurada a partir de uma unidade mínima de área privativa não superior a
25m 2 , despojada de garages e amenidades sociais, e construída segundo padrões técnicos conforme à capacidade de pagar e aos valores dos
adquirentes, a partir de um mínimo de higiene
e segurança, de ordem pública.
i) vedar a discriminação entre empresários públicos e privados quanto às qualificações exigidas
de seus projetos, urbanísticos ou habitacionais,
julgando-se estes exclusivamente pela sua adequação técnica às necessidades da parcela da
população a que se destinem e nunca pela qualidade, particular ou govemamental, de quem os
patrocine. Estender quaisquer condições especiais vigentes para empresários govemamentais,
aos particulares, inclusive para possibUitar sua
atuação - hoje praticamente vedada - nas faixas
de menor renda;
j) garantir a continuidade do investimento privado em habitações para aluguel que atendem
a cerca de 30% das necessidades de moradias
de nossas cidades. Neste sentido, é essencial a
revisão da atual legislação do inquilinato, com
retorno, (i) à correção monetária plena dos aluguéis (que deve obedecer ao que as partes acordarem livremente entre si, (ii) ao direito de retomada do imóvel alugado ao fim do contrato (reintrodução do instituto, errada e maliciosamente
chamado "denúncia vazia"). Para as locações
com aluguéis defasados em relação ao mercado,
deve-se estabelecer um plano de atualização e
correção até aos valores de mercado, em degraus
semestrais, durante 5 anos (sem prejuízo das
atuais revisões judiciais do aluguel). Observe-se
que nos cinco anos 1988/1992 há que se construir cerca de 1,8 milhão de habitações para aluguel no País, com recursos oriundos de investidores particulares,
3.3.2 Aos Estados, Regiões Metropolitanas e Municípios, respeitada a Lei Federal,
competirá:
a) aos Estados, legislar sobre a distribuição
de instalações industriais em seu território, o desenvolvimento do sistema de cidades médias e
pequenas e a criação de novas cidades;
b) às Regiões Metropolitanas, promover a harmonia do desenvolvimento dos Municípios que
as integram, (i) coordenando seus Planos Diretores e Planos Plurianuais de Desenvolvimento Urbano, (íí), investindo para suplementá-los ou compatibilizá-los e (ííi) organizando e operando serviços comuns, por delegação dos Municípios;
c) aos Municípios, regular a organização da
cidade, o uso e a ocupação do solo, e a edificação
de todo o tipo. Neste sentido, deverão planejar
e executar os investimentos em infra-estrutura urbana e em serviços comunitários, bem como,
prestar especial atenção às necessidades conseqüentes ao sistema de acesso a moradias por
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autoconstrução ou mutirão, a partir de unidadesembrião, inclusive sem acabamento.

3.3.3 A iniciativa privada, com exclusividade caberá:
Lotear glebas, construir ou incorporar edificações, admitindo-se, em caráter excepcional, a
ação empresarial de empresas públicas em projetos de especial interesse social (tipo COHAB) ou
de desenvolvimento econômico (tipo distritos industriais), onde a iniciativa privada, subsidiada
de fonna equivalente, não quiser assumir os
riscos neles implícitos.
3.4 Instrumentos operacionais
3.4.1 Planejamento e projetamento:
Planejamento: O processo de urbanização deve
ser gradativamente submetido a planejamento a
longo prazo, a nível das Regiões Metropolitanas
e dos Municípios, mediante a elaboração e implantação (i) de Planos Diretores de expansão,
por duas ou três décadas (que devem compreender a correção de condições inadequadas existentes), e (ii) de correspondentes Planos Plurianuais
de Investimentos Urbanos, que assegura o desenvoMmento ordenado da infra-estrutura urbana e
dos serviços comunitários, com observância de
objetivos específicos e com a previsão obrigatória
de áreas destinadas à implantação futura de serviços de transporte de massa.
Projetamento: No trato de fenômeno de urbanização procurar-se-á difundir a técnica de projetamento dos investimentos públicos e privados (estudos de viabilidade técnica, econômica e fínanceira, análise de custo/benefício, etc.), subordinando à existência de projetos físico-financeiros
o acesso a auxílios federais ou estaduais ou a
financiamentos de instituições financeiras federais ou estaduais.
3.4.2 Coordenação dos investimentos públicos e privados
Os investimentos privados em loteamento de
glebas e construção de edificações devem observar os planos de uso do solo, normas e parâmetros instituídos pelo poder público, que definam:
a) a distribuição da ocupação da cidade ou
região, segundo suas finalidades;
b) a infra-estrutura urbana e os serviços comunitários a cargo do poder público, ou de concessionários, disponíveis ou previstos;
c) as qualificações dos diferentes tipos de edificações e a densidade de ocupação desejada;
d) os padrões a serem observados pelos empreendedores privados nos seus projetos de loteamento e construção de edificações;
e) as facilidades para a edificação de moradias
por auto-construção e mutirão, especialmente a
partir da casa-embrião, mesmo inacabada.
3.5 Instrumentos Tributários
3.5.1 Novo Imposto Estadual
Instituir novo tributo que induza o empresário
a considerar, na análise de localizações alternativas de suas atividades, além do investimento
e dos custos próprios do projeto, os custos suportados pela comunidade urbana, que serão explicitados através desse novo tributo, utilizando-o para
reduzir (ou mesmo inverter) o atual processo de
congestionamento dos grandes centros urbanos,
estimular cidades médias e assegurar a localização mais econômica de novas instalações industriais ou de serviços. Dar ao tributo as seguintes características:
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a) os contribuintes serão indústrias e serviços:

b) o fato gerador será a utilização, das economias externas custeadas pelas respectivas comunidades;
c) a base de cálculo será determinada, mediante parâmetros que traduzam o valor dessas
economias externas, ou os problemas urbanos
criados pela indústria ou serviços;
d) as alíquotas serão variáveis, segundo critérios que permitam a utilização do imposto como
estímulo ou desestímulo à localização de indústria
e serviço;

e) a receita do tributo em parte (i) pertencerá
aos Municípios, para aplicação em investimentos
urbanos e em parte (ii)será utilizada para subsidiar
o financiamento de mudanças de localização de
indústria ou serviços existentes.

3.5.2 Contribuição de Melhoria Urbana
Cnar modalidade especial de contribuição de
melhoria urbana (além de aperfeiçoar o dispositivo constitucional sobre contribuição de melhoria em geral, visando a torná-lo exequível), com
observância dos seguintes princípios:
a) os contribuintes serão todas as pessoas, naturais ou jurídicas, e os espólios, titulares de imóveis urbanos valorizados;
b) o fato gerador será a valorização do imóvel
durante o período em que o contribuinte for seu
titular;
c) a base de cálculo será 50% da valorização,
determinada em moeda de valor aquisitivo constante, sendo que a valonzação será definida como
o aumento de base de cálculo do lPTU entre a
época da aquisição e a da alienação do Imóvel,
dimmuído das benfeitorias realizadas;
d) a alíquota máxima será de 25%. O valor
da contribuição será portanto, de 12,5% da valorização real dos imóveis;
e) a receita pertencerá aos Municípios; se efetivará quando das alienações respectivas e no ritmo
dos recebimentos previstos;
f) para os imóveis adquiridos antes da instituição da contribuição, a base de cálculo da época
da aquisição será a da primeira declaração do
contribuinte (não será tributada a valorização
ocorrida até a ínstíturção da contribuição);
g) o período de produção do imóvel (edificação ou loteamento) por pessoa jurídica será isento
porque o lucro é tributado pelo imposto de renda
e a distinção entre o que é lucro operacional e
o que é valonzação em período curto, é impraticável;
h) as condições de lançamento e arrecadação
serão estabelecidas de modo a evitar empecilhos
desnecessários a circulação da propriedade imobiliária;
i) o contribuinte não perderá a contribuição
paga, no caso de anulação ou rescisão do negócio
de alienação.

3.5.3 Imposto sobre a Transmissão de
Propriedade Imóvel (11)
Transferir este tributo, da competência estadual
para a murucipal. Isto permitirá a agilização de
sua cobrança, a unificação do seu cadastro com
o do lPTU, a simplificação de sua fiscalização e
substancial acréscimo das receitas rnunícipaís
com pequena repercussão nas finanças estaduais.

3.5.4 Fundo de Participação dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios no
IPI e no IR (art. 25 da Constituição Federal)
Rever as porcentagens e vinculações do Fundo
de Participação dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos MunicípIOS, no Imposto sobre a Renda (IR) e no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), com o objetivo de prover
recursos aos Estados e MUnIcípios para fins de
Desenvolvimento Urbano.
Semelhantemente, na reformulação da distribuição dos Fundos de Participação MUnIcipal no
[CM (item 5.5) buscar acentuar o caráter redistributivista destes Fundos, levando em conta as responsabilidades por investimentos urbanos, criadas pelo processo de descentralização industrial
e de serviços no Pais.

3.5.5 Fundo de Particípação Municipal no
ICM (Parágrafo 8° do art. 23 da Constituição
Federal)
_ Reformular sua distribuição para atender,
principalmente, aos Municípios dormitórios das
regiões metropolitanas.
Uma vez definida, segundo os critérios vigentes,
a quota pertencente aos munícíptos da Região
conforme as necessidades e características de cada município (industrial ou dormitório, por exemplo), na base da população (total ou parcialmente).

3.5.6 Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU)
-Utilizar o Imposto Predial e Territorial Urbano
para (I) proporcionar recursos financeiros adlcionais destinados a correção de problemas já existentes nas Regiões Metropolitanas e nos grandes
centros urbanos, (ii) assegurar distribuição mais
justa da carga tnbutáría da população e (íii) evitar
a subutilização ou a superutilização da infra-estrutura urbana:
A lei federal deverá estabelecer:
a) sistema novo que tome como base de cálculo do imposto, o justo valor do imóvel, assim
fixado por declaração anual do seu proprietário,
e que esse valor, corrigido monetariamente até
a data do efetivo pagamento, será o máximo admitido para efeitos de indenização por desapropriação;
b) que as alíquotas sejam progressivas, em
função do valor urutárío do imóvel, a fim de se
obter que as classes de maior renda da população
contribuam para subsidiar os mvestimentos nas
áreas de habitação popular, ao contrário do que
muitas vezes ocorre;
c) que as alíquotas possam variar com a natureza ou destinação das edificações, VIsando a regular o uso dos imóveis urbanos;
d) que as alíquotas possam ser crescentes
quando o imposto incidir sobre os imóveis subutilizados localizados em áreas dotadas de Infra-estrutura urbana e seIViços comunitários, a fim de
evitar que a retenção de terrenos ou a subutilização de edificações possa levar ao subaproveitamento da capacidade de urbanização existente
ou a valorização anti-social de imóveis para venda
e uso.

3.5.7 Adicionais contratuais ao Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
A lei deve facultar ao Município, mediante acordo com os munícipes, mediante acordo ínteres-
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sados em instalar melhoramentos urbanos fínanciados a prazo longo por instituições financeiras
(com ou sem participação do Município em seu
custeio), que inclua como adicional ao IPTU,exigível de forma semelhante, contribuições para pagamento da amortização e dos juros relativos ao
financiamento das obras obrigatórias inclusive para minorias dissidentes, em certos casos.

3.5.8 Concessão de Áreas Adicionais de
Construção
Instituir sua cobrança, desde que a lei respeite
os direitos ou expectativas de direitos adquiridas
anteriormente a ela e que os preços se formem
segundo as leis de mercado e não por decisão
burocrática ou judicial, caso a caso. Incluir, nos
casos de tombamento, permissão para a transferência do direito de construir afetado, do imóvel
tombado para outro visando a, sem prejuízo dos
proprietários atingidos, facilitar a preservação de:

3.6 Outros Instrumentos
3.6.1 Atualização Monetária dos Valores
Nos projetos de desenvolvimento urbanos, todos os valores (de investimentos, contribuição de
melhoria, imóveis e empréstimos) serão expressos em moeda de poder aquisitivo constante, de
modo a alcançar maior justiça social e tributária
através (i) da explicitação dos onus e vantagens
de cada decisão e (ii)da eliminação das distorções
resultantes de variações no poder aquisitivo da
moeda nacional. Note-se o lamentável desgaste
no poder real de compra da ORTN (e OTN) entre
1975 e 1981, não se pode deixar que isto se
repita (anexo 8).

3.6.2 Subsídios
a) a a CaIXa Econômica Federal e o órgão
ou órgãos que vierem a substituir o extinto BNH
serão autorizados a gerir fundos contábeis especiais, constituídos com dotações orçamentárias
federais, estaduais e municipais, com o fim específico de subsidiar parte do investimento (ou os
juros de financiamento) de projetos de desenvolvimento urbano, ou de construção da habitações
para as classes cujo nivel de renda não lhes permita a aquisição de casa própria dentro dos planos normais de financiamento
b) a Caixa Econômica Federal e o órgão ou
órgãos que vierem a substituir o extinto Banco
Nacional da Habitação poderão aplicar parte de
seus lucros na constituição de fundos com a finalidade descrita no item a, anterior.

3.6.3 Aquisição de Terrenos pelo Poder
Público
A lei federal deverá regular, com as cautelas
necessárias:
- a desapropriação, para efeito de execução
de projeto de melhoria das condições de vida
urbana, de qualquer imóvel, ainda que para revenda, com base no justo valor declarado pelo seu
proprietário para efeitos do IPTU, atualizado monetariamente desde a data da declaração até a
do pagamento de indenização de desapropriação;
- a compra ou desapropriação de imóveis destinados a expansão industrial (centros industriais)
ou de servíços (transporte 'de massa), a habitação
de premente interesse social (classes mais pobres) e a criação de novas cidades;

3.6.4 Use de Instituições Financeiras
Caixa Econômica Federal bem como os sistemas que VIerem a subsidiar o extinto Sistema
Financeiro de Habitação serão utilizados como
instrumentos para fínancíarem projetos de urbani-
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zação, públicos e privados, preservada a sua natureza de instituições financeiras, mediante a adoção das seguintes providências:
a) somente poderão conceder financiamento
para projetos públicos que incluam a instituição
de tarifas ou tributos suficientes para pagar o seu
custo, inclusive juros e correção monetária, ou
que, caso essas Receitas não sejam suficientes,
tenham assegurados, mediante a lei federal, estadual ou municipal, dotações orçamentárias em
montante suficiente para complementar as Receitas específicas;
b) somente poderão conceder financiamento
para projetos privados que tenham sua viabilidade
técnica, econômica e financeira demonstradas,
que observem as normas fixadas pelos Municípios
e que satisfaçam aos requisitos estabelecidos pelas instituições financeiras.
3.6.5 Urbanização Simplificada das Fave-

las
Será privilegiada a urbanização simplificada
das favelas, visando a melhoria imediata da qualidade de vida de suas populações, com investimento reduzido ao alcance da capacidade de pagamento dos usuários (com ou sem subsídio),
para aperfeiçoamento futuro. Esta urbanização
deve ser implementada a partir da regularização
da propriedade dos lotes onde se situam os barracos.
Para isto se recomendam (i) a desapropriação
ou compra da área, (íí) a mudança dos códigos
de obras para permitir arruamentos, parcelamentos de terras e edificações adequadas ao objetivo
e (iii) o estabelecimento de um sistema de segurança contra invasões já ao iniciar-se o projeto
de cada urbanização.
A urbanização simplificada das favelas, sobre
ser rápida e barata, evita (i) ruptura na estrutura
de consumo e poupança das famílias decorrentes
de mudanças compulsórias, (ii) a perda de empregos permanentes dos chefes de família e de biscates dos demais familiares, (ílí)as inesperadas despesas de instalação e, posteriormente, de transporte para o trabalho e (ív) a quebra do vinculo
social com a comunidade onde vivem.

3.6.6 Infonnaçães e Ensinamentos
Com o fim de realimentar permanentemente
os tomadores de decisões - em nível federal,
estadual, municipal, metropolitano - com informações fidedignas e análises baseadas em fatos
e apoiadas em boa formação técnica e doutrinária
- deverão ser dotadas de recursos adequados
ínstíturções govemamentais ou privadas que visem:
a) à pesquisa de demandas;
b) à determinação de recursos necessários,
de toda espécie;
c) à formulação de sistemas operacionais, in.
clusive fiscais;
d) à assessoria para implantação de sistemas
e programas;
e) ao ensino, à reciclagem e à formação de
profissionais e servidores públicos;
f) à coordenação dos interessados dos vários
projetos.

3.6.7 Assessoria aos Municípios
Especial esforço educativo e de esclarecimento
deve ser feito no sentido de conscientizar as comunidades urbanas, seus prefeitos e suas câmaras municipais, bem como suas personalidades
mais influentes, da necessidade das alterações

preconizadas. Neste sentido cumpre dinamizar a
atuação dos órgãos de assessoria dos municípios
em seu trabalho de informação e atualização de
prefeitos, câmaras e funcionários, para melhor
exercício de suas funções no trato dos problemas
municipais.

3.6.8 Legislação complementar
a) Revisão da Lei do Inquüinato e da sua legislação complementar, visando a maior oferta de
habitações para aluguel.
b) Revisão da legislação sobre loteamentos visando, a de um lado incentivar a atividade de
loteamento e urbanização de glebas e, de outro,
aumentar as responsabilidades dos loteadores pela lisura de suas operações e pelo cumprimento
das obrigações que assumirem. Tratar, em especial, de solucionar loteamentos que se inviabilizem
economicamente, de regularizar loteamentos irregulares existentes e de impedir novos empreendimentos à margem da lei.
c) Revisão da Lei do Turismo - (Lei na 6.513
de 20 de dezembro de 77), da Lei na 7.347, de
24-7-85. Cumpre modificar dispositivos que se
aplicados, tornarão extremamente riscosos os
empreendimentos imobiliários, em qualquer parte do País. Mantidos os objetivos da legislação,
é preciso compatibilizá-los com o regime de propriedade privada.

IV - Sugestões específicas de textos
constitucionais
Anos de contato e debates com autoridades,
especialistas em desenvolvimento urbano e juristas permitem -, formular uma série de sugestões
de alterações em relação ao atual texto constitucional com vistas a implementar no País um Plano
Nacional de Desenvolvimento nas Imhas expostas
no Capítulo Ill,
É de se repetir a advertência quanto ao perigo
de se autorizarem constitucionalmente, leis complementares e ordinárias fora do todo de política
coerente, exposto no Capítulo 111. No caso, a coerência deve se dar com os princípios da liberdade
individual e da economia de mercado.
4.1 Assim, se se tomar como base os preceitos
da atual Constituição brasileira, seria de recomendar que ela fosse emendada para:
a) Fixar a competência federal para leqislar
sobre diretrizes da ocupação do território nacional
e estabelecer normas gerais sobre o uso da propnedade urbana, ressalvada:
- a competência dos Estados para legislar sobre zoneamento ou distribuição territorial de instalações industriais; e
- a competência dos Municípios sobre a organização das cidades, o uso e ocupação do solo
urbano;
b) modificar o dispositivo sobre contribuição
de melhoria, para tomá-la exequível, ressalvando
tratamento especial para a contribuição de melhoria urbana;
c) criar a contribuição de melhoria urbana, incidente sobre a valorização de imóveis independentemente da demonstração de que é efeito de
determinada obra pública;
d) transferir para os Municípios o Imposto (hoje estadual) de Transmissão da Propriedade do
Imóvel (IT);
e) aumento na porcentagem das receitas federais destinadas ao Fundo de Participação dos
Estados, para compensá-los da perda da receita
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do Imposto sobre a Transmissão da Propriedade
Imóvel;
f) prever que lei complementar possa fixar limite para alíquota Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU);
g) redistribuir, com base no número de habitantes, 2/3 da receita do ICMatribuída ao conjunto
dos municípios de cada região metropolitana, a
fim de melhorar as condições de vida nos municípios-dormitórios;

h) atribuir aos estados a competência para instituir imposto sobre "localização inadequada" de
indústrias ou serviços, como instrumento para
descongestionar os grandes centros urbanos e
orientar o processo de urbanização da população.
4.2 Os objetivos acima expostos poderiam ser
atingidos:
4.2.1 Se a nova Constituição mantivesse o Capítulo 11 ("DA UNIÃO") da atual Constituição, mediante alteração do seu art. 8 0 :
a) O item XVII do artigo 8 da Constituição
passaria a vigorar acrescido da alínea X e do parágrafo 2 seguintes, slterada a mineração atual parágrafo único para parágrafo 10;
0

0

"X- diretrizes da ocupação do território
nacional e normas gerais sobre o uso da
propriedade urbana";
Parágrafo 2 0 - o disposto na a1inea X do
item XXII não exclui a competência dos estados para legislar sobre zoneamento ou distribuição territonal de instalações industriais
nem a dos municípios sobre a organização
da cidade, o uso e a ocupação do solo urbano, respeitada a a lei federal.
4.2.2 Se a nova Constituição mantivesse o Capítulo V ("00 SISTEMA TRIBUTÁRIO") da atual
Constituição, mediante alterações nos artigos, 18,
23, 24 e 25, a saber:
a) O item 11 do artigo 18 da Constituição passaria a vigorar com a seguinte redação:
11- contribuição de melhoria, arrecadada
dos proprietários de imóveis valorizados pelas obras públicas que os beneficiaram, que
terá por limite total a despesa realizada, ressalvado o disposto no § 7 0 do artigo 24.
b) O artigo 23 passaria a vigorar com as seguintes alterações:
1- o item I passa ter a seguinte redação:
"1- sobre a localização inadequada de indústria e serviços; e"
li-os §§ 2 e 3 passam a ter a seguinte
redação:
§ 2 O imposto de que trata o item I será
cobrado de indústria e serviços que venham
a se localizar ou expandir em centros urbanos
congestionados ou cujo funcionamento crie
para os poderes públicos encargos especiais
de proteção do meio ambiente.
§ 3
Os contribuintes, a base de cálculo
e as alíquotas do imposto a que se refere
o item I serão firados em lei complementar
de modo a permitir sua utilização pelos estados como instrumento de descongestionamento dos grandes centros urbanos e de
orientação do processo de urbanização da
população:
0

0

0

0
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c) O artigo 24 passaria a vigorar com as seguintes modificações:
1- o caput e itens passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 24. Compete aos municípios instituir impostos sobre:
1- propriedade predial e territorial urbana;
11 - transmissão, a qualquer título, de bens
imóveis por natureza e acessão física e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como sobre a cessão de direitos
à sua aquisição; e
111- serviços de qualquer natureza não
compreendidos na competência tributária da
União ou dos estados, definidos em lei complementar."
11 - o § 4° passa a ter a seguinte redação:
§ 4° LeI complementar poderá fixar as

alíquotas máximas dos impostos de que tratam os Itens 1e 111 e da contribuição de melhoria urbana.

111 - ficam acrescidos os seguintes parágrafos:
§ 5° O imposto de que trata o item 11
compete ao município onde está situado o
imóvel, ainda que a transmissão resulte de
sucessão aberta no estrangeiro: sua alíquota
não excederá os limites estabelecidos em resolução do Senado Federal, por proposta do
Presidente da República, na forma prevista
em lei.

Parágrafo 6° O imposto a que se refere
o item 11 não incide sobre:

a) a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patnmônío da pessoa jurídica
em realização de capital, ou transferidos, como rateio de acervo Jfquido, em caso de
liquidação, salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica for o comércio desses
bens ou direitos;
b) a sucessão em patrimônio, ou parcela
de patrimônio, nos casos de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica.
"Parágrafo 7° Compete aos municípios
instituir, observado o disposto em lei comple-

mentar, contribuição de melhoria cobrada
dos propnetários de imóveis urbanos quando

eles sejam alienados ou transferidos mortis
causa, até 12.5% de sua valorização, medida

pela variação real da base de cálculo do imposto predial ou territorial urbano, independentemente de especificação das obras públicas que os tenham beneficiado."

d) Os Itens Ia 111 do artigo 25 passariam a vigorar
com a seguinte redação:
"1-15 por cento ao Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e Territórios:
11 - 17 por cento de Participação dos Municípios; e
111- 1 por cento ao Fundo Especial, que
terá sua aplicação regulada em lei"
V. A Dimensão Verdadeira do Déficit Habitacional

Enormes equivocos em recomendações para
uma política de desenvolvimento urbano e habitação nascem de uma deficiente conceituação do
que seja o "deficít" habitacional brasileiro e onde
se localiza. Lembre-se que a conceituação a ser
adotada deve ser adequada ao objetivo pragmático a que se destina.
5.1 A primeira providência consiste pois, a meu
ver, em se esclarecer a origem dos números fantásticos - como 7,8 ou 10 milhões de unidades
-de que tanto se ouve falar como nosso "defícít"
de habitações. Desde logo é de esclarecer que
o número de 7 milhões nasceu em 1964 e resultou de se considerar, então, como "defícít" o número do "domicílios sem nenhum sistema de
destino de dejetos". Então, segundo o censo de
1960, eram 50% dos domicílios existentes no
País, ou sejam 7 milhões de moradias. As moradias existiam,não tinham porém, instalações básicas. Assim mesmo, do alegado "defícít", somente
1.4 milhão de domicílios estavam nas zonas urbanas situando-se o grosso nas áreas rurais (5,6
rmlhões). Vide página N/23 do Relatório do IPEA
de 1964 (anexo 9).
Esta conceituação e conseqüente quantificação do "deflcít" ajudaram então a acordar o País
para a gravidade do problema moradia e a fazê-lo
empenhar-se num programa habitacional de extraordinárias dimensões e grande sucesso. Esta
conceituação serviu a um propósito político nobre, mas deve ser abandonada pois hoje é destituída de significado.
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5.3 Se o "déficit" for definido como o "número
de domicílios rústicos urbanos", ele seria de 1.5
milhão em 1970 e 720 mil em 1984. Note-se
que a população rural está decrescendo e que
o número de domicílios rústicos rurais que era
de 1.7 milhão em 1984, diminui rapidamente,
sendo destituído de interesse maior para a formulação de uma política de urbanização.
5.4 Se o "deflcit" for definido como "a diferença
entre o número de famílias e o de domicílios nas
zonas urbanas", ele seria de cerca de 1.4 milhão
em 1984.
5.5 Se o "defícít" for definido como a soma
(I) do número das habitações que faltam (diferença entre famílias e domicílios), - item 5.3
acima com (ii) o número das habitações rústicas
existentes, ele atingiria nas zonas urbanas, em
1984, cerca de 2.1 milhões de unidades.
5.6 Cabe agora investigar a Importância relativa
do Governo (Sistema BNH) na oferta de habitações
Segundo o PNAD, em 1980, havia 17.8 milhões
de domicílios urbanos e, em 1984 havia 21.9 milhões. Daí, entre 1980 e 1984 (4 anos) se construiram 4.1 milhões de unidades.
Neste período, o BNH afirma (anexo 11) que
todas as entidades do Sistema BNH(BNH, Caixas,
SCI, APE, etc.) "parnciparam'' do financiamento
de 1.2 milhão de moradias. Isto significa que o
sistema BNHnão participou do financiamento de
mais que 29% das moradias urbanas construídas
entre 1981 e 1984.
5.7 Se cerca de 70% das moradias foram construídas sem qualquer participação do SIstema entre 1981 e 1984 e se há fortes indicações de
que para a classe operária o sistema de autoconstrução responde por um percentual muito superior (de 85 a 90%), estas constatações reforçam
a idéia de que se impõe repensar a importância
do financiamento da casa nova na estratégia brasileira no campo da habitação.
5.8 É de chamar a atenção de que muito se
fez no campo do desenvolvimento urbano, desde
1970, quando a consciência da importância da
urbanização se firmou.
Assim, se olharmos para o número de domicílios urbanos, "não ligados ás redes gerais" dos
serviços de instalação sanitária, abastecimento de
água e suprimento de energia elétrica, podemos
ver a dramática melhoria conseguida entre 1970
e 1984 (embora, também, a enormidade do que
falta fazer):

Domicílios urbanos não ligados a redes gerais:
URBANOS
No (mil) %

Instalação Sanitária
Abastecimento de Água
Duminação Elétrica
Total de Domicílios Urbanos

1970
No (mil) %

1980
N° (mil) %

7985 77.7
4683 45.6
2507 24.4
10276

10887 61.3
4246 239
2096 11.8
17771

Obs.: Os domicílios aqui considerados são somente os domicílios particulares permanentes.
Fonte: 1970 - Censo Demográfico de 1970 -IBGE
1980 - Censo Demográfico de 1980 - IBGE
1984 - PNAD 1984 Brasil e Grandes Regiões - IBGE
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1984
13045 59.5
3154 14.4
58
1271
21936
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5 9 Parece evidente, por tudo que dissemos,
a imposição de se redirecionar os recursos disponíveis na área governamental para o suprimento
de água, esgoto, saneamento, transporte de massa, energia elétrica, equipamentos urbanos, comunicações, segurança, dísposiçáo do lixo, etc.
- com redução da ênfase na construção de casas
novas.
5.1O. O anexo 10 contém os seguintes quadros estatísticos, agregados a partir dos dados
dos Censos de 1960,1970 e 1980 e da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
1984.
a) Domicílios quanto ao tipo de construção
(Brasil)
b) Domicílios por condição de ocupação (Brasil)
c) Déficit habitacional (por tipo e situação)Brasil
d) Domicílios por instalação não ligadas a rede
geral (Brasil)
e) Domicílios por condição de ocupação (Municípios Rio de Janeiro e São Paulo)
f) Deficit habitacional (por tipo de situação)
- Grandes cidades
g) Domicílios por condição de ocupação
h) Déficit habitacional (por tipo e situação)
i) Domicílios quanto ao tipo de construção
j) Domicílios por instalações não existentes
k) Déficit habítactonal (por tipo de situação)
- grandes cidades.

VI - Problema da Locação Residencial no
País
Creio ser de meu dever transmitir-lhes alguns
dados sobre a situação presente e as perspectivas
do setor da locação no País. Não se pode formular
política de desenvolvimento urbano e habitação
sem consciência clara da importância deste setor
no suprimento de moradia à população brasileira.
6.1 Conforme os Quadros E e G (anexo 10),
em 1980, cerca de 30,8% dos domicílios urbanos
do País eram ocupados sob forma de aluguel
sendo que no Rio e São Paulo os percentuais
eram de 34,6% e 40,0% respectivamente. Em
1984, a média nacional descia para 28,5%.
6.2 Sabe-se que, no Brasil o crescimento das
cidades entre 1980 e 1984 foi de 5,4% a.a. (IBGE
-domicílios urbanos). Como em 1984 havia cerca de 21.9 milhões de domicílios urbanos (IBGE
- PNAD),presume-se que em fins de 1987 haverá cerca de 25.6 milhões. Conseqüentemente, em
1988 deveriam ser construídos perto de 1.1 milhão de domicílios nas cidades, dos quais cerca
de 320 míl para aiuguel (28,5% dos domicílios
necessários). Neste ritmo, no qüinqüênio 1988
- 1992, necessitaremos de investidores que se
disponham a investir o suficiente para ofertar ao
mercado cerca de 1.8 milhões de habitações para
aluguel {isto somente para não piorar a situação
hoje existente).
6.3 Ora ao contrário de mcentivar o investimento em aluguel, o País vem desestimulando-o,
vigorosamente. Neste sentido, a revogação da
chamada "denúncia vazia", í.e., a perda do direito
do proprietário de reaver a coisa locada findo o
ajuste contratual, a partir de 1979, teve especial
gravidade. A esta medida, acresceu-se depois, a
limitação da correção monetária dos aluguéis a
80% da variação do valor da moeda, quanto a

inflação disparava. As duas medidas combinadas
praticamente extinguiram o investimento para
aluguel no País. Permanecem neste mercado somente as unidades cujo proprietário, por uma razão ou outra, (i) não pode vender por motivos
legais, ou (ii) não percebe o fenômeno de perda
da substância enconômica que o atinge ou (iii)
não tem alternativa de emprego de capital em
que confie. Não pode ser surpresa, portanto, a
tremenda crise de moradia para aluguel que ora
atravessamos.
6.4 Observe-se que o fenômeno do desinvestimento para aluguel é ainda mais grave do que
indicam estas estatísticas, pois muitos dos atuais
proprietários estão se desfazendo de seus imóveis,
hoje destinados a locação, o que, se não reduz
a oferta global de moradias, reduz ainda mais
a oferta de moradias para aluguel com mais escassez e alta de preços reais.
6.5 Ressalte-se as repercussões da paralisação
do investimento para locação sobre o emprego
urbano e construção civil, de cuja produção, cerca
de 30% são destinadas ao mercado de aluguel.
6.6 Note-se que nas zonas rurais (i) não se
prevê acréscimo de habitações; (ii) o fenômeno
de locação atingia, em 1984 a somente 3% dos
domicilios (no campo, 30.9% dos domicilios são
e "cedidos e outros", para empregados e ocupantes, e têm casa própria cerca de 65.5% dos moradores rurais.)
6.7 Os números acima tomam em consideração somente o crescimento vegetativo. Não incluem as necessidades de reposição de estoque,
crescimento de renda ou redução do "deficít" hoje
existente.

VII- Paiavras Fmais
Esperando ter contribuido para o patriótico trabalho de Vossas Excelências - para o qual toda
a Nação está voltada - e certo de que ele corresponderá ao anseio dos brasileiros, mais uma vez
agradeço o ensejo de falar-lhes.
Brasília, 5 de maio de 1987. - Carlos Moacyr
Gomes de Almeida.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Nós
agradecemos a exposição que foi feita, e passamos ao Dagoberto Godoi, lembrando o tempo.
O SR. DAGOBERTO GODOI - Quero agradecer ao Presidente, aos Srs. Constituintes, o privilégio de participar deste debate, e dizer que serei
bem breve, porque cabe a mim apenas fazer alguns grifos sobre as colocações dos companheiros, e, eventualmente, aduzir alguma coisa de caráter simplesmente complementar. Creio que a
idéia mais importante que foi colocada aqui, é
a de que as questões estudadas e apreciadas por
esta Subcomissão, não podem ser vistas evidentemente separadas do seu todo. Essa visão globalista dos problemas, é fundamental e é, inclusive,
referendada pela sabedoria do Regimento Interno
da própria Constituinte, que não isolou os Constituintes em Comissões ou Subcomissões totalmente estanques, mas garantiu a participação do
Constituinte num crescendo de complexidade,
desde a Subcomissão até a votação final.
Nós nos dirigimos então, fundamentalmente,
aos Constituintes, não somente restritos a esta
Subcomissão mas em toda a sua tarefa legislativa
fundamental. Creio que isto é importante desta-
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car, não somente para que, e não seria nossa
função orientar os Constituintes, mas que especialmente os Constituintes bem compreendam
o teor das colocações aqui feitas, e possam, inclusive, relevar as eventuais discordâncias em um
ou outro ponto das apresentações aqui feitas.
Em verdade, a complexidade é totalmente adversa do simplismo, e nós estamos diante de uma
das tantas questões altamente complexas a serem
enfrentadas pela Constituinte. Esta visão também
mais ampla afasta os preconceitos, inclusive um
daqueles que foi aqui repelidos de que haveria
eventualmente diferença de posições e de objetivos entre os construtores, por exemplo que aqui
estão hoje, em qualquer outra parcela consciente
e bem intencionada da sociedade brasileira. Nós
todos estamos visando os mesmos objetivos, e
este é o espírito que norteou as nossas colocações.
Afmal ainda dentro dessa visão global, alguma
das proposições, aqui feitas, denunciam os riscos
de centralismo, contra os quais, no combate aos
quais, não se pode esquecer de outra parte dos
defeitos do provincialismo. Então, a idéia é a de
que, no trato das questões aqui apreciadas, e especialmente nos textos Constitucionais, se garanta realmente uma competência distribuída entre
os três níveis dos poderes da Nação, de tal forma
que se consiga, através dessa distribuição, abranger uma visão global e nacional, através da União,
a visão mais de perto, através do Estado, e especialmente garantir aos municípios a possibilidade
de legislar sobre aquilo que vivem no corpo-acorpo na visão realmente diuturna.
Sobre este aspecto me parece que seja importante colocar aqui a conveniência de que, em
alguns dos problemas, seja prevista uma competência concorrente. Ou seja, que em alguns pontos de legislação possa haver competência simultânea dos três níveis, desde que, evidentemente,
garantida a hierarquia dos três níveis, de tal Forma
que sobre a legislação municipal prevaleça a estadual e sobre esta a federal.
Afinal,dentro ainda desta Idéia de que é preciso
buscar, fundamentalmente, os objetivos e não
propriamente nos perdermos nas buscas dos
meios, o que foi aqui colocado destacou a inevitabilidade da urbanização, mas não como um fim
em si mesmo, mas sim, como um processo, praticamente consolidado em todo o mundo que
acompanha o processo da industrialização.
Diremos que, realmente, a urbanização é inevitável porque o espaço urbano é o palco insubstituível da sociedade industrial ou pós-industrial.
Isso não quer dizer que não se deva ter, dentro
de uma política de desenvolvimento, políticas que
possam conduzir a um regramento da velocidade
desse processo. E aí é que aparece uma eventual
discordância, mas que é apenas aparente, entre
a idéia de que é importante, no trato da questão
urbana, pensar na fucação do homem no interior,
especialmente, nas cidades de menor porte, e
aquela outra que vê a urbanização como inevitável. As duas coisas não são, realmente, incompatíveis e devem ser conciliadas.
Finalmente, na busca desse objetivo, que é de
todos nós, foi colocada que é importante, para
se ter uma visão realmente eficaz,o conhecimento
de todos os fatores que intervêm no processo,
a eleição das prioridades e, finalmente, a viabilização das soluções. Isto tem muito a ver, especial-

Julho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

mente com a apreciação de eventuais propostas
que, em si, carregam um conteúdo filosófico e
até técnico respeitável, mas que, por serem institutos complexos e muitas vezes pouco experimentados, trazem também consigo uma série de
perigos, inconvenientes, alguns deles conhecidos
e outros até desconhecidos.
Isto remete a uma proposição que a Câmara
faz, também em termos escritos, já à Subcomissão, no sentido de que qualquer tipo de novo
instituto legal, que queira ser introduzido na Constituição, seja exaustivamente examinado para se
verificar, em primeiro lugar, se ele, realmente, é
indispensável;em segundo lugar, se ele, indispensavelmente deve estar no texto constitucional e,
em terceiro lugar, se realmente não pode e até
seja conveniente remeter este novo instituto à legislação complementar.
Dentro destas idéias, e finalmente, também
dentro desta idéia de enxergar as coisas como
um todo, a participação e as contribuições da
Câmara Brasileira da - Industria e Construção
Civil não se resumem a esta exposição e nem
mesmo ao debate que se fará, mas se traduz,
na disponibilidade permanente de fornecer aos
Srs. Constituintes tudo aquilo que possa estar
concentrado na visão dos construtores como parcelas integrantes da Nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nós
agradecemos a exposição e, encerrado o periodo
de exposição, passaremos aos debates e às indagações.
Está em discussão, então.
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)Para nós é um prazer muito grande receber aqui
os dois expositores e seus acompanhantes, e eu
gostaria de dizer como é dificil para nós, legisladores, nós, Constituintes, às vezes, abordar certos
temas.
Aqui, hoje, nós ouvimos, do Conselho Diretor
da Câmara Brasileira de Indústria e Construção
Civil, dois membros de uma mesma entidade com
posições opostas, um divergindo do outro. Vejam
como é difícil, para nós, formar nosso juízo. O
Dr. Lúcio Assunção deu o ponto de vista dele,
tem um estudo, um trabalho sob uma direção;
o Dr.MoacirGomes de Almeida,logo em seguida,
vem e dá um ponto de vista diametralmente oposto. E são membros de uma mesma entidade de
classe, representantes da construção civil. Então,
mostra-nos somente como é dificIl chegarmos
a um denominador comum, que atenda a todo
o setor, se uma mesma entidade diverge entre
si, pelo menos os dois expositores.
Mas eu gostaria de fazer umas pequenas indagações, inicialmente ao Dr. Moacir Gomes de Almeida. Primeiro, para dizer-lhe que a lei que veio
aqui, através do Govemo João Figueiredo, elaborada pelo CNDU, que está paralisada, porque venceu a legislatura, é arquivada: há essa lei, talvez
um pouco modernizada, e, como nós iremos colocar na nova Constituição - este pelo menos
é pensamento nosso - o direito da União de
legislar sobre o direito urbanístico e desenvolvimento urbano, logicamente, teremos no ano que
vem, tão logo a promulgação da Constituição,
uma nova lei complementar, regulando essa matéria, porque a Constituição atual não prevê com-

petência da União para legislar sobre desenvolvimento urbano e muito menos sobre lei de urbanismo. Então, qualquer lei federal, neste sentido,
pode ter argilída sua inconstitucionalidade. Então,
há dificuldadesempre, porque não temos leifederal, regulamentando essa matéria porque a Constituição não prevê e, se não prevê, fica difícil.
Hoje,quase que há um consenso geral em que
compete à União as diretrizesgerais do desenvol.vírnento urbano.
Eu gostaria de perguntar ao Dr, Moacir Gomes
de Almeida, se não me engano, se sua firma se
iniciou no ramo somente da indústria imobiliária;
depois, eu gostaria de saber por que ela diversificou para o ramo do café, se ele hoje tem a
maior fazenda de café do mundo, se a indústria
é melhor do que o café ou não. Fui informado
também, não sei se procede, mas tive conhecimento, de que o senhor hoje está construindo
em Nova Iorque.
Esta pergunta, agora, se subdivide em duas.
Eu gostaria de saber, como que procede a lei
do uso do solo em Nova Iorque, como é o problema do espaço aéreo, lá, como se aprova uma
planta, e qual foio interesse da Gomes de Almeida
Fernandes deixar o Brasil para aplicar capital nos
Estados Unidos.
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Duas partes: café e agroindústria. A indústria
imobiliária, como todos que participam dela sabem, é uma indústria extremamente densa de
arte, de arte pessoal; então o Moacir Gomes tinha
20 e poucos anos, já formado e meu sócio, e
na medida em que a idade avança, adquirimos
consciência a de que, na indústria imobíliária, raras empresas ultrapassam uma geração, algumas
duas, mas não é uma atividade padronizável a
indústria imobiliária.
O SR. RELATOR (José Ulisses Oliveira) Ipanema é permanente.

A

O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- É, chegou lá. Não é perenizável.Então, a uma
certa altura, caminhamos para um outro tipo de
atividade, embora de rendimentos muito menores, embora de maturação a muito longo prazo,
mas não tão dependente da arte individual: ela
pode ser organizada e gerida profissionalmente.
Então, caminhamos para a agroindústria, não só
café, como laranja, açúcar, álcool e cacau, estamos nos cinco setores. E, realmente, indo muito
bem.
Então, enquanto nós formos bons, a mdústria
imobiliária vai nos prover recursos para diversificar. Cogitamos, agora, de um campo industrial,
que estamos procurando.
O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - Mas
minha pergunta é a seguinte: é sobre o recurso
para o senhor comprar as terras em...
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Veioda indústria imobiliária, nasceu da indústria imobiIíária, como uma enorme quantidade
de grupos econômicos do Brasil e do mundo
inteiro Nasceu na indústria Imobiliária, onde a
arte, o trabalhar 24 horas por dia, noite e dia,
produz lucros e, como não se consegue trabalhar
desta maneira toda a vida, é preciso diversificar.
Então, diversificamos em relação à agroindústria,
onde os produtos não são diferenciados, onde
nós podemos ganhar dinheiro por sermos melho-
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res do que os outros e não por fazermos produtos
diferentes. Quer dizer, café é tudo café, mas nós
fazemos melhor e assim por diante; açúcar, é
a açúcar, mas nós fazemos melhor. Esta é que
foi a teoria estratégica do grupo ao se diversificar.
Com grande sucesso, recomendo aos amigos
que, se quiserem que a gente converse sobre
isto, estou à disposição. Essa foi a razão.
Segundo, em Nova Iorque. Aí, respondo com
o problema das vacas. Eles mandam as vacas
deles pastarem no nosso pasto, nós queremos
botar nossas vacas pastando no pasto deles. Em
vez de tomar uma atitude de rejeição pura, de
que eles vêm aqui cheios de regras para ganhar
dinheiro no Brasil, vamos aproveitar a possibilidade de trabalhar na terra deles para ganhar
dinheiro para nós A filosofia é semelhante a das
empresas estrangeiras que vêm trabalhar aqui.
Nós vamos trabalhar, estamos invadindo. E acredito que as empresas de ponta brasileiras, em
qualquer setor, têm capacidade e sucesso no exterior.
Quer dizer, não é um campo imune aos brasileiros. O Brasilé a 8"potência do mundo, o Brasil
tem capacidade de se firmar como a 8" potência
do mundo, e os empresários brasileiros têm capacidade de ser bem-sucedidos, enfrentando os empresános estrangeiros na terra deles. E assim fizemos, estamos há sete anos trabalhando lá, e acredito que com bastante sucesso. Somos uma empresa brasileira no exterior,totalmente subsidiária
da empresa brasileira no Brasil.
Agora, quanto às regras de NovaYork, são muito parecidas com as nossas. Quer dizer, em termos de ir operar nos Estados Unidos, em 24
horas você entra, não tem nenhuma dificuldade
- e perguntei ao advogado: Quando podemos
começar? Tenho a impressão de que amanhã
darei entrada no seu requerimento e, amanhã
mesmo, o Senhor já poderá começar a operar.
Não há nenhuma restrição na área imobiIíária.
Na área de construção, propriamente dita, há algumas restrições, estamos com um pouco mais
de cuidado em Nova Iorque.
Quanto à aprovação de projetos, é muito semelhante à daqui: demora de 1 a 4 meses, conforme
a comunidade em que ele se insere. Há direitos
dos VIzinhos objetarem, mas, quando objetam,
respondem pelos prejuízos que causarem, e se
alguém me atrasa quatro meses, responde pelo
prejuízo que me causou. Então, há um equilíbrio,
um balanceamento entre o direito de objetar e
a responsabilidade pelos prejuízos que causam.
Mas, basicamente, é muito semelhante ao nosso.
O processo de profissão é muito semelhante
ao nosso, tem o problema de sindicato, muito
forte; tem o problema de Mafia, quer dizer este
é um problema que nós não temos no Brasil
e temos lá. É um problema importante. Mas, no
local de Nova Iorque. Em outros, Estados, em
outras cidades o problema não existe.Então, basicamente, é muito semelhante ao que fazemos
aqui. Alegislação é muito diferente, o markentig
é muito diferente. Mas a parte de projetos, ou
de desenvolvimento urbano é muito semelhante
a nossa. Mas generosa um pouco que as nossas
cidades, lá se pode construir lO, 12 vezes a área
do terreno, no centro de Nova Iorque, é o que
conheço, enquanto a maioria das nossas cidades
está restringida a duas, quatro vezez.
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o SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)Para se construir no centro residencial de Nova
Iorque, quantas vezes a área de um terreno?
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Varia muito. Nas áreas mais densas chegam
a 10, 12 vezes e, se der à cidade certas amenidades, pode chegar até 15 vezes a área do terreno.
O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)Com Isto, a construtora tem que pagar alguma
coisa ao Estado ou à Prefeitura?
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Não. Pago o licenciamente normal; não é caro.
O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)Não tem que pagar para o espaço aéreo?
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- O espaço aéreo pode ser comprado dos vizinhos. O conceito de espaço aéreo que lá existe
- e está aqui na nossa proposição - pode ser
comprado dos vizinhos e a idéia é manter a ventilação: prédio muito alto cercado de prédios baixos, sem que os proprietários dos prédios baixos
tenham perdido substância econômica; ele vende
para quem pode fazer o prédio alto, a cidade mantém a mesma densidade. Então ela é feita por
torres que a gente observa no perfil nova-íorquíno,
Mas tem diferença. O que é muito diferente, lá,
é o direito que tem a municipalidade de negociar
com o empresário vantagens para a comunidade.
Quer dizer, um prédio recebe mais quatro andares
se se ligar à estação do metrô, recebe mais dois
andares se fizer uma praça pública. As várias necessidades comunitárias são discutidas em vários
níveis. Às vezes, até na Câmara Municipal, para
saber se aquele empresário pode obter as vantagens que desejam em troca das vantagens que
oferece à comunidade. Esse conceito de comunidade, lá é diferente do daqui
Uma ponte em cima da rua não tem problema
nenhum, desde que seja de interesse da comunidade. Uma loja de dois lados: por que fazer todos
os clientes atraveessarem a rua e serem atropelados, ou pegar chuva? Então, se negocia, faz
uma ponte. Não só lá, em Paris também. Quer
dizer, há muita coisa lá melhor. Mas, basicamente,
é parecido com o Brasil.
O SR. RELATOR (José Ulisses de Ollveira)N, no caso, a empresa negocia com ...
O SR. PAULO JORGE GERMANOS a municipalidade.

Com

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)E, nestes casos, assim, há alguma taxa, alguma
incidência de imposto para alguma coisa?
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Pode ser que sim e pode ser que não. Inclusive
agora, há um programa novo, de dar área adicionais de construção em troca de construção de
habitações de caráter popular em certas áreas
que o município dá, ou reforma de prédios velhos.
Quer dizer, há um jogo de interesse entre o empresário particular, naquilo que ele deseja, e o interesse público, naquilo que a Prefeitura julga que
é do interesse público. Uma coisa formidável foi
a construção de um patinador: a Prefeitura levou
12 anos e não conseguiu consertar o rinque de
patinação, mas o construtor o fez em quatro rnes-

ses a 1/3 a menos que o orçamento da municipalidade. Em troca disto, ele obteve algumas vantagens.
Há uma inter-relação entre a indústria imobiliária e a municipalidade muito intensa. Não só
a municipalidade: precisa-se fazer a ligação de
uma estrada à outra, o cidadão -liga a estrada
e recebe, então, algum direito de construir. Então,
não há prejuízo para ninguém e a comunidade
ganha a estrada. Neste sentido é melhor, mas
é muito parecido com o nosso.
Quanto ao direito de superfície, que existe na
legislação brasileira desde o tempo de Dom João
VI, que é a enfiteuse, em que você tem o domínio
útil, distinto do domínio pleno, lá, pode se fazer
o contrato, não tem problema algum. O contrato
pode ser eterno, com reajuste de tantos a tantos
anos, com reavaliações. E a lei dos incentivos,
na Constituição de 65, está lá com o mesmo
instituto de possessão do uso do espaço aéreo
e, na época, a idéia era a utilização do espaço
aéreo em cima dos trilhos de estrada de ferro.
É o mangue, no Rio, onde uma rede ferroviária
federal pode ser utilizada numa plataforma.
Então, desde 65 que isto é lei no Brasil. E,
desde alguns séculos, também enfiteuse é lei.
Então, não há nenhuma necessidade de discussão sobre direito de superfício, porque isto é da
nossa Legislação.
O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira) É. Mas enfiteuse está em desuso no Brasil há
muitos anos.
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- É meramente por desuso, mas está na lei.
Não é preciso lei nova para que a gente use,
e isso é muito usado lá: alugar por 30, 50, 100
anos os terrenos, com reajustes de 10 em 10
anos, 20 em 20 anos do aluguel e correção monetária plena. Lá não tem nenhuma restrição sobre
correção monetária, de nunhuma maneira.
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subsídio porque a verba orçamentária é alguma
coisa com que você quer resolver um problema
nacional, que tem prioridade da Nação.
Não falamos em subsidio à educação, não falamos em subsídio à saúde; falamos em verbas
orçamentárias à educação. Pagamos à universidade, aos professores, o ensino gratuito; o atendimento à saúde em grande parte é gratuito, porque
existe uma consciência nacional de que isto é
uma alta prioridade. Então, o que eu disse é que
não existem verbas orçamentárias para a habitação porque a Nação, a sociedade e o Congresso
não se conscientizaram, ainda, de que a habitação
é prioridade. Então, somos contrários ao subsídio,
mas entendemos, que, se for determinada prioridade à habitação para as camadas sociais, ela
só pode ser concedida com verbas orçamentárias.
Mas, se for determinado no orçamento, ou se
pejos Congressistas, em cada setor, for dada verba, acaba toda a verba do Governo. Porque tira-se
13% para educação, tanto à saúde, etc. Desde
que se reserve uma parte dos recursos do orçamento para um setor - é uma forma de reserva
de dinheiro para aquele setor.
Também já participei de vários congressos da
questão imobiliária, e sempre acusam o Governo
por não participar, ou, quando participar, pede-se
ao Governo que, através do antigo BNH ou da
Caixa Econômica, injete o dinheiro no mercado.
Então, o Governo está pecando por não participar
e pecando por participar. Se ele não participa
em nada, deixa livre o mercado. Muito bem. Mas
depois convoca-se o Governo para que venha
com dinheiro para financiar indústria. Quer dizer,
o Governo é chamado para injetar o dinheiro,
portanto está participando. Se o Governo vai dar
o dinheiro, tem o direito de participar, de regular,
porque o dinheiro é dele.

O SR. RELATOR (José Ulisses de Oliveira)Dr, Lúcio, o Sr. questionou aqui sobre o subsídio
do Governo Federal. Mas se vê todos os dias pelos
jornais, pelas telivisões, em seminários, em encontros de empresários em que pregam o livre
mercado, para todos os setores, inclusive para
a indústria de construção civil: como é que você
quer subsídio, se o governo está sendo acusado
por todos os setores do empresariado nacional
de dar muito subsidio? Não podemos, subsidiar
mais um setor da nossa economia. O Sr. citou:
fazer o Governo dar subsídio à saúde, escola. Então, deveria também subsidiar o mercado imobiliário. Mas, aí, não será mais um problema para
o Brasil? Se o próprio empresariado nacional está
acusando o Governo de não estar subsidiando!
Então acho dificilessa colocação.

O SR LÚCIO ASSUMPÇÃO - Perfeito! O que
propus aqui foi exatamente isto: existem as soluções de mercado e as soluções sociais. Nas soluções de mercado, não há a menor necessidade
de interferência do Governo. Por quê? O BNH
tem apenas 8, 10 anos de existência e as cidades
brasileiras já contam com alguns 40 ou 50 milhões de habitantes, todos eles morando em suas
casas sem que houvesse financiamento do BNH;
sem que houvessem subsídios. Então, a economia de mercado funciona sem a presença do
Governo. O que não funciona são os segmentos
sociais; para esses tem que haver a presença do
Governo. E neste caso a iniciativa privada não
pode dar soluções a esses segmentos: ela pode
participar como construtora, por exemplo, a nível
de COAP,mas não como a promotora da solução.
Então, nesses segmentos é importante a presença
e a participação do Governo.

O SR. LÚCIOASSUMPÇÃO - Não disse que
somos contrários, em termos empresariais, a todo
e qualquer tipo de subsídio. Subsídio, realmente,
tem conduzido este Pais não apenas às distorções
no mercado, mas a uma contribuição expressiva
no déficit público que, no nosso entender, é o
grande mal desta Nação. O que eu disse é que
as camadas sociais, que não têm acesso ao mercado, deveriam ter verbas orçamentárias e não
subsídios, tais como as que têm a saúde, a educação, a defesa, etc. Não é subsídio, é verba orçamentária. E verba orçamentária se diferencia de

O SR. MOACIR GOMES DE ALMEIDA - Gostaria de acrescentar, em relação ao que foi dito
em resposta à colocação inteligente do nosso Relator José Ulisses de Oliveira,que o empresariado
da construção tem sido coerente quando pede
que o Governo dê alguma coisa ao mercado.
Os recursos do Sistema Financeiro de Habitação,
seja do sistema de Poupança e Empréstimo que
é a caderneta de poupança, seja dos Fundos de
Garantia, quando utilizados, são pagos. O construtor, quando recorre a um financiamento da
construção, paga integralmente os juros e o cus-
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teio daquele empreendimento. Quando a unidade
pronta é transferida ao mutuário final, esse mutuário paga integralmente ao sistema também os
juros e a correção monetária devolveintegralmente o empréstimo.
Nossa grita tem sido para que esses recursos
existentes com a finalidadede atender a habitação
sejam utilizados para a habitação no mercado.
Os recursos do SBPE e os tomadores da classe
média e as construtoras têm devolvido integralmente quando fazem esses financiamentos, e os
recursos do Fundo de Garantia que, ao invés de
subsidiar outras atividades como isso foi criado
com a finalidade específica de solucionar esse
problema de habitação, sejam aplicados na solução do problema de habitação.
O que me parece é que, quando todo o dinheiro
arrecadado de poupança, Fundo de Garantia,
Tempo de Serviço que é o retomo das transações
são aplicados, ou na construção de habitação,
ou no saneamento, na infra-estrutura das zonas
urbanas que vêm, também, a criar novas condições para novas credibilidades.
Ontem, questionamos, aqui, até as 22 horas,
o Presidente da Caixa Econômica, O Diretor de
Obras e Saneamento do DistritoFederal, e o Diretor da Carteira Habitacional, e sobre estas questões perguntamos a quantos por cento. Então,
o Presidente nos respondeu que 42% da aplicações da Caixa Econômica, estão nos setores de
• desenvolvimento urbano, isto é, saneamento, e
o restante na construção civil, especificamente.
Mas, gostaria de perguntar, aqui, ao nosso Presidente do Sindicato da Construção Pesada, Dr.
Tibério César Gadelha: V. S' nos assegurou que
o Brasil tem cinco grandes construtoras, V. S'
poderia nos dar o nome delas, se for possível?
O SR.T1BÉRIO CÉSARGADELHA -Acho que
são conhecidas: temos as Construtoras Andrade
Gutierrez,Mendes Júnior, Camargo Correa, Norbeto Odebrecht, Serra Almeida. São as que me
ocorrem agora, é só isto. Para conceito de grande
tomou-se por base algumas variáveis como capital e faturamento - e isso varia de ano para ano.
Mas essas colocações de primeira, segunda e terceira são aleatórias. Estou dizendo assim as cinco
grandes.
O SR. RELATOR (José UlíssesOliveira) - Existe hoje uma acusação da imprensa de que essas
cinco fizeram cartel para que as grandes barragens, as grandes obras fossem feitas entre elas.
Recentemente, ouvi de uma construtora, que estava associada à Norbeto Odebrecht, dizerque, para
a construção de uma barragem, que estava sendo
projetada lá em Minas Gerais, cuja concorrência
foi ganha pela Andrade Gutierrez, associada a
uma outra, já estava a carta marcada: foi de 100
milhões de dólares a mais.
O SR. T1BÉRIO CÉSAR GADELHA - Desconheço isso. Há critérios de concorrência, de elaboração de editais que fogem completamente à
atuação desse ntual, Esta pergunta deveria ser
dirigida aos dirigentes dos órgãos da Cebrae, da
Eletrobrás, que aprovam esses editais e os lançam
no mercado.
-Sinecom tem-se pautado, como está escrito
aqui:
"Representante que é não só das 5 grandes, mas de todas as 20 médias e cerca de
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150 pequenas empresas, por defender editais que sejam claros, abertos e que permitam a participação de todos.
Reconhecemos que há tipo de obras que,
evidentemente, em função do equipamento
exigido,do capital exigido,da tradição exigida
não pode ser aberta indistintamente a todas
as empresas."

O SR.T1BÉRIO CÉSAR GADELHA- Não desta
forma como V. Ex"está colocando. Primeiro, cabe
definir minha posição como Presidente do SIndicato que fui convidade para um debate sobre
transporte e urbanismo e não uma Comissão de
Inquénto.
O SR. RELATOR (José Ulisses Oliveira) - Perfeitamente.

Inclusivea minha empresa, da qual sou Diretor,
é uma empresa de porte médio, e, muitas vezes,
aceito como lícito que não tenha condições, por
não ter equipamentos ou capital, nem pessoal,
de participar de uma grande barragem, por exemplo. O importante é que os critérios de concorrência sejam claros e definidos previamente. Era
o assunto que eu tinha a responder em face da
questão de V. Ex"

O SR. T1BÉRIO CÉSAR GADELHA - Como
Presidente do Sindicato desejo informar que o
funcionmnto do sindicato, como de qualquer entidade de classe, é no sentido de atender os Interesses de seus filiados,procurando harmonizar esses
interesses. Nós, do Sindecom, temos por princípio
não nos imiscuirmos nos interesses conflitantes
entre os seus filiados O que defendemos é que
o poder público estabeleça r{oJras claras, bem
difinidasmas suas concorrências, seja nas pequenas obras em que têm acesso as pequenas empresas, seja nas médias obras em que têm acesso
as médias empresas, e seja nas grandes obras,
que reconhecemos que, muitas vezes, é impraticável às pequenas empresas se habilitarem a
elas.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Para
uma questão de ordem Constituinte, concedo a
palavra ao nobre Constituinte Ricardo Izar.

O SR.RELATOR (José Ulisses Oliveira) - Essa
acusação foi feita por uma empresa filiada ao
Sindicato, do qual V. Ex" é o Presidente. A Ceesa
fez a acusação de que havia entrado na concorrência sendo que a concorrência foi vencida pela
Andrade Gutierrez,associada uma outra empresa,
senão me engano Camargo Correia cujo valor
me foge da memória, senão me engano 258 milhões de dólares. Muito dinheiro. Ela teria feito
uma proposta de cem milhões de dólares a menos Não sei o motivo por que a fez mas ganhou.
Agora, segundo as informações, elas são convidadas, são cartas-convite. Então, já não está mais
havendo, dentro dos Sindicatos das grandes
obras, mais concorrências públicas, mais cartasconvite mas sim uma negociação prévia em que
havia participação dos sindicatos ou diretamente
entre os órgãos governamentais...
O SR. TIBÉRIO CÉSAR GADELHA - Se V.
Ex" me permite, o Sindicato não participa desse
tipo de entendimento. Mesmo porque isso lhe
é vedado por lei e, segundo, porque não seria
uma forma de unir as empresas ao Sindicato se
ele viesse a ter atuação. V. Ex" vai me permitir,
mas acho que esta pergunta caberia ao Presidente
do órgão que realizou a concorrência.
O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - Não
A minha pergunta é a seguinte: V. Ex' tem como
filiadas todas as pequenas e médias empresas
da indústria de construção pesada no Sindicato
que preside? V. Ex' tem todas as informações
que lhe são dadas, talvez nem o Presidente da
República as tenha Então, todos os problemas
envolvendo esse setor importante da nossa economia e que, inclusive, detém o poder político,
ja é de conhecimento público não há nem um
Governador eleito no Brasil,isto é, todos os candidatos recebem ajuda.desse setor.
O SR. RELATOR (José Ulísses Oliveira) - Não
sei se há influência aqui dentro, a nível de disputa
majoritána das Prefeituras. Normalmente, como
é do conhecimento de todos, eles são financiados.
As vezes as empreiteiras financiam 3, 4, candidatos de qualquer corrente política. Não é nada
demais. Então, têm uma influência muito grande.
Portanto, Sr. Presidente, sabemos pela imprensa, notícia de ontem, que há governos estaduais
comprometidos com essas empreiteiras, abrem
novas construções para atender a determinadas
empreiteira. Isto é verdade?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Gostaríamos de participar dos debates para não voltarmos às mesmas perguntas. O nosso Relator
fez algumas perguntas no setor habitacional que
gostaria de complementar. Seria desagradável fazer as mesmas perguntas para outras ou para
as mesmas pessoas, então é uma complementação de perguntas. Gostaríamos de participar
efetivamente disso.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Apelamos ao Sr. Relator que encerre a sua palestra.
O SR. RELATOR (José Ulísses de Oliveira)Gostaria de dizer ao Dr. Tibério César que essa
pergunta minha têm sentido. Não estou acusando
nenhuma empreiteira, de porte algum. Se ela está
fazendo isto, está dentro do seu direito, não está
errado; o errado está a lei. Como estamos redigindo a Lei Maior, estou perguntando para ter
subsídios e informações, para que a futura Constituição possa coibir isto. A empreiteira tem que
ter lucro, isto é próprio do mercado capitalista.
A essência da empresa é o lucro, se ela não o
obtém, vai à falência.
A regra desse jogo é pesada. Agora, fomos eleitos para fazer uma Constituição e temos que fazer
leis que possibilitem que venha a prevalecer esse
jogo.
O SR. T1BÉRIO CÉSAR GADELHA - Quero
declarar que estou de pleno acordo com que se
estabelaçam leis claras para o processo de concorrência se faça de uma maneira lícita.
I

O SR. RELATOR (José Ulisses Oliveira) - Não
estou querendo fazer nenhuma Comissão de Inquérito e nem quero utilizaro Presidente, quero
obter subsídios para que eu obtenha algum esclarecimento e através do meu juízo, possa, com
os meus companheiros, elabqrar certas leis que
impeçam esse tipo de concorrência pública, que
está havendo agora no Brasil.
Era só isto, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Concedo a palavra ao Constituinte Raul Ferraz
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ. - O
nosso Relator,José U1ísses, já se manifestou sobre
o quanto é complicado discutir um problema desta natureza. Mostrou que até dentro da mesma
atividadeexistem divergências,que afloram muito
quando partimos para discutir esses problemas
em segmentos diferentes. Posso colocar em meu
currlculum hoje que tive essa experiência.Andei
debatendo com V. S'" aqui, da construção civil,
da Câmara Brasileirada Indústria da Construção;
andei debatendo este assunto lá nas comunidades de base da Igreja;andei nas associações de
moradores; andei nas Câmaras de Vereadores,
nas Prefeíturas, inclusive, tive oportunidade de
participar, junto com e ex-Prefeito de Salvador,
nosso Manuel Castro, que viveu aquele drama
que é administrar Salvador; discuti esse problema
com economistas, com engenheiros, com arquitetos e aí é que vemos divergências.
Uma coisa é o problema aqui enfocado da parte, do ângulo da indústria da construção, dos corretores de locação de imóveis, das imobiliárias,
de um modo geral. Então, ficamos perplexos
quanto ao probelma urbano brasileiropois é difícil
de ser resolvido. Mas me parece que quem centralizou o probelma foi o Dr, Lúcio Assunção para
dividir em três aspectos que teriam que ser atendidos Estou citando aqui o Dr. Lúcio Assunção,
não por ter sido mais brilhante, porque 05 outros
foram todos igualmente brilhantes, apenas porque coincide com o Norte, aquilo que nos guiou
quando, como Relator que somos do projeto de
lei do Uso do Solo Urbano na Comissão do Interior, quando apresentamos o nosso substitutivo.
O que diz o Dr, Lúcio Assunção? S. S' diz que
precisa ser marcada a presença do Govemo no
urbanismo, porque o Govemo esteve sempre ausente no problema urbanístico nacional.
Realmente, no nosso substitutivo procuramos
trazer a presença do Governo e ele não pode
ficar indiferente, ao contrário, achamos até que
ele é o grande culpado da desorganização urbana
que existe no País hoje. Em segundo lugar, ele
coloca que é preciso apresentar soluções sociais
e nós procuramos trazer para o projeto de lei
do Uso do Solo Urbano, o nosso substitutivo, as
soluções sociais que existem; justamente para
aquela gente que está fora do mercado e que
deixa o mercado desorganizado, como está aí,
e depois respeitar as leis do mercado. Estamos
de pleno acordo, foi exatamente aí que centralizamos o nosso trabalho para o substitutivo do
Uso do Solo Urbano.
Achamos que se as coisas ficarem apenas sob
o aspecto, sob o ponto de vista de uma classe
não vai adiante, porque o problema existe.O problema da urbanização acelerada a que o Brasil
está submetido é uma violência.Em pouco mais
de 20 anos passamos a ter 72% da população
residindo nas cidades. contra 28% no campo.
E o pior de tudo, é que 'lemos hoje verdadeiros
especialistas em reforr -"'l agrária no Brasile muito
pouca gente falando • reforma urbana. Quando
a cidade hoje, segUI I) um dos conferencistas
que se apresentou hoje, e o palco da sociedade
industrial, da sociedade moderna, mas é, também, o palco dos grandes dramas sociais. É nas
grandes cidades que pode o problema social ex-

plodir.Devodizerque o nosso trabalho se orientou
muito para esse lado, reconhecer que existem
determinados problemas, que, às vezes, não gostamos de ouvir. Sei porque há problemas que
são focalizados aqui que não são nem mencionados lá, e há problemas que são mencionados
lá que não são nem lembrados aqui.
Ora, se estamos preocupados em fazer uma
boa legislação para o uso do solo, ou em qualquer
sentido, se estamos preocupados em fazer uma
boa Constituiçãu, temos que fazê-Ia apenas para
o mercado formal, para o Brasil formal, temos
que fazer, também, para o Brasil real. E o Brasil
real é esse de ver São Paulo com cerca de 7
milhões, pelo menos, de pessoas vivendo em favelas ou em cortiços, em situação de penúria,
em termos de urbanização. No Rio de Janeiro
há um outro tanto de favelas. Então, temos que
procurar resolver esse tipo de problema.
Foi levantado aqui que não existem recursos
no orçamento para a habitação. Ora, então, está
em contradição com o problema agrário que há
recurso no orçamento para a chamada reforma
agrária. Então, é uma questão que coloco, não
isoladamente para um ou para outro. Há necessidade de se colocar recursos para a habitação
de "a" ou de "b" ou para promover-se uma reforma urbana no País? Ou essa reforma urbana é
dispensável? É uma questão que coloco para ser
debatida aqui. Um poderia responder a esta pergunta para não se gastar muito tempo.

o SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer
quase a mesma pergunta.
Recentemente, no Instituto de Engenharia, em
São Paulo, ouvi uma palestra do Dr. Raul Luna,
aqui presente, e esclareceu um mundo de coisas.
Tenho participado de diversas reuniões do setor
urbano, principalmente no setor de habitação, e
nesta palestra do Dr, Raul Luna ficou, mais ou
menos, esclarecido o deftcit habitacional no Brasil. Normalmente, estamos ouvindo na televisão,
em reuniões, chega um representante de uma
sociedade e dizque são 10 milhões, outros dizem
que são 8 milhões, ou 5 milhões. Na realidade,
pela primeira vez,ouvi uma pessoa dizer e provar
que existe um déficit habitacional de cerca de
4 milhões de residências.
Então, falando sobre a dotação orçamentária,
gostaria de perguntar ao Dr.Marcílio e aos outros
se, na realidade, teríamos condições de fazer um
plano habitacional sem uma dotação orcamentária ou se não há necessidade de uma dotação
orçamentária, inclusive constitucional, como no
setor da educação que precisa de 13% da União,
25% do Estado e 25% do município, para o setor
de habitação popular? Acredito que não teríamos
nunca um plano de habitação sem uma dotação
orçamentária. De 1970 a 1980, construímos um
mundo de habitação, enquanto de 1980 para cá,
nada. Então ninguém agüenta esta desordem
sem plano algum. Eu gostaria de fazer esta pergunta: Sem uma dotação orçamentária, teríamos
condição de fazer um plano habitacional?
O SR.PRESIDENTE (DirceuCarneiro)- lembraríamos de que cada Constituinte tem no máximo três minutos para indagar.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - Sei
que o assunto é muito complexo, levei dois anos
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e meio estudando isso, mas para dizê-lo em três
minutos o que aprendi é muito difícil.
Vou encerrar, dizendo que discordo do argumento. Houve um orador que deu parabéns a
uma cidade grande, porque tem sobra de loteamentos. Mas essa mesma cidade tem excesso
de favelas. Então, discordo de que não haja o
problema de especulação. Existe.O problema de
especulação está na cara. Basta chegarmos de
avião às grandes cidades e olharmos, pois há
mais espaço vazio do que espaço construído, urbaruzado, Enquanto isso, classes menos favorecidas,justamente aquelas de onde pode viro problema social, de onde pode explodir,estão morando lá nesses mundos, estão perdendo o seu tempo em transportes, gastando mais em transportes,
deteriorando a vida familiar. Quero dizer que a
especulação existe e que ela é diferente da especulação com frutas, com verduras, é diferente,
porque são mercadorias perecíveis, enquanto o
solo urbano não é perecível. Quando a pessoa
especula com ele esté ganhando, porque o investimento do poder público está sempre beneficiando e valorizando, ao contrário, de quem vai especular com frutas e verduras que no outro dia não
há mais frutas nem verduras.
Bom, basicamente, era esta a observação que
gostaria de fazer.Mas de qualquer maneira, devo
dizer que aprendi muito neste debate aqui e vou
examinar estes documentos que estão sendo entregues e vou ter mais coisas ainda para aprender.
Muitoobrigado.
O SR.PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Concedo a palavra ao Sr. Moacir Gomes.
O SR MOACIR GOMES DE ALMEIDA - Procurarei colocar algumas coisas e pedirei ao Carlos
Moacire aos membros da Mesa que completem.
O dedicado e diligente Constituinte Raul Ferraz
que tanto tem trabalhado por este tema do desenvolvimento urbano, colocou aqui com uma certa
surpresa, a Câmara Brasileira de Indústria da
Construção representando a pequena empreiteira
do mais remoto rincão do Rio Grande do Sul
e a grande empreiteira da Bahia, de São Paulo,
ou de MinasGerais.Ela representa a menor unidade da indústria imobiliáriaem qualquer dos Estados e das grandes cidades do Brasil. Então, é
natural que exista as mesmas características díferentes de brasileiros e de empresas diferentes,
de portes diferentes, localizados em cidades que
tenham uma problemática totalmente diferente.
Daí V. Ex' deve entender como deve ser complicada, por exemplo, a presidência de uma Câmara
Brasileira da Indústria da Construção para tentar
sintetizar num único documento a posição do
Brasil inteiro.
Em segundo lugar, a especulação que se fala
- nós da construção imobiliária, da construção
habitacional usamos o terreno como uma matéria-prima. Nenhuma construtora, nem que quisesse, poderia se dar ao luxo de comprar um
terreno e retê-lo O nosso capital é escasso. O
Brasil como um todo tem escassez de capital
de giro. Nossas empresas quando conseguem
adquirir um terreno precisam agilizá-lo rapidamente, lutando contra o emaranhado legal que,
muitas vezes,fazcom que os prazos de aprovação
de um processo passem por meses ou anos. Então, utulizamos o terreno como matéria-prima e
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temos interesses. Aí V. Ex" vai encontrar coerêneras nas propostas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção de que o tratamento fiscal à
propriedade ociosa seja dado de forma a estimular a oferta da mercadoria no mercado. Queremos
que mais brasileiros de todas as camadas sociais
possam ter acesso à compra de um lote urbanizado ou de uma casa.
Finalmente, V. S' mencionou a questão da especulação Peço ao Carlos Moacir que me complete
O SR CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - De
acordo com o meu ponto de vista, não interessa
à indústria da construção civil a especulação imobiliária. E se olharmos o nosso substitutivo, ele
vem todo em cima de colocar terreno à disposição
da construção civil,porque é pela construção civIl
que acreditamos que tem a saída do desenvolvimento brasileiro.
O SR. MOACIR GOMES DE ALMEIDA - Sr.
Presidente, só para continuar o seguinte: que também temos o cuidado de toda a apresentação
trazida pela Câmara Brasileíra da Construção e
pelos sindicatos e associações do Brasil inteiro
a ela filiados se preocupam com o aspecto do
mercado e do interesse público. Jamais defendemos alguma coisa que seja do interesse exclusivo
da empresa, porque isso não teria consistência.
Defendemos as soluções de mercado, defendemos o acesso ao financiamento à grande maioria
da população. V. Ex"vai encontrar essa coerência
nas colocações escritas a naquelas que foram
aqui trazidas. Nós não representamos o interesse
de uma classe. Estaríamos fazendo pouco da inteligência e não estaríamos correspondendo ao espírito público de V.Ex" se viéssemos com colocações particulares neste Plenário.
O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
- Respondendo aos Constituintes Raul Femandes e Ricardo Isar, simultanemente, quanto ao
déficit há um anexo que vou distribuir - acabei
de entragar ao Presidente -lá há a ongem desse
número de 7 milhões, que é bom a gente exorciar
sete, oito ou dez. Em 1964, quando se precisava
aprovar o projeto, optou-se pela definição do déficit como sendo o número de habitações sem
nenhum sistema de destino de dejeto. O Brasil
era muito pobre em 1964. Daí a metade da população, sete rmlhôes de habitações, daí o número
sete multirrepetido. Hoje, o IBGE nem apura isso,
pois o Brasil já é um outro Brasil, Então, é preciso
escolher um conceito de déficit para formular a
solução para isso, ou não se sabe sobre o que
está falando.Houve alguém que esteva presente
à Comunicação do BNH, ontem fizemos parte,
que, Inclusive, como défcit, toda a Casa precisa
de conserto - não estou brincando - e dava
vinte e tantos milhões que era praticamente todo
o estoque das casas de ncos.
Então, agora, há um outro conceito que pode
ser utilizado que diz respeito às habitações rústicas. Segundo o PNAB de 1984, muito recente,
o número de habitações rústicas são de 700 mil
nas zonas urbanas no Brasil. É menos do que
um milhão nas zonas urbanas. Há um outro conceito também de défcit também útil: quando as
famílias não têm domicílio. Então, isso se apura
através do número de famílias e do número de
domicílios, assim chegaríamos a 1 A milhão -

sempre nas zonas urbanas. Não tem sentido falar
destas zonas rurais. Os 7 milhões eram 5.6 nas
zonas rurais. Abandonemos os números de 1964
e os conceitos de 1964, chegamos a algo mais
útil para a formulação. 700 rrulhabitações rústicas
em todo o Brasil - é surpreendente mas não
passa disso. Segundo, o número de famílias sem
domicílios que fazem a coabitação de 1A. Se tivermos, então, um conceito mais amplo de déficit,
que seria a soma das habitações rústicas que
precisam ser substituídas com o número de famílias, que não têm onde morar, chegaríamos a
dois rmlhôes, Então, diria que cada escolhe entre
700 e dOIS rrulhôes, mas, pelo amor de Deus,
vamos abadonar números como 5, 7 e 10 são
piada.
Em segundo lugar, tudo isto vai caminhar para
a direção do desenvolvimento urbano: água, esgoto, saneamento. Porque a casa existe, o que
ela não tem é essas amenidades Também está
incluída aqui a estatística da evolução de água,
esgoto, energia elétrica de 1970 para 1980; e de
1980 para 1984, que foi dramática a melhoria
da situação no País. Mas realmente dramátíca e
passando por um regime de instalação sanitária
não ligada à rede de água, em 1970, havia 78%;
em 1980, 61% e em 1984,69%
Em água, foi mais dramátIco: 46%, em 1970,
não tinha ligação à rede pública de água; 24%
somente em 1980; e 14% somente em 1984,
houve também uma dramátIca melhoria. Então,
a conceituação do desenvolvimento urbano em
ralação a serviços públicos parece bastante implantada. O que não está implantada é a idéia
do uso do Território Nacional com vistas aos próximos dez e vinte anos para que os problemas
não se agravem e voltemos ao impasse dentro
de alguns anos. Daí esse conjunto de sugestões,
que li muito rapidamente, que lhe dane uma cópia, que está muito bem-feito e, portanto, sujeito
a debater cada uma delas.
Quanto aos benefícios que têm relação com
o propnetário particular em função destas obras
públicas, aqui está previsto que o município, propomos, se aproprie dessa valorização através do
que chamamos de contribuição de melhoria urbana, que citei, ligeiramente. Talvez não tenham visto esta colocação. Através do instrumento fiscal,
vamos poder transferir ao município parte desta
valorização que veio para a propnedade. Permita-me só arrematar - dá uma impressão de grande divergência entre o Lúcio e eu nos impostos
sobre os lotes, deveremos taxar uma segunda
casa. Vamos estudar o assunto - acho que é
complicado no Brasil. Mas o imposto sobre lote,
creio que estamos pensando igual. Parece-me
que da malha urbana, os lotes subutilizados e
retidos, que chamamos para especulação, não
é para este problema, porque o pobre da familia
não sabe o que fazer com o dinheiro se vender
o lote, ou o lote não é nem lote, como disse
o Lúcio. Se instalamos a água e esgoto, temos
a Contribuição de MelhOria para poder cobrar e
recuperar parte do que fez,não diretamente, tendo
que provar qual foi o benefício daquele lote, mas
quando vai ver aqui no papel, de uma maneira
não ligada ao benefício direto daquele lote. Então,
pederíamos recuperar o benefício feito pelo município ao proprietário do lote que ganhou de presente aquilo. Mas ele fica, então, com o lote retido,
porque não se sabe o que fazer. O aumento do
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IPTU utilizado como indutor da venda do lote,
parece-me, digamos, da mais absoluta essencialidade, para que a pessoa possa guardar o lote
simplesmente porque não quer vendê-lo. Se quiser guardar o lote, gaurde-o, mas pague o imposto. E esse mesmo imposto cresce de uma maneira progressiva, conforme o julgamento da municipalidade do desejo de que aquela área seja
utilizada e não que permaneça subutilizada, a pesar de urbamzada. Está daro? Então, podemos
usar o IPTU progressivo para atingir o objetivo
de oferta ao mercado dos terrenos ubanizados
não utilizados. Assim, há uma grande quantidade
e esse Instrumento é de grande fertilidade Esse
é o imposto sobre os lotes.
O SR. CONSTITUINTE PAULO FERRAZ- Se
o proprietário urbano está sem saber o que fazer
com o dmheíro do terreno, ele vende e compra
ações da Gomes de Almeida Femandes.
-

O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
É uma idéia construtIva..

O SR. CONSTITUINTE PAULO FERRAZuma idéia construtiva.
-

É,

O SR. PAULO ANDRÉ JORGE GERMANOS
Exatamente. Vamos divulgar isso.

Finalmente, o problema do subsídio que foi
falado aqui. Dependendo da colocação, ele é que
é válido. O subsídio é um instrumento legítimo,
mas precisa ser bem utilizado Quer dizer, na medida em que todo mundo quer subsídio ao trigo.
Cada indivíduo que pede a palavra, pede um subsídio mas não se oferece para pagar coisa alguma.
Então, o problema do subsídio, que se encontra
num dos capítulos aqui, são subsídios, não é rejeitado subsídio, mas é preciso criar fontes de recursos para o subsídio. Quer dizer, não é possível
tirar de onde não existe. Então, acréscimo de impostos municipais, que há aqui uma corte de acrécimos, que não fere o sistema capitalista, que
não fere o funcionamento da economia de mercado, dá à municipalidade e a outros órgãos o problema de equilibrar e, nisso a Caixa Econômica
Federal usou durante muito tempo. Ela cobrava
12% de certos empréstImos e fazia outros a 3%.
É uma forma de subsidiar a habitação mais baixa,
cobrando mais caro das habitações maiores. Isso
é norma corrente no antigo Sistema Financeiro
de Habitação. Quer dizer, então, o subsidio deve
ser rejeitado quando não vem com as fontes de
receitas para cobri-los, aprovados pela comumdade. Mas uma vez aprovado, o subsídio é um
instrumento a ser utilizado no desenvolvimento
amplo para várias finalidades. Realmente, asseguro ao nobre Constituinte Raul Ferraz que S.
Ex' vai se divertir muito com esse documento
da indústria e vai se surpreender agradavelmente.
Tenho a impressão que temos 80% de concordância e não sei se temos 20% de divergência.
Quanto ao substitutivo tenho muitas sugestões
e algumas restrições para debater, e até alternativas, porque o objetivo é o mesmo. Acreditamos,
na Câmara dos Deputados, que temos os mesmos objetivos, mas que temos mecanismos utilizando economia - porque não vamos mudá-Ia
- ela é uma economia de mercado, melhor ou
pior - para atingir os objetrvos sociais que todos
desejamos. Há uma afinidade enorme entre todos
nós nos objetivos Vamos escolher os mecamsmos.
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está aí o Presr-

já está morando, tem que sair" 0\1 adapta a législação à renda, ou uma ou outra.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conceda a palavra ao Sr. Lúcio Assunção.

O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - As
vezes a renda da pessoa não dá para morar na
cidade e tem que morar na perifena, pois o poder
público investiu demais para que encarasse aquele terreno. Quer dizer, o mvestimento não foi benéfico a essa pessoa que foi morar na periferia. É
aí que gostaria de que esse investimento público
fosse mais disciplinado.

Estamos à sua disposição dente para ajudar nisso.

O SR. LÚCIO ASSUNÇÃO - Sr. Constitumte
Raul Ferraz, perguntaria o seguinte: onde é que
está escrito que uma área urbana não aproveitada
é ruim? Por que se parte desse principio? Ora,
vamos imaginar - só para raciocinar - que não
houvesse área urbana desocupada. Já pensou
que loucura. Já pensou o preço de um terreno
se não houvesse terreno vago na cidade. Seria
uma loucura esse preço. Se houvesse um excesso
seria desvatagem. Então, há um limite, um meio
termo conveniente que temos um estoque e podemos abastecer o mercado; e é esse estoque
que pode evitar especulação. É exatamente a existência desse estoque que pode reduzir, pelo menos a especulação.
Um outro ponto é verbas orçamentárias. Repito
aqui para o José Ulysses: toda questão é de se
ter ou não prioridade. Vou dar exemplo: não há
dinheiro para isso, não há dinheiro para aquilo.
De repente, o Governo descobre dois bilhões de
dólares para tampar buraco de cinco bancos estatais estaduais. Apareceu dinheiro. Não há dinheiro
para nada, mas para tampar buraco há. De onde
vem esse dinheiro? Vem dos recursos nacionars.
Por que foi dado? Porque se entendeu que aquilo
era uma prioridade máxima. Então, o que não
há é propriedade. Quer dizer, a conceito, é de
que existe ou não verba. Nesse ponto realmente
divirjodo Moacir Gomes, por que a carga tributária
brasileira já é altíssima. Há um discurso do Governo que mascara essa posição, porque a carga
tributária brasileira é da ordem de 23% a 24%
do PIB. É altíssima. O Governo usa um número
que a carga tributária é líquida. Desses 23% ou
24%, ele deduz os juros pagos pela dívida que
já chegam a cerca de 10% do PIB. Então, dá
uma carga tributária líquida de 13%,baixa. Baixa
por que? Porque o Governo usou mal esses recursos, desperdiçou, fez projetos inviáveis, aumentou
a divida pública, consequentemente, os juros a
serem pagos sobre esa dívida e, com ISSO, há
uma carga tributária líquida muito baixa. Ora, a
carga tributária brasileira é altíssima. Então, qualquer aumento de imposto não vai resolver problemas, vai piorá-los.
E o Sr. Constituinte Raul Rerraz, novamente,
abordou - esse que eu acho que é o ponto,
assim, fundamental dessa discussão - o problema de misturar soluções de mercado com as
soluções sociais. Enquanto não houver uma clara
separação desses dois segmentos, vamos insistir
em erros de soluções. V. Ex' citou, por exemplo,
que há áreas vazias nas cidades e os segmentos
margínahzados devem Ir para a periferia. Porque
esses terrenos são incompatíveis com as rendas
desses segmentos. Havendo ou não esses terrenos vagos, eles nunca poderiam comprá-los. Falei
isso no plenário da Câmara de Vereadores de
Belo Horizonte, citei o seguinte exemplo: os terrenos urbanizados em Belo Horizonte de acordo
com todas as normas da Prefeitura, com Plambel,
Copasa, Cemig, etc., custam um valor tal que
impedem as rendas até cinco de adquirir os terrenos. Então, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte fez esta proposta: "Quem ganha menos de
cmco salários não pode morar na cidade. Quem

Por exemplo, um terreno numa certa posição,
que fosse beneficiado pelo investimento que o
poder público fez na Instalação da energia elétrica,
na rede de água, e esgoto, no telefone, na pavimentação, na urbanização, enfim, em tudo aquilo
que significa urbanização de modo geral, aquilo,
pelo menos em parte, senão no todo, retomasse
ao poder público para que esses investimentos
não tomassem inacessível ao próprio poder público adquirir uma área para a construção de um
conjunto habitacional. Acho que nisso há uma
deturpação, um contraste imenso entre o que o
poder público faz e recebe. Fui prefeito e sei muitos que aqui estão também o foram - que
ao se executar uma obra urbana inevitavelmente
a área vízmha será valorizada e de tal modo que
o poder público que contribuiu para tal valorização
não poderá adquiri-la para realizar uma nova obra
pública, porque o proprietário alega que o terreno
é caro, meu terreno tem rede de água, esgoto,
telefone, tem asfalto, como se ele houvesse realizado investimentos e tivesse feito um esforço
enorme para que tudo aquilo estivesse valorizando o seu terreno! Então, por que o poder público
é que é penalizado? Isso é que tem que ser disciplinado. E essa especulação às vezes é involuntária,
ela existe, apenas o poder público é que é culpado,
compete ao Poder Público disciplinar isso. E nós
procuramos dIsciplinar, na falta de uma ídéza melhor, colocamos em nosso substitutivo, como sena a idéia, até que V. Ex"; nos iluminem e coloquem uma idéia melhor.
O SR. DAGOBERTO GODOI - Há duas perguntas objetivas que mereceriam uma sucinta
resposta: uma é se, realmente, é indispensável
uma reforma urbana para se conseguir equacionar todos esses problemas que estão sendo trazidos; e a outra se realmente seria indispensável
uma dotação orçamentária para equacionar o
problema.
Caro Sr. Constituinte Raul Ferraz, creio que a
sua pergunta é muito mais decisiva em termos
de toda questão filosófica que está envolvida e
tem muito a ver com o trabalho desta Subcomissão e da Constituinte. Porque, se realmente
partimos do princípio de que é preciso fazer uma
reforma urbana, essa terminologia está carregada
de alguma coisa que seja muito profunda e que
demande uma revisão igualmente profunda dos
conceitos e instrumentos que aí estão à disposição do próprio Poder Público.
Quer me parecer que a idéia predominante
dentre os consultores é que a reforma vista desta
forma, como estamos colocando aqui, não é indispensável. O que realmente urge fazer é dar
ao proceso urbano uma dinâmica e um aperfeiçoamento indispensáveis. Isto sim! Agora, este
processo tem que ser dinamizado muito mais por
um aperfeiçoamento no uso das ferramentas, dos
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instrumentos atualmente disponíveis do que propriamente na criação de novos institutos e de
nova munição legal a pôr à disposição do Poder
Público. Inclusive nesse ponto em que V. EX' caracterizou como a principal divergência - também já foi dito por outros companheiros - há
instrumentos que estão aí, alguns nitidamente à
disposição, regulamentados, em condições de
serem utilizados, que não são utilizados convenientemente como a própria tributação, o próprio
IPTU em que se tem na maior parte das cidades
brasileiras uma desatualização cadastral e uma
inibição fortíssima no estabelecimento do valor
venal, em termos justos, por parte do próprio Poder Municipal. Há outros institutos que estão previstos na legislação brasileira, que ainda não receberam a operacionalização devida, como é o caso
da Contribuição de Melhoria. Ambos são instrumentos que viriam ao encontro deste desafio que
V. EX' lança de como o Poder Público seria reembolsado dos investimentos que fez.
O SR. CONSTITUINTE RAUL FERRAZ - E
até hoje inviável completamente! É o tipo de lei
para não se cumprir!
O SR. DAGOBERTO GODOI- Por isso é que
a coloco numa categoria diferente da do IPTU.
Mas existe a previsão e se trata, então, apenas
de fazer, não uma reforma urbana, mas quem
sabe, fazer algumas reformas nesses institutos,
como por exemplo, reformar o instituto da Contribuição de Melhoria. Sinto que a grande questão
que afinal vai ser colocada, no trabalho da Constituinte, é esta: se realmente o que acontece com
a questão urbana no Brasil é falta de instrumentação legal, se é a necessidade de uma mudança
radical nas instituições que aí estão ou é, simplesmente, uma questão de revisar mais do que esse
arcabouço legal, ou a própria dinâmica da administração pública, enfim, a cultura urbana que hoje
temos.
A outra pergunta, creio, já foi exaustivamente
respondida. Parece-me que é consenso de que
sem dotações orçamentárias que impliquem em
considerar habitação como um direito tão fundamental, uma necessidade tão autêntica do cídadão, como a educação, a saúde, certamente, estaremos sendo frustrados ao enfrentar o problema
dos setores mais baixos da população. E ai entra
inclusive a questão do subsídio, que também já
foi examinada aqui, ou seja, ele poderá ser um
dos instrumentos de uma política social de habitação, desde que inserido numa previsão orçamentária que não somente crie a despesa, mas equacione, ao mesmo tempo, a receita desses subsídios.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manoel Castro.
O SR. CONSTITUINTE MANOEL CASTRO sr. Presidente, nobres Colegas, estou surpreso
com algumas conotações que aparecem, e esse
é um dado muito importante, porque estamos
falando com representantes da classe empresarial, de quando discutimos com um empresário
de um determinado segmento, seccionadamente,
a visão empresarial assume uma transformação
em termos de conceitos, de princípios em relação
ao restante da sociedade. Vou tentar traduzir o
que quero dizer: por exemplo, quando discutimos,
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aqui, nesta sala, ~9m os empresários do .setor
de transporte rodoviário, parece-me qu!,!, ao final,
sob outras palavras, diferentes enfoques de foco,
mas, fundamentalmente todas as entidades representantes do sindicato, pequeno, grande, de carga
ou de transporte de passageiros, estava de acordo
com a,tese, com o princípio de que o transporte
urbano é um bem essencial e que seu custo tmha
que ser rateado pela sociedade. Devo relatar que
minha experiência como Prefeito, aqui já citada,
de 'que fui um estusiasta defensor da tese do "valetransporte". E sai, quase como que um missionário, discutindo com a associação comercial, federação de indústria, com sindicatos e todos diziam que a tese é muito bonita, mas já pagamos
Finsocial e o problema é de voçês, Hoje, todo
mundo reconhece que não foi implantado o valetransporte por que ele não foi compulsório, porque na medida em que era espontâneo, a sociedade não compreendia que aquilo tinha que ser
uma distribuição de custo com sociedade, com
opção da sociedade e pune-se o usuário. Então,
a questâo de transporte coletivo é permanentemente exclusiva neste País.
Frequentemente, assistimos grandes comoções sociais, o risco do agravamento dessas comoções, além de um serviço deficiente, porque
mesmo na Capital da Repóblica, nos últimos 30
dias, estamos assistindo sucessivos acidentes
com perdas fatais de vida. Então, dentro desse
conceito, parece-me que se falou muito bem,
quando se constatou certos progressos, certos
avanços. Mas hoje temos uma realidade social
muito mais forte, que significa -já diziaisto numa
reunião que tive com os empresários da área de
exportação, e desafio os senhores da construção
civilme contestarem -que não há uma só cidade
brasileira e aí incluirá até Brasília, porque tive a
surpresa de ver morte em Brasília - nenhuma
cidade grande, hoje, está resistindo a uma precipitação de 100 milímetros. Quando chove uma
quantidade de 100 milímetros, num espaço de
tempo pequeno, há morte. No dia em que o Dr.
Tancredo morreu, convivi com 31 mortes, em
72 horas, em Salvador, estive quatro noites sem
dormir, impotente para resolver esse tipo de problema e pensei que se abusou naquele instante.
Mas V. S' pode ver que no Rio de Janeiro e em
São Paulo acontece isso - tenho farta documentação sobre isso - na hora em que há uma precipitação elevada e concentrada morre gente, no
Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador,
isso sem falar nas outras cidades.
Confesso que vi surpreso alguns números, Por
exemplo, o conceito, que é rnuito elástico, do
que que é o problema da habitação. Evidentemente que se considerarmos habitação alguns
pedaços de paus, ou às vezes, outro produto qualquer, onde mora alguém, podemos admitir que
o déficit de 700 mil em um determinado tipo
de habitação, nos grandes centros urbanos, seja
verdadeiro. Mas fora disso, posso afiançar a todos
os presentes, que hoje em Salvador, deve haver
cerca de 2 milhões de pessoas que praticamente,
ficando nesse número de 700 mil, vivem em tais
condições de que não podemos dizer que há uma
habitação ali, pois a habitação é tâo precária, a
qualidade é tão nula, mesmo que tenha eventualmente acesso numa determinada distância à
água, tem energia em quase totalidade, a maior

parte não tem esgoto e assim sucessivamente.
Então, coloquei isso porque, todo mundo tem
aqui, e se é alguém desavisado, se tem alguém
que não entende do ramo, vai pensar que esses
prefeitos brasileiros são uns incompetentes. Mas
eles não têm nada a ver com isso! A realidade
é outra. Temos aqui um colega Constituinte da
Bancada da Bahia, que foi demitido porque aumentou o IPTU. E quando aumentei o IPTU, sofrendo uma pressão política circunstancial, em
problema de Situação e Oposição, dentro de minha cidade, tive que fazer quase que uma chantagem - confesso publicamente. Adotei a medida
de pegar as 100 ou 200 pessoas mais importantes
da cidade e ver quanto eles pagavam de IPTU,
porque iriam contestar, fazendo críticas a mim,
isso numa cidade de porto como Salvador, que
é a quarta cidade do País. Mesmo no Rio e em
São Paulo há essa dificuldade. O Prefeito de Curinba nos confirmou que também usou de malícia,
do jeitinho brasileiro, para aumentar o IPTU. Lá
a própia Bancada de Vereadores, do Partido, que
prega a mudança em todo o País e ganhou as
eleições em todo o País, não consegue aumentar
o IPTU. Ora, se não aumentamos em Curitiba,
onde há uma outra mentalidade, onde há outra
concepção, imaginem em Salvador ou em outra
cidade! Posso assegurar que recebi telefonema
de uma proprietária de um jornal, na Bahia, dizendo, desrespeitosamente, que já havia demitido um
Prefeito e que demitiria o segundo! Porque questionava aquilo que V.S' falou, o metro do terreno,
porque, quem quiser que vá a Salvador ver o
que foi o projeto da orla marítima, na hora em
que estávamos fazendo aquilo para toda a comunidade, uma proprietária, porque era poderosa,
ligou para dizer isso ao Prefeito - Prefeito nomeado. Eu disse a ela que era uma pena eu ser nomeado, porque senão iria ouvir mais do que ouviu.
Então, dentro dessa linha acho que a questão
do IPTU,a cobrança de imposto, dentro da cidade,
é muito complicada, porque as forças políticas
da cidade não permitem uma cobrança adequada
do imposto. O IPTU é muito difícil. V. Ex'" estão
ouvindo o depoimento de alguém que dirigiu uma
cidade, que é a quarta cidade brasileira, que tem
outras complexidades, mas que do ponto de vista
político tentou. Surpreendentemente para mim
fui à televisão ontem, em Salvador - e viajei logo
em seguida - e disse que nesta Subcomissão
uma das coisas que estamos defendendo é a
questão do uso social da propriedade na área
urbana. E do estúdio da TV ao aeroporto terminei
sendo questionado por três pessoas, duas no
avião, que me perguntaram: "Qual é a sua Manoel? Você está jogando para a platéia. Está defendendo isto? Que negócio é esse, você que é um
homem apoiado pelo setor privado, defendendo
essa tese? Que absurdo! Onde é que está o absurdo? Estamos defendendo uma questão que sabemos, conhecemos e vivemos permanente, que
é essa questão exclusiva das cidades crescendo
em condições desumanas. A qualidade de vida
mudou Claro que sabemos que no Brasil temos
problemas de emprego, sabemos que essas pessoas, eventualmente, não podem pagar os preços
das valorizações aqui colocadas. Mas a questão
fundamental, a meu ver, é de que, efetivamente,
essa faixa abaixo de três salários mínimos ou até
menos, porque quem ganha um salário mínimo,
formalmente, já é alguma coisa, temos que buscar
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uma solução para ela. Não sei qual é a solução.
E não pode ser colocada, que é só uma solução
do Estado. Vamos cuidar do mercado. Concordo
com a divisão entre o mercado e o social. Mas
é uma questão de todos nós, o social também
não é questão só de governo. Se V. Ex' tem essa
convicção que aqui declararam com relação ao
IPTU, tem que ajudar pata que os prefeitos de
todas as cidades não tenham a formidável oposição que têm para aumentar o IPTU. O problema
da contribuição de melhoria é grande. Muito se
fala em contribuição de melhoria, mas ninguém
cobra e não cobra não é porque não queira. Não
cobra porque há uma avalancha, porque o poder
é desproporcional. Quer dizer, como o sujeito não
pode brigar com o ministro, que é todo o poderoso, não pode brigar com o governo central,
não pode brigar com o governador, ele briga com
o pobre do prefeito e o prefeito que se dane,
porque não vai resolver o problema da Contribuição de Melhoria. Então, dentro dessa visão,
a minha intervenção foi muito mais conceitual,
porque às vezes as coisas aparentemente simples
não estão envolvendo as questões efetivamente
importantes. Quer dizer, temos que buscar uma
solução e quando vejo o setor da construção civil,
como um todo, vejo inclusive um segmento que
pode e deve empregar mais intensivamente. Concordo que estamos vendo esse setor como uma
solução. Inclusive, temos que buscar caminhos
para que essas pessoas, que não tenham renda,
venham incorporar-se a esse sistema. Mas a realidade nem sempre é compreendida, e não adianta
se falar bonito em cima quando em baixo a realidade é outra. É que o problema da especulação
- em toda cidade tem isso - na hora em que
avançamos, que atingimos pontos extremos,
aquelas áreas que antes eram periféricas e hoje
deixaram de sê-lo, as populações que ali estão
são afastadas pelo aspecto da valonzação, E aí
passam a ter um custo que não tinham anteriormente, que era o problema de transporte. É claro
que o problema dos terrenos vagos - ninguém
está dizendo: "vamos acabar com os terrenos",
mas vamos dar um uso mais imediato.
Dentro disso é que queria chamar a atenção
para mais dois aspectos: um deles sobre o qual
não ouvi falar, e que nós que convivemos com
o setor sabemos que a realidade brasileira é muito
precária, é no que diz respeito ao problema da
normatização. Essa foi uma coisa perseguida em
20 anos de existência do BNH, essa é uma coisa
que todos cobramos, questionamos e que é uma
área onde poderia haver uma contribuição significativa para a redução dos custos operacionais.
Evidentemente que há um outro ponto aqui tratado e que gostaria de voltar a ele, não é fácil evidentemente que tudo é difícil em certas direções.
Mas, talvez, mais complicado do que a contribuição de melhoria, ou do própio IPTU,pela sistemática de cobrança, pela formação cultural de
nosso povo, talvez essa tese sobre a qual temos
nos debruçado - até ficamos surpresos de ver
falado até pelo própio setor empresarial, de se
estudar certos esquemas que têm a ver com problemas da segunda residência, que têm a ver com
segundo, ou terceiro terreno dentro de uma linha
que esse imposto seja progressivo, não 70 ou
80%, mas que seja diferente, mas que seja por
exemplo, impedida. Porque a realidade do BNH,
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algum tempo atrás, é que às vezes faltava recursos
para financiar um projeto, tipo INOCOP, um projeto de classe de renda mais baixa, mas, no entanto quantos são os mutuários neste País, de faixa
de renda média, que têm dois, três financiamentos: tem o financiamento do BNH, da Fundação,
outro do Banco do Brasil. Quer dizer, termina
um grupo reduzido de pessoas se beneficiando.
Depois é muito simples, em nossas grandes cidades há uma circunvizinhança, que é área de lazer.
Então aquela sistemática de exigir para efeito de
financiamento, quantas vezes nem é observada,
que seja de outro município. Em Salvador é muito
simples: Lauro de Freitas, o aeroporto, já está
em outro município. Então todo mundo tem uma
casa em Vila do Atlântico, em todos aqueles empreendimentos imobiliários formidáveis na orla
marítima de Salvador e tem em Salvador. Em
ambos estão sendo financiados pelo BNH. Entretanto não há recursos para formular o problema
o INOCOP. Então, é claro que dentro dessa linha
de negociação, referida pelo Dr. Moacir Gomes
em relação aos Estados Unidos, estamos buscando uma legislação. Todos nós estamos interessados de examinar certas compensações. Isso implicaria também em criar certas implicações com
a participação do setor da construção civil, para
habitação de baixíssima renda, para quem recebe
até 3 salários mínimos e onde dependemos da
competência, da criatividade mas, sobretudo, da
sensibIlidade.
Salvo evidentemente o problema da normatização, da padronização, da tecnologia que não
foi aqui referida em nenhum momento - incorporarmos a tecnologia - o setor da construção
civil no Brasil, de grande porte, concorre internacionalmente com grandes empresas americanas,
européias, russas, para projetos de grande porte.
Sabemos que há uma disponibilidade de tecnologia que não é utilizada para a área de habitação.
Mas fiquemos, principalmente, nesses conceitos mais genéricos em relação à questão tributária, em relação à participação empresarial nesse
segmento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o Dr. Moacir Almeida.
O SR. MOACIR GOMES ALMEIDA - Tenho
a impressão de que cada vez mais nos aproximamos à medida que falamos. Fazendo um pouco de propaganda no papel, que vai ser distribuído, eu peço que um técnico leia, porque em
quase todos os problemas apontados há uma
base estrutural para vir a solucionar nos próximos
10, 20, 30 anos. Nada vai ser resolvido amanhã
nem depois de amanhã. Nos próximos 3D anos
isso poderá acontecer.
A partir do sistema de cidades, na medida em
que todos tiveram que ir para as cidades atuais,
o problema agrava-se cada vez mais. Ele é exponencral. à medida em que vai ficando mais longe,
cresce ao quadrado o processo de deslocamento
dentro das cidades - o sistema de utilização do
território nacional, o sistema de cidades médias
e pequenas - de modo que a migração é absolutamente inexorável do campo para as cidades.
Os Estados Unidos têm 3% da sua população
no campo, as pessoas moram nas cidades e vão
trabalhar no campo. É inexorável, tem que se
tratado., ._

Alguém perguntou se a reforma urbana era necessária Ela é absolutamente necessária. Precisa
haver até um nível de qualidade satisfatório nas
cidades dentro de 30 anos. Vamos pensar dentro
de 30 anos; sistema de cidades pequenas e médias e todo aquele jogo de impostos e de investimento para redirecionar o crescimento econômico do País.
O problema de normatização. O que temos
assistido nos últimos anos é o oposto da sua
pregação. É uma elitização com exceção de São
Paulo, em que o Prefeito Setúbal, que no final
fez uma bela reforma do Código, todas as cidades
que conheço estão crescendo nas exigências das
suas normas; seja de elevadores, seja de construção, seja de ar condicionado, eletricidade, desconhecendo que o brasileiro é pobre aumentam-se
as exigências construtivas e, portanto, afastam-se
as populações para a periferia. É muito ligado
aos Códigos de Obras, aos códigos de exigências
minimas de equipamentos, materiais de construção, etc.
Lembro que é possível tudo isso ser feito, mas
não parece muito produtivo, porque põe em nome do filho, em nome da mulher, etc. Na Alemanha, em que todo mundo conhece todo mundo,
talvez seja mais fácil. Mas não é de se rejeitar
a idéia do Lúcio, que não me tinha ocorrido. Mas
não é fácil de se implantar Desde o início do
plano se viu isso.
O problema de 1 a 3 salários mínimos. O Brasil
é pobre. Vamos ver se dentro de 30 anos deixamos de ser tão pobres; que pelo menos dobre
a renda per capita nos próximos 20 anos; aí
os problemas começam a ter solução natural.
A solução natural para habilitação das camadas
mais pobres é normalmente a ascensão de todas
as camadas; vão-se criando camadas que podem
pagar, de 5 a 10 salários mínimos e vão-se liberando as habitações hoje utilizadas por essas camadas, às quais as mais pobres vão tendo acesso;
porque elas têm como prioridade não a casa onde
morem, mas a comida que não têm, o emprego
que não têm, a educação para os filhos.
Nas pesquisas feitas nas favelas do Rio de Janeiro, na hierarquia das preferências, a habitação,
sair do barraco mesmo, era terceira ou quarta
prioridade. Primeiramente vem a comida, a educação dos filhos, segurança e o emprego. Só depois é que vinha a mudança da casa. São muito
pobres, moram muito mal, mas na hierarquia deles a casa não vem em primeiro lugar. É o problema da probeza nacional. Em Salvador é ainda
mais agudo o problema. Somos pobres e não
temos mágica para fazer. Pensando em 30 anos,
começa a apareçer a solução; pensando em 5
anos, só tenho desespero.
O problema do vale-transporte. Só en passant,
mas a dificuldade do vale-transporte, que me parecia uma idéia boa e depois vi que dificilmente
funcionaria, é que as empresas iam começar a
dar preferência às pessoas que morassem mais
perto. Não é SImples a idéia do vale-transporte.
Há outras formas de ajudarmos as populações
distantes. E volta o sistema fiscal a funcionar.
Quanto ao IPTU e Contribuição de Melhoria
Realmente faz-se um aeroporto na cidade e as
pessoas dizem: "Olha a falta de consciência". É
necessário assessoria aos municípios e esclarecimentos no sentido de conscientizar as comunidades urbanas da necessidade e nada melhor
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para concientizar do que a aliança com a indústria
imobiliária. Os chamados especuladores, de repente, são os sujeitos que querem pagar IPTU,
que querem pagar a Contribuição de Melhoria,
que querem que se usem os lotes em zonas urbanizadas, onde estão ociosos, enfim, toda aquela
série de medidas, que estão neste documento.
Aí começa a haver uma consciência nessas classes dominantes e que realmente tem poder sobre
as assembléias legislativas estaduais e municipais,
de que se, afinal, se a indústria imobIliária e uma
parcela grande do empresariado prega isso, talvez
não seja tão ruim. Não vamos rejeitar. Vamos
examinar. N a aproximação se dá, como estamos
fazendo aqui. Afinal, não divergimos tanto. A cobrança do lPTU, que é absolutamente essencial,
a Contribuição de Melhoria, que a meu ver é uma
espécie de Imposto de Renda sobre a valorização
das cidades, toma-se aceitável pela comunidade
local.
Penso que é abdicação da democracia queremos remeter para o Governo Federal esse problema É difícilpara o Prefeito, é diflcdpara a Câmara,
mas é lá que tem que ser a batalha. E a prefeitura
que não der nada para a sua população dane-se;
todo mundo muda para a prefeitura vizinha. Cinco
anos depois o novo prefeito vai conseguir aprovar
aquela medida que antes foi rejeitada. Num processo de 30 anos, não é de 5 anos, vai-se ver
as prefeituras criando seus Impostos, apoiados
pelas elites das cidades, em benefício daqueles
que são mais pobres e numa escala sucessiva.
E um processo de longo prazo. Tudo passa a
ser viável, nunca de repente, mas a longo prazo
e com o apoio das classes dominantes. Vamos
deixar isso claro: é preciso o apoio das classes
dominantes. Não precisa ter medo de que criando
esses instrumentos fiscais que estão aqui, elas
estarão abdicando. Não. Estão melhorando o processo. Essa é a grande luta da indústria imobiliária
em prol das prefeituras para que elas possam
atuar como foi previsto.
O problema da chuva. Tenho a impressão que
é muito ligado à pobreza geral, é lamentável, acontece em todo lugar. Mas é o mesmo problema:
é preciso ter dinheiro; sem dinheiro não se faz
nada. É preciso que o povo fique mais rico para
poder cobrar imposto. Pensando em 30 anos,
encontramos a solução. Pensando em poucos
anos, não vemos solução. Mas vamos juntos criar
mecanismos que, respeitando o nosso sistema
de democracia política e de economia de mercado, dêem às municipalídades os recursos de que
elas precisarn. A União delegue a eles a reforma
urbana que me parece essencial,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o Constituinte Denizar Ameno.
O SR. CONSTITUINTE DENIZAR ARNEIROSr. Presidente, Srs. Conferencistas, Srs. Constituintes:
Eu tinha algumas considerações a fazer e quero
fazê-las rapidamente, para que outros também
possam falar.
O Dr. Tibério César Gadelha falou a respeito
do Fundo Rodoviário. Nós, rodoviaristas, consideramos da máxima importância que isso realmente
seja um instrumento da Constituinte. Não pode
deixar de constar da nossa Constituição que determinados fundos específicos sejam determinados
para determinadas obras específicas. É o caso
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das nossas estradas. Já convivemos com isso e
se hoje temos 85 mil quilômetros de rodovias
asfaltadas foi graças à Lei Joppert. Vamos defender isso e apresentamos uma proposta à Constituinte nesse sentido; que volte tanto o Fundo Rodoviário, como volte o Fundo Portuário, como
voltem outros fundos e acabemos com o caixa
único.
Foi dito aqui que a fundo perdido se construiu
muita rodoviária. Foi um erro grave que o Governo
cometeu, porque essas rodoviánas foram construídas com um imposto chamado ISTR - Imposto sobre Transporte Rodoviário. Veja V. S' a
injustiça que foi praticada. O transporte rodoviário
de carga entrava com 85% do imposto e o transporte rodoviário de passageiro entrava com 15%.
Entretanto, fez-se centenas e centenas de estações rodoviárias e não se fez um terminal de carga
até hoje. Veja V.S' como é mal adrmnístrado este
País, em termos de recursos. Agradecer por termos tido uma lição com os mestres e professores,
aqui, a respeito de urbanismo, porque esse não
é o nosso forte.
Temos algumas considerações a fazer. O Dr.
Moacir disse que na Alemanha a segunda casa
custa 70% mais caro..
O SR. MOACIR GOMES DE ALMEIDA- Quem
disse isto foi o Lúcio Assumpção.
O SR. CONSmUINTE DENIZAR ARMEIRODesculpe-me o Lúcio Assumpção disse que na
Alemanha é 70%. Não é só na Alemanha. Na
Romênia, também. E a Romênia é um país socialista, comunista. Não é proibido ter duas casas.
Só que a segunda casa é altamente taxada e a
segunda casa é sempre à beira do Mar Negro.
Não é porque a pessoa seja comunista que ela
deixa de ter os mesmos vícios do capitalista.
Ele gosta de conforto e quem tem condição assim
o faz. Eu conheço, porque tenho um amigo e
já o visitei na casa dele à beira do Mar Negro.
O caso da Alemanha e também o caso da Romênia talvez seja porque as leis sociais, lá, garantem uma velhice tranquila e as pessoas não precisam se preocupar, como se preocupavam os portugueses antigamente, aqui, quando a sua economia era feita numa casa, duas casas, três casas,
uma vilazinha, para no fim da velhice ele ter o
aluguel das casas. A pessoa ficava no balcão o
tempo todo, vendendo a sua cachaça, o seu pão
e com aquela economia ele construía uma pequena vila de casas lá em VIla Isabel, depois ele teve
que ir lá para Madureira, depois teve que ir para
Campo Grande, porque aí o dinheiro não dava
para construir e ele foi indo para longe.
Então, como o Dr. Moacir Almeida disse, somos
um País pobre, somos um País miserável e só
o tempo vai fazer com que voltemos à realidade
Mas a minha preocupação não é essa. A minha
preocupação é que as poucas estatísticas que
temos dizem que o Brasil tem 30% ainda da sua
população no campo. Não sei se esse dado está
certo. Os Estados Unidos, segundo informações
que tenho, têm 4% da sua população no campo
e 8% que Vive do campo, mas não mora no campo. O resto está todo na cidade. Não adianta levarmos a televisão, porque eu achava, alguns anos
atrás, que se levássemos eletricidade, saneamento, televisão, para o campo, a pessoa ficava lá.
A prova que não acontece isso é que nos Estados
Unidos a pessoa tem todos os recursos no campo

e não fica lá. Ela quer ficar na cidade. Então,
cabe a nós, Constituintes, preparar esta Constituição para darmos condições às metrópoles, às
grandes cidades de se prepararem para um fluxo
maior de brasileiros que vêm aí. A Alemanha, com
60 milhões de habitantes e do tamanho do Estado
de São Paulo, tem esse problema. Nós não temos
esse problema, porque temos oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados e temos 130
milhões de habitantes. Poderíamos fazer o que
fizeram os Estados Unidos; em vez de crescerem
verticalmente, eles cresceram horizontalmente.
Teríamos que fazer também aquilo que foi dito.
Construiu-se Belo Horizonte, projetou-se Belo Horizonte e o centro de Belo Horizonte é excepcional,
é espetacular. Em termos de condução é fáctl
a movimentação dentro de Belo Horizonte. Mas
quando começou a sair um pouco fora de Belo
Horizonte, começaram a diminuir a largura das
ruas e as dificuldades aumentaram. Então, o que
está faltando é planejamento. Não se pode deixar
de fazer planejamento em hipótese nenhuma. Mas
aceito também o que V. S· disse de que, na Itália,
se convive com ruas de 1 metro de largura.
Aprendi muito aqui hoje em termos de urbanismo. Quero agradecer aos professores que aqui
estiveram. Vamos nos debruçar na nossa nova
Constituição para ver se conseguimos conciliar
todas essas coisas para que dentro de 30 anos
possamos ter um Brasil melhor e mais rico. MUlto
obrigado.
O SR. MOACIR GOMES DE ALMEIDA - Mas
Sr. Constituinte Denisar Ameiro, é preciso começar a fazer hoje, para que daqui a 30 anos tenhamos resultados. Há 12 anos saiu o primeiro documento. Doze anos se passaram e nada se fez.
Andamos para trás. É preciso que façamos no
País que temos, o que queremos ter dentro de
25 anos ou 50 anos. Desde já deve-se começar
a promover em macroperspectiva.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Com
a palavra o Constituinte Luis Roberto Ponte.

o SR. CONSmUINTE LUIZ ROBERTO PONTE - Sr. Presidente, falo na condição de eventual
Presidente da Câmara Brasileira da Construção
Civile um pouco na condição de Constituinte.
Eu gostaria, inicialmente, de enaltecer as exposições aqui feitas pelos diversos colegas, algumas
com pontos de vista não iguais, é preciso que
se diga com toda clareza, até porque dentro desse
espírito democrático de discussão que é implícita
e que é insita na própria discussão constitucional,
não ensaiamos nada. Cada um veio com seus
pontos de vista para aqui trazer livremente ao debate.
Temos que reconhecer que, em termos de finalidade e de meta, estamos absolutamente concordes e tenho repetido isso em quase todas as reuniões desta Subcomissão, de que não só nós,
mas certamente não menos de 130 milhões de
brasileiros desejam a mesma coisa. Quantos aos
Instrumentos - eu vi a angústia de diversos companheiros desta Subcomissão - , o que vamos
fazer concretamente para marcharmos na construção dessa finalidade? Creio que a Câmara Brasileira da Construção Civilestá dando um pedaço
dessa contribuição que reputo da maior importância.
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Não vou fazer análise do que os companheiros
disseram e certamente nem teria qualificação para fazê-lo melhor, mas sobretudo nas discordâncias que aqui foram extemadas, é importante que
se assinale para uma reflexão maior dos meus
companheiros Constituintes. Discordo sobretudo
do que o Lúcio Assunção disse e ele disse, como
uma caricatura quase, quando menciona que Curitiba tem 70% de áreas vazias. C/aro está que
isso é um bem, o que ele quer dizer com isso
é que é importante que hajam áreas vazias nas
cidades para que as pessoas, dentro das leis de
mercado, possam ter opção de compra, mas nunca 70% da área de uma cidade, com investimento
feito, num Pais extremamente pobre, isso não seria conveniente.
Creio que o Lúcio Assunção, numa segunda
reflexão, haverá de entender que os instrumentos
fiscais que se ponham como progressivos, inclusive em termos de impostos, não vão inibir nem
vão aumentar o valor dos terrenos. Pelo contrário:
na medida em que você saiba que a cada ano
que você fique o Imposto Predial que você pagará
será maior. Até podermos chegar a um ponto
em que o valor do imposto não será maior do
que o de qualquer outro terreno, certamente ele
vai se descartar e vai aumentar a oferta, e é dentro
desse espinto que está nas propostas que o Moacir Almeida aqui colocou. Não é um conflito, Lúcio. Ninguém quer que não haja terrenos urbanízados, porque se não houver em abundância, mas
não superabundância, vamos ter um problema
caótico em termos de equilíbrio de classe média,
Tem um outro inconveniente que o Constituinte
Raul Ferraz não mencionou: se se tem muito terreno urbanizado, parado, as pessoas são jogadas
para a periferia, aumentando o problema de transporte, que não é conveniente nem com o funcionamento da cidade, nem economicamente e nem
em termos de perda da população. Certamente,
e eu te conheço bem, Lúcio, sei que você não
quis afirmar esse tipo de coisa.
Quanto a segunda casa, precisamos ter muito
cuidado. Se a segunda casa, como foi mencionado pelo Constituinte Denisar Ameiro, for para
poupança, para aluguel, ela está cumprido um
papel social da maior importância e temos que
incentivar, inclusive em termos de financiamento
do BNH. O que as pessoas não perdem de vista
é que já tivemos superabundância de recursos
em termos de financiamento. O BNH conseguiu
tirar o clientelismo que existia neste Pais, antes
da sua existência, quando só tinham acesso aos
financiamentos da habitação os amigos do rei.
O financiamento da Caixa Econômica era destacado e decidido pelo Presidente da República.
Só os amigos e os amigos dos amigos do Presidente conseguiam, porque era um presente que
se dava, sem correção monetária. O BNH democratizou o acesso à casa própria em termos de
possíbihdade de financiamento. Tivemos superabundância de recursos durante largo tempo do
sistema, sobretudo na fase recessiva. Nada mais
lógico que permitir que as pessoas comprassem
a segunda, a terceira e a quarta casas até se quisessem, desde que não fosse para deixar estagnada, mas à disposição da sociedade em termos
de aluguel, porque é assim que vamos fazer o
equilibrio da casa de aluguel, que vai sempre existir como importante, embora a nossa vocação
seja a prioridade da casa própria.
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o que o Prefeito de Salvador também quer
dizer com isso, certamente, ele explicitou, é que
não vamos dar financiamentos a duas, três casas
para uma pessoa, quando não tiver o suficiente
para a primeira casa daquele que deseja casa
própria. Mas, eventualmente, é preciso que a legislação tenha essa flexibilidade de permitir que se
avance na possibilidade da segunda casa.
Eu gostaria de mencionar, em termos de tecnologia, discordando, aí sim, do Prefeito, que detemos tecnologia igual à de qualquer parte do mundo. Quando o Moacir Almeida mencionou em
termos de Estados Unidos, que se constrói do
mesmo modo, ele estava se referindo à camada
da população de classe média. Mas para a classe
de baixa renda, quando chegamos a produzir 600
mil unidades, em termos de sistema financeiro
da habitação, nós trouxemos tecnologias as mais
diversas possíveis. Tivemos insucesso em alguns
processos construtivos como, por exemplo, o bloco armado, a alvenaria armada, no Rio Grande
do Sul, que não se adaptou ao clima, mas tivemos
diversos tipos de construção e a capacidade empresarial é muito grande.
Agora, nós perdemos um pouco porque passamos de 600 mil unidades para 100 mil unidades
hoje, e para retomar isso, nós não vamos produzir
600 mil unidades nem que houvesse recursos
ilimitado.
As empresas que produziam materiais de construção têm que se voltar a orgamzar para produzir
e todo o setor realmente ficou descompassado,
como ficou no setor rodoviário e em todas as
outras frentes. Agora temos condições tecnológicas para isso.
Agora o substantivo do que aqui foi posto, eu
só discordei do que o Moacir disse, numa coisa
que a casa não é um desejo muito grande do
nosso homem mais desprotegido ou que não é
prioritário.
Eu até diria que antes da alimentação sim, agora se você vê esta pressão de invasão, se você
considerar apenas esta casa com condição mínima, mas a casa invadida num terreno de periferia,
porque ele tem que morar na Cidade para poder
sobreviver, pelo seu pequeno saláno e a mulher
trabalhando como empregada, este é um impulso
írressistível, eu diria que somente abaixo da alimentação. Eu não tenho a menor dúvida disso.
NoRio Grande do Sul, agora, a invasão foi irresistível;tomou-se conta de unidades porque as pessoas querem morar não com a casa pronta, nova,
como você mencionou, mas aquele núcleo inicial
onde ele tem água e esgoto para poder ter uma
condição mínima até de ter o direito à saúde.
Quando se diz que o Governo não aloca verba
para habitação é uma das coisas que tínhamos
que pensar duas vezes porque alguém questionou
isso. Realmente você vê em todas as receitas orçamentárias para a educação - que é importantíssimo, mas está em escala de prioridade abaixo
do que habitação - aplicação de 13%dos impostos federais e 25% do nívelestadual. Na habitação
tem literalmente, sabe quanto? Zero, porque o
BNH não é dinheiro do Estado, eu tenho repetido
aqui e volto, de vez em quando, a mencionar
isso; são recursos privados.
Eu discordo quando se diz subsídio através do
BNH e o Lúcio diz que se prescinde do BNH.
Não se prescinde do BNH. E um sistema financeiro de habitação para nem compatibilizar a elas-

se média-média, nem a classe média baixa, nem
a classe de baixa renda. Você tem que ter um
sistema de financiamento como em todos os países desenvolvidos do mundo: é um sistema de
financiamento com juros tabelados e que você
não vai ter subsídio, e o Governo precisa também
ter para a classe de baixa renda, mas que seja
auto-alimentado, que era o sistema construído
pelo BNH. São 4 milhões e meio de habitação,
pois veja bem, a carência, segundo os números
piores, é de 4 milhões, nós, com o mesmo esforço
que o sistema fez, acabaremos essa subabitação
toda em prazo mais curto e, segundo os dados
de Moacir e alguns critérios outros não chega
nem a 2 milhões e meio.
Portanto, é imprescindível que haja esse sistema. Porque a classe média não tem poupança
para pagar uma casa a vista e nem o sistema
produtivo tem condições de financiar em 25 anos,
porque não tem capital para isso, como foi mencionado.
É indipensável reconstruir um sistema financeiro de longo prazo com juros tabelados, com
redistribuição interna de renda, como mencionou
o Moacir; os que podem mais têm direito a acesso
aos recursos, não é iníquo e não é errado deles têm direito, pagam um juro mais alto para
que os mais pobres possam, pagando juros mais
baixo, conciliar o valor da sua renda com a prestação. E até porque esses recursos pertencem às
camadas mais privilegiadas. As cadernetas de
poupança, 80%, é da classe média, média para
cima, portanto, eles têm direito a uma fatia, como
contraditoriamente se quis condenar aqui no País.
Agora, vale ressaltar o seguinte: o IPTU não
está dando para cobrar,? Vamos juntar toda a
classe construtora para ajudar os prefeitos a ter
os impostos, tirando dos ricos, mas, não vamos
criar instrumentos aleatórios de que, para viabilizar recursos tem que resolver problema - que
não é 5%, que é do terreno nu - fazendo uma
construção que ninguém há de deixar de pagar,
mas pagar em 20 anos. O Terreno seu é uma
coisa que não representa nada no problema de
habitar. Em si, o terreno nu é nada, porque o
custo, eu insisto nisto, é urbanização, é a casa,
é o transporte, é a escola, é a infra-estrutura como
um todo, que custa mais de 95%. E todas as
propostas aqui, de segmento sociais ditos mais
comprometidos com a justiça, é na linha de que
temos que mudar.
Esse desejo, esse anseio do brasileiro, dos 130
milhões, para ter direito a propriedade privada
a fim de tirar de uma pessoa isoladamente quando
você tem que tirar é da sociedade, dos mais ricos
que, normalmente, nem são os que têm o terreno
na cidade, são aqueles que estão vivendo até emprestando em outra coisa que não tem necessidade, nem deseja o terreno próprio.
E esta viabilização de recursos do município,
colocação de recursos dentro da Constituição,
já e agora, e nas leis complementares depois de
amanhã, por nós mesmos que somos Constituintes, é que são os instrumentos indispensáveis
para de modo não demagógico, para de modo
definitivo macharmos na direção que não é para
hoje, não é para a manhã, não é para um espaço
de 10 anos, mas de décadas, nós mudarmos a
nossa mentalidade e construirmos um país onde
as cidades tenham condição de vida melhor.
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Quero ressaltar, e dar muito destaque a isso,
porque se Curitiba não conseguiu aumentar o
seu IPTU; o Prefeito disse: "Eu fiz um artifício,
enganei os Vereadores, porque neste ano não aumentei, mas vinculei, por um artifício,que a partir
do ano que vem eu vou ter o retorno do IPTU
pleno.
IPTU progressivo, dentro da zona de impulso
que a cidade precisa, é importante, como importante também é a Contnbuição de Melhoria que
tem que ser muito bem analisada.
Acho que esses documentos que aqui estão
postos certamente vão merecer uma reflexão dos
meus companheiros da Assembléia Nacional
Constituinte, vão dar uma contribuição efetiva para nós sairmos do problema da questão urbana,
em termos definitivo.
O SR. LÚCIO ASSUNÇÃO- Eu não falei que
era contra o BNH;falei que era contra o Governo,
no setor mercado.
E claro que nós temos um sistema de financiamento para o setor mercado, segmentos que têm
solução de mercado.
Então, a palavra certa é que não precisamos
de recursos orçamentários ou subsídios para implementar a solução de mercado; precisamos
sim, do sistema financeiro
Quanto à questão de Curitiba, realmente eu
sei como caricatura porque essa fOI a informação
dada pelo Ministro, em Curitiba, e como disse
aqui, tenho certeza que é uma meia-verdade. Não
posso acreditar que exista 70% na cidade de Curitiba, ele falou 60%, com capacidade ociosa. Mas
os empresários que tivessem feito isso já teriam
falido há muito tempo
Certamente, o que ele quis mencionar foi aquela mesma coisa do Planbel de Belo Horizonte;
existem dezenas de áreas com apenas a planta
aprovada mas sem nenhuma condição de habitabilidade.
Então, insisto mais uma vez que é uma questão
que estamos divergindo aqui, dos tributos, em
que há uma análise errada do problema onde
você quer misturar soluções do mercado com
soluções sociais.
Então, onde há a necessidade de uma interferência nas soluções sociais. Nas soluções de mercado o que temos que fazer é aumentar a oferta
e reduzir a procura Então, o imposto progressivo.
Se há uma procura muito maior do que a oferta,
ela vai ser repassada ao custo Evidentemente,
a menos de algum exagero, chegar a 100%. Aí
nos estaríamos provavelmente caindo na caricatura, porque aí seria uma desapropriação disfarçada. Mas, dentro de limites reguláveis, dentro
de limites possíveis, esses tributos progressivos
seriam obviamente repassados ao custo, e estariam onerando a nós, construtores. Iríamos pagar
mais caro. A oferta é menor e pode sustentar
1,2,3 anos, talvez não ele, mas um outro capitalista possa fazer isso e, no fim o imposto progressivo vai ser pago por nós e por nossos consumidores.
Então, acho que essa questão decorre exatamente de se misturar soluções de mercado com
soluções sociais.
O SR. MOACIR GOMES DE ALMEIDA - Estou
sofrendo aqui, você que pode imaginar Lúcio,
mas, não é possível deixar de esclarecer um pouquinho mais, porque acho que concordamos. Pe-
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la maneira que você explica parece que discordamos. Vamos tentar ver.
É óbvio que seria preciso aumentar a oferta
e diminuir a procura. Quando se trata de terrenos
e aumenta o imposto que o cara vai pagar no
ano seguinte, no outro ano, você está contribuindo par aumentar a oferta de terrenos ao mercado;
na área agrícola é a mesma coisa; logo tende
a baixar o custo do terreno. Então o IPTU sobre
terrenos, de acordo com o planejamento urbano
da cidade, para que a malha seja mais utilizada,
faz baixar o preço do terreno e não subir, porque
é oneroso mantê-lo. Então usando o mesmo raciocínio da curva da oferta e da procura, que não
vamos esquecer, você está aumentando a oferta
e reduzmdo o preço. É claro que você pode atuar
também em cima da curva da procura; na medida
em que você taxa a busca de uma segunda habitação você reduz a demanda por terreno, ambos
os fenômenos que você falou são, de fato, verdadeiros.
Outra coisa que também gostaria de pedir desculpa, para chamar a atenção, é muito ruim, em
termos de Constituição, separar soluções sociais
e soluções de mercado.
Se nós vivemos numa sociedade que queremos
capitalista, capitalista de objetivo social, ela é uma
sociedade integral, ela vai utilizaros mecanismos
do imposto, o mecanismo da atuação do poder
público, os vários mecanismos do sistema de
mercado para que as coisas nasçam no sentido
desejado nos próximos 20, 30 anos. Então as
soluções sociais de mercado são uma só, não
são duas e, na medida em que separamos, nós
começamos a fazer a mente confusa porque, de
fato, é um todo, elas se intercomunicam. Eu sugiro que não façamos essa distinção e que tudo
seja social. Nós temos um sistema capitalista de
objetivo social, então tudo é social. Vamos utilizar
isso e não tentar distinguir como se fosse um
conflito que não há na verdade. Essas são as
duas ponderações que eu queria colocar. Eu tenho a impressão que o acordo é tão grande e
nós estamos tão próximos de tudo, o Ponte expôs
tão bem a coisa, que agora é caminhar para aquilo
que é preciso reformar, em nível de Constituição
que não são muitas coisas, que temos examinado
com o Deputado Ponte e vimos que não é grande
coisa, e depois, em termos de leis complementares e leis ordinárias, num arcabouço institucional para, automaticamente, dirigir o crescimento
do Brasil na direção que nós queremos. Eu acho
que, no final, haverá um acordo muito amplo sobre o que fazer.

o SR. CONSTITUINTE LUIS ROBERTO PONTE - Sr. Presidente, essa separação, realmente,
das duas coisas, é muito perigosa, porque é outro
ponto de discordância que ternos que deixar aqui
desnudado. Quando você fala a solução de mercado, mesmo para solução de baixa renda, nós
advogamos que haja participação da empresa privada na realização dos Investimentos porque há
maneira mais econômica de fazer. Só que aí você
tem, sim, um subsídio, que é o recurso de que
você fala, como recursos fiscais; é o subsídio;
quem vai pagar a urbanização é o Governo eventualmente. O Governo vai até subsidiar no carnê
da prestação do mutuário um x e, ele fica sabendo: "sociedade brasileira, os mais ricos estão me
dando x para eu ter a minha casa." Agora essa

igualdade de tratamento, inclusive quando for
promovido diretamente pelo setor público, através
de concorrência pública em sistema de COHAB,
dá o mesmo TIpO de benefício que ele está dando
para o mutuário, dá para o setor privado, se ele
também quiser disputar com o próprio organismo
governamental. Isso é imprescindível, porque aí
é que completa o que nós defendemos como
melhor para a sociedade, que é a economia de
um mercado como um todo. E tem a economia
de mercado na concorrência pública. Os ernpresános vão disputar, dentro da economia de mercado, quem é que vai fazer loteamento mais barato, quem ,é que vai fazer as casas sociais mais
barata. É através de empresários que devem ser
feitos. A dúvida é essa, Lúcio: precisa-se de recurso governamental, porque quem ganha até três
salários mínimos, e aí sim, não tem condição de
compatibilizar o valor de uma prestação, se não
tiver uma parcela de subsídio da sociedade para
com a sua renda familiar. E por isso tem que
ter recursos governamentaIs subsídiados, mas limitados até aí, e não se fazer a loucura quese
fez no País e, eu repito isso, e vou fazer uma
proposta para retirar uma parte disto, é de dar
subsídio a quem não precisava, como eu e tantos
quantos estão aqui, inclusive, tirando de pobres
para dar para ricos que hoje pagam um valor
quase simbólico nas prestações. E, ontem, eu
estava com um Constitumte que é considerado
da ala mais progressista, ele mesmo falando: "A
minha primeira prestação era de 12 salários minimos e, hoje, eu pago menos de dois". É uma
pessoa que já está incorporada nesta tese de que
nós temos que, pela Constituição, tirar um pedaço
desse subsídio louco para que ele se destine realmente como recursos agora carimbado, sim, para
aqueles que precisam desse subsídio.

o

SR CONSTITUINTE MANUEL CASTRO _
Sr. Presidente, rapidamente eu gostaria de fazer
duas colocações. Pnmeíro, meu caro Ponte, quando eu afirmei, pelo contrário, que a indústria brasíleira de construção civil competia internacionalmente e não só nas grandes construções. Eu acho
que os sistemas de construção de casas populares hoje, e outras construções mais simples,
podenam ser agdizados poderiam ser reduzido
o custo unitário. O custo unitário de habitação
de baixa renda ainda é alto no Brasil, e nós podemos discutir isso à parte.
Outro aspecto importante, o problemas das
normas. Eu moro - é muito chato tratar de assuntos individuais, estou citando este exemplo por
que é Importante num apartamento financiado,
há menos de 12 anos, e todos tivemos problemas
de mudar certas peças da casa. Tinha uma determinada janela, num apartamento financiado pelo
Sistema financeiro de Habitação, que simplesmente a especificação dessa janela não tinha nada
a ver com o Sistema; para você comprar alguma
coisa tmha que fazer encomenda: vidro, alumínio,
madeira, o que fosse. Fizeram, também, um sistema de porta, neste mesmo edifício, que é a mesma coisa. Se você for no meu apartamento, no
14° andar, você não encontra uma coisa igual.
Agora, quando você sai de um apartamento de
classe média e vai para um de baixa renda e
o sujeito termina de construir a casa, se precisar
de qualquer coisa, ele não consegue encontrar
no mercado, ou, então, ele não sabe nem como
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ir, tem quase que tirar e medir, porque você não
encontra. Ha uma série de questões, em termos
de tecnologia, que podem ser usadas em benefício da própria população.
Outro aspecto contra o IPTU; nós aumentamos
o !PTUpor exemplo, num terreno hoje numa das
áreas mais caras, em termos de terreno vazio,
inclusive com um artifício na lei, e também sabemos fazer artifício; a lei dizia que se tivesse qualquer construção, e não explicitava o que. Então
o sujeIto construía um barraco que fosse e dizia
que era uma construção. Nós explicitamos que
essa construção tinha que ser proporcional à dimensão do terreno. Mas há absurdos que você
não consegue transpor. A legislação de Salvador,
por exemplo, no IPTU, a alíquota do propnetário
é de 0,7; a alíquota do inquilino é 1,2, pressuposto
como no Brasil tudo está na lei,a lei dizclaramente
que quem paga o IPT(J não é o inquilino e sim
o proprietário do imóvel. Os Srs sabem disso.
Algum proprietáno de imóvel paga IPTUno Brasil?
Claro que não! Há até um formulário! Nenhum
proprietário paga, só o proprietário da casa própria porque quem tem casa de aluguel quem paga
é o inquilino. O proprietário transfere. E, alíquota
é diferenciada a favor da pessoa que não tem
casa? É um absurdo! Há distorções como essa
por interferência do próprio sistema de interesse.
Aí é que se coloca, o que falei da compatibilização
de interesses políticos. Outro detalhe importante;
quando nós falamos o problema de financiamento, e você disse bem, que o segundo, quando
você têm, falta assistência; é que o País não têm
linhas de financiamentos Por exemplo, o problema de impostos que não é um problema de Salvador, é um problema do Rio de Janeiro, é um
problema do Espínto Santo, você não tem sequer
uma linha especializada. Nós deixamos uma programação com relação a isso, mandamos a todos
os organismos federais que cuidam do assunto
pedindo isso e não foi concedido. Então, quando
houver qualquer acidente por um problema de
excesso de chuva concentrada, como já aconteceu numa noite, num acidente morreram mais
de 100 pessoas por problema de desabamento.
O problema do Espírito Santo: há poucos dias
houve uma reunião na Caixa Econômica Federal
com o Presidente, nos almoços de bancadas regionais, e o Senador e ex-Governador Gerson Camata citou, para o Presidente Marcos Freire, que
esteve conosco, das dificuldades que tinha o Espírito Santo com relação a essa questão e que você
não tem como resolver num determinado momento e se nós nos antecipássemos você não
só evitava a perda de vida mas dava melhor qualidade de vida. Imagine o drama de uma família
passar a noite acordada, no dia em que está chovendo, preocupada com o que vai cair e você
não consegue intervir. Há muitas coisas a serem
feitas nesse campo que, infelizmente, não estão
sendo feitas, meu caro Alberto.
O SR. HUGOROSAS- Eu só queria confirmar
a questão das enchentes que é um problema realmente. Nós temos tido uma série de calamidades
no Brasil, mas não é privilégio do Brasil. Nós temos enchentes em todos os países do mundo,
inclusive desenvolvidos, só que as enchentes aqui
fazem vítimas e lá não fazem ou fazem menos.
Mas isso também é uma questão de planejamento
urbano. Acontece que aqui se permite construir
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deve ir rar~ o nível de competência do município,
e que la sejam buscadas soluções.
Ouvi o Dr. Lúcio dizer que devemos buscar
soluções sociais. Só que as soluções socíais seriam apenas no plano, digamos, de construção
de conjuntos habitacionais, quando eu vejo muito
mais além; eu vejo a terra, o solo urbano por
mais técnica que nós tenhamos desenvolvido ao
longo desses anos, não vamos poder multiplicá-Ia
_O SR MOACYR GOMES DE ALMEIDA - Hoje além de um exponecial: a terra se esgota. Nós
nao sei, mas quando o prefeito de Curitiba fala temos a terra do planeta e a terra se esgota. Ela
em 60%, e parece até exagerado, o número que não é um bem que possa ser reposto continuase conhece, é que os lotes vendidos construíveís, mente.
com ou sem urbanização, já eram suficientes há
E como podemos fazer uma reforma no desenuns 5 ou 10 anos atrás, para dobrar a população volvimento urbano sem as prefeituras e muniurbana. Então, se em média, no Brasil, é preciso cípios encontrarem os mecanismos? Não condobrar, 50% das cidades não estão construídas, cordo 9ue esteja só no :necanismo de tributação,
é possível que Curitiba 60, a outra seja 30 mais mas nos devemos dar as prefeituras o direito de
o número é razoável. Mas é realmente uma barba- quê? De terem terras em sua mão para que posridade a quantidade de investimentos já feitos em
sam solucíonar os problemas de moradia, o problema de assentamento, o problema de construloteamentos que não são utilizados para habição de equipamento comunitário. Por isso, eu
tação.
Quando o Prefeito estava falando aqui, nós luta- luto pelo direito de preferência; um particular que
mos, e o Ponte também, e acho que a união venda um terreno para o outro que a prefeitura
é grande e até talvez pareça estranho que pense- tenha a preferência de adquirir essa terra, entendo
mos tão próximo dos prefeitos e das autoridades que deve haver limitação da acumulação da terra
urbana na mão de poucos. Na Constituição nós
Jo~ais para que, realmente, o problema seja transfendo para o local, que as criações de impostos, devemos limitar, não pelo imposto progressivo,
IPTU, Contribuição de Melhoria, Imposto de mas devemos limitar não permitindo mesmo, seja
Transmissão, vá para os municípios e que cabe norma constitucional, que uma mesma pessoa
ao município enfrentar até os problemas de água, tenha mais do que um número "x" de metros
quadrados de terra. Devemos permitir a estocade enchentes e não recorrer ao Govemo Federal
e sim descer a administração a nível municipal: gem de terras urbanas pela prefeitura para que
reforçar os municípios, os Estados tirando de Bra- ela possa fazer seus programas de desenvolvisília a prepotência que tem hoje. Nisso eu tenho mento, para que ela faça o seu planejamento.
a impressão de que todos estamos juntos. Parece Falou-se muito aqui em planejamento. Mas como
incrível mas estamos juntos, não é isso Sr. Presi- a prefeitura poderá planejar, se a terra, o terreno
está nas mãos de alguns? Seria aquela discussão
dente Ponte?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Con- ociosa e neste momento da Constituição não podemos nos dar o luxo de falar em coisas ociosas
cedo a palavra à Constituinte Myrian Portella.
pois devemos conviver com o direito de superfície:
O SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELLA com o direito de construir desassociado do direito
- Eu Gostaria de me penitenciar, porque vim : da propriedade. Então, são "N" coisas que temos
para esta audiência pública achando que ia ouvir que ver. Eu, como Constituinte, quero dizer aos
empresários que não teriam qualquer proposta Srs. que não sou contra a iniciativa pnvada de
que me sensibilizasse e me emocionasse, uma maneira alguma. Acho que vocês são os construvez que eu venho de um Estado imensamente tores do desenvoMmento do Brasil, mas o que
pobre, o Piauí. Fui eleita por uma cidade de porte temos, aqui e agora, é nos situarmos: que não
médio, em que 70% da população não ganha é só o governo que deve construir o Brasil. O
nem o salário mínimo. De modo que me sinto Governo somos todos nós, o Governo é um ente
na obrigação de na Constituição lutar por esse abstrato que criamos para poder nos organizar.
Brasil que vocês aqui definiram, como aquele Bra- O Brasil tem que ser construído por todos nós.
sil real; o Brasil da favela, o Brasil daquele homem Todos nós temos que abrir mãos de parcelas
que não tem o que comer, daquele menino que daquilo que detemos em bem daqueles que não
vai para a escola sem tomar o seu café, que não têm nada. E é nesse sentido que eu estou aqui
tem sapato para ir à escola, que a mãe não pode e vou trabalhar, que eu vou lutar. De modo que
comprar o livro, que não tem casa para morar. eu achei que ouvi que há pontos em comum.
Mas, como disse o Dr. Moacyr, até há muitos Eu vou me deter nesse documento que o Sr.
pontos de encontro. Ouvi o Dr. Moacyr dizer que vai repassar para as nossas mãos. Mas eu só faço
a classe dominante deve se despir desse domínio um apelo aos Srs.: é de que a construção civil
tem que saber que seu papel é importante, mas
e ajudar os dominados.
tem que abrir mão do lucro, tem que repassar
esse lucro para redistribuição de renda. Sem a
O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA - Ou
redistribuição de rendas não vamos construir um
exercer o seu domínio para ajudar os dominados.
Brasil diferente. Vocês deixaram de trabalhar hoje,
A SRA. CONSmUINTE MYRIAN PORTELlA na empresa de vocês, e vieram para cá. Nós não
- Ninguém exerce domínio em favor de domi- podemos fazer ISSO sem um sentido. E o Brasil
de hoje quer essa mudança e uma mudança não
n~do. Ou você abre mão do domínio ou você
será feita senão for do sentido social, no sentido
~ao estará mudando coisa nenhuma. Mas ouvi
daqueles que não têm, daquele Brasil que é a
ISSO se acho que é um caminho. Também ouvi
.que deve haver a descentralização do poder, que 8' potência do mundo mas que tem uma renda
em lugares que se sabe, previamente, que são
sujeitos e inundações. O que deveria acontecer
e seria muito mais econômico ao País? Simplesmente, através de um planejamento urbano, impedir que se construíssem nestes locais e, dessa
forma, é muito mais econômico isso do que tentar
evitar a enchente. A enchente acontece em todos
os países do mundo.

per capita mínima. Isso é uma incoerência que
não pode persistir.
Este é o meu testemunho. Não tenho nem muita coisa a perguntar, tinha estas declarações a
fazer e me posicionar porque este é o momento
de todos nós nos posicionarmos, dizer para que
estou aqui e por que vou lutar.
O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA - Só
uma palavra rápida porque eu acho que a SI"
merece. Eu tenho a impressão de que nós estamos muito próximos, mas talvez tenhamos que
encontrar aquele ponto em que somos comuns
e juntos lá estaremos. Primeiro: a classe dominante abre mão dos seus privilégios? Primeiro
ela exerce o poder que tem porque simplesmente
tem. Em segundo, ela exerce o poder que tem
para até abrir mão de poder em seu interesse
próprio. Aí nós concordamos: ela abre mãos de
privilégios em benefício da sua própria sobrevivência. Então, todos estamos de acordo quanto
a isto. Passamos juntos a trabalhar na mesma
hnha O município e a descentralização - estamos todos de acordo. O solo urbano não só a
tributação. É verdade. Inclusive o documento fala
na aquisição de terras pelo poder público; a lei
federal deverá regular a desapropriação, a compra, enfim, várias outras maneiras dos municípios
que teriam dinheiro atuarem sobre o desenvol~m~nto e, até, a desapropriação direi de preferencI~ ..Parece-me pouco útil e mais perigoso do
que útil, que se tem dinheiro para desapropriar
e o exercício de preferência. A prefeitura vai lá,
d:sapropria e compra. Vamos dar dinheiro à prefeitura para que ela compre. Não precisa de direito
de preferência alguma que emperra, simplesmente, sem nenhuma vantagem, embora seja atraente. Parece que ajuda, de fato atrapalha. Se dermos
outros instrumentos, que é o dinheiro, quando
eu for vender para ele vai lá, compra, acabou
e encerrou o assunto Este instrumento embora
digamos, é um objetivo de nós dois, o mesmo:
A acumulação, em mãos de poucos, realmente
na medida em que nós pudermos combater isso
e aí o instrumento tributário muito forte menos
o instrumento administrativo que leva à corrupção, à rrep?tência, à burocratização, a tudo aquilo
que nos nao queremos num País de 8 milhôes
de quilômetros quadrados, em que Brasilia dita
regras para o Piauí. Não tem cabimento isso. É
melhor que atuemos por instrumentos indiretos
e que ajam sozinhos e não dependam de uma
pessoa. Portanto, também estamos de acordo.
As estocagens de terra. Há uma objeção técnica
para quem vive no mercado; é entrar um especulador de terra, subindo o preço dela. Na medida
em que os municípios entram comprando terra,
eles fazem subir, como qualquer mercadoria, o
preço da mercadoria disponível. Normalmente,
isso não é um instrumento desejável, mas ele
pode ser utilizado, em certas circunstâncias em
que dentro de um certo planejamento o município
desaproprie a terra, não para estocar, não para
virar especulador. Nós temos 50% das áreas das
cidades loteadas, precisa de mais área ainda? Precisa colocar mais um hiperespeculador, que seria
o poder público gastando o dinheiro raro que
ele tem para especular em terra?
é

é

Parece-me que através do instrumento tríbutáno e da desapropriação vamos chegar a um
acordo que a senhora vai ter o que quer, sem
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precisar forçar as prefeituras a investirem em terra,
dinheiro que elas deveriam usar em outra coisa.
Planejamento sem a propriedade é perfeitamente possível. Todas as cidades do mundo projetam sem ter a propriedade: fazem o planejamento urbano, das ruas e as coisas vão se desenvolvendo. Nós Estados Unidos as cidades pequenas e médias têm um planejamento muito intenso, e não existe qualquer idéia na cabeça de mnguém, da prefeitura, digamos, investir em compra
de terras ou ter a terra para planejar. Ela exerce
o poder soberano do príncípe na obrigação de
os incorporadores privados obedecerem aquilo
que a prefeitura quer. A idéia do planejamento
e do projetamento é essencial e está aqui no documento e até mesmo a atuação dos BNH futuros
A meu ver foi uma pena terem destruído o que
tínhamos aí, e ajudar as prefeituras a saberem
fazer isso, porque é preciso saber planejar para
fazer.
Quanto ao direito de superfície dissociado da
propriedade já lembrei, isso já existe na legislação
brasileira Desde a Enfiteusa e desde a nossa colônia, o domínio útil e o domínio pleno já existem.
Não há necessidade de se criar um novo instrumento. Ele já existe; o direito de construir separado do direito de propriedade do solo, mantida
a propriedade privada dos dois O que é muito
perigoso é a dissociação, como uma preliminar
para extinguir o direito de construir transformando
ainda uma concessão do Estado. Esta que é uma
parte, digamos, negativa do que se chama direito
de superfície e, ao mesmo tempo, o que a senhora
quer parece-me que quero a mesma coisa, eu
tenho impressão que já existe na lei, na Lei da
Enfiteusa e existe na lei de construção civilmuito
esquecida, mas está lá o artigo, que era para utilizar na época as áreas ocupadas pelas linhas de
trem nas zonas urbanas, Rio de Janeiro, São Paulo, pnncipalmente. Então já existe e pode ser muito aperfeiçoada e simplificada na linha que a senhora deseja. Contmuamos de acordo. Não é contra a iniciativa privada. Também estamos de acordo.
Quanto ao lucro. Eu acho que não se deve
abrir mão do lucro. Aobrigação social da empresa
é fazer o lucro máximo, porque só assim ela cumpre a sua finalidade social. Há médicos que têm
que medicar, há dentistas que têm que tratar dos
dentes e há empresas que têm que fazer lucro.
Então o lucro é da essência da empresa, na hora
em que abdica do lucro, ou renuncia ao lucro
ela falha na sua função social.
Então, onde é que se casa a empresa querendo
fazer lucro com a sociedade querendo participar
deste lucro? Através da taxação. Então através
da taxação, através das suas várias modalidades,
diretas e indiretas, a sociedade participa do trabalho dos empresários. Eu dou duro, ganho dinheiro
o máximo que posso, nem um pouco menos,
e vem a sociedade, vem a senhora que representa
a sociedade e que diz: "muito bem, Dr. Moacyr,
o senhor ganhou tanto, mas esta parte o senhor
vai entregar para eu fazer estradas, para fazer escola, para fazer hospital, no Rio de Janeiro ou
no Piauí". Quer dizer, cada um está fazendo a
sua função, eu maximizando o lucro da minha
empresa, até vender ações se eu puder, e ele
veio como Deputado dizer "Parte do que você
ganha me dá, porque quero redistribuir para funções sociais".
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Então, até nisso tenho a impressão que estamos de acordo, a minha função é fazer lucro,
a sua função, em nome da sociedade, é de se
apropriar de parte desse lucro para benefício de
outros que não estão tendo essa oportunidade
ou não têm esse talento de fazer lucro.
E quanto à mudança, estamos todos juntos
aqui para mudar. Esse documento que a senhora
vai receber parece-me extremamente fértil até
mesmo para um acordo geral em benefício de
objetivos que são de todos nós. Veja que acabamos chegando a um acordo.

que onera isso em custo é indimensionaL Isso
é resultado de reuniões e mais reuniões dos famosos tecnocratas porque quando vou procurá-los
só os encontro em reuniões; é difícilencontrá-los
em disponibilidade, é difícil marcar uma reuruão
com 24 ou 48 horas - sempre reuniões e mais
reuniões a fim de criar dràculdade para quem
produz.
Por fim agradeço aos senhores que trouxeram
valiosos esclarecimentos para nossa Subcomíssáo e parabenizo aquele que já pôs vaca a pastar
em outras plagas. (Risos.)

ASRA CONSTITUINTE MIRIAM PORTELLAÀs vezes, por uma questão de semântica, acaba-

O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA - No
anexo que a Câmara vai distribuir, tem a estatística
do IBGE. Afinal temos que confiar em alguém,
sobre o problema do deficit habítacional ao longo
dos anos.
São vários os critérios que podemos usar para
o número 10. Eu participei, em 1964, do n° 7,
e anexei também xerox da folha do relatório do
IPEA, da qual eu participei, em que o número
foi optado como 7, porque entre vários conceitos
que a ONU recomendava era de interesse o número 7, de modo que, no Congresso, se dramatizasse a situação, e não fosse nem dois, nem
três, ou coisa que o valha, nem só nas zonas
urbanas. Está lá o número sete.
Guardei esse relatório durante 25 anos. N. está
a xerox do relatório e como é que se chegou
ao número sete. Este aqui é atualizado, do censo
de 80, e o PNAD, de 84, dá uma boa idéia da
realidade, com certa qualificação. Uma vez que
uma idéia da realidade podemos projetar melhor.
Acreditem, o número 7, no qual tive uma pequena
participação, está junto aqui com a explicação
de como se chegou a ele. Esqueçam, não existe,
nunca existiu. Para Salvador, por exemplo, não
existia, em 1964. Era uma piada dizer, porque
Salvador não tinha nenhuma área da cidade com
as duas coisas. Então Salvador, para o PNAD,
o IPEA de 1964, não existia, mas a opção foi
patriótica e nobre. Era preciso aprovar um plano
para enfrentar o problema. A Nação estava dormindo, era preciso sacudi-Ia. Passados tantos
anos é preciso rever para se planejar com realismo. É o que quero lembrar. O deficit, realmente,
não tem nenhuma relação com esses números
gigantescos.

mos até chegando a um acordo.
O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA mais profundidade que semântica.

É

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o Constitumte Sérgio Naya.
O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO NAYA - Falou-se aqui em encostas, falou-se em enchentes,
em soluções de mercado e soluções sociais. N.
passa-se para um terreno um tanto conflitante,
falou-se em vale-transporte, falou-se em subsídio.
Como empresário, como incorporador, sabemos o que gera subsídio no Brasil. Dr. Lúcio,
V.S' vai me desculpar, mas subsídio é uma regra
geral onde chega - o BNH. Como empresário
eu nunca vi tanto dinheiro aplicado a fundo perdido e praticamente sem retomo. No fim, terminou o BNH.O que foi uma grande medida. Como
empresário posso dizer que o BNH foi o maior
cemitério de empresas construtoras no Brasil
Depois falamos em moradia. O defidt é muito
maior do que o que se propaga: passa de 10
milhões de unidades. É só ver dados de 6, 8
anos passados, ou 10 anos, o delicit que existía
e o quanto foi construído e o quanto cresceu
este País. O número era falso e continua sendo
falso.
Veja V. S' só as condições dos favelados, veja
a condição de subvida desse povo. Urbanizando
as favelas, através de pequenos projetos da CEAG,
rninímiza-se a situação, mas não é o ideal. Precisa,
esse tipo de construção ser ativado na prática,
quer através de um MOU, quer através da Caixa
Econôrruca, com critérios a favorecer quem não
tem onde morar, especialmente aqueles que moram nas encostas, em quase um mangue, ou
palafita, como se diz lá em Salvador.
Depois falamos em IPIU. O critério, acredito,
deve ser mais uniforme em todo o País. E com
a tabela progressiva à segunda e terceira residências, desde que essas residências não estejam
alugadas, certo Dr, Pontes? Porque não pode haver duas, três ou quatro residências, se essa tabela
de imposto não for progressiva. Com intuito de
renda, sim, acho que aí incentiva a construção,
mas ter três, quatro residências não é justo, se
não houver uma tabela progressiva.
Outra coisa que queria falar como incorporador
aqui, agora a titulo de sugestão, que fique gravado,
talvez eu não tenha oportunidade, junto ao Senador; as exigências das prefeituras são muito desiguais em todo o Pais, especialmente na obtenção
de uma Carta de Habite-se. Há prefeituras, como
a da cidade de São Paulo, que exige três ou quatro
documentos; agora em outras prefeituras, vão de
quinze, vinte e até vinte e dois documentos. O

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO NAYA - Um
parênteses. De 1974 a 77 fui Vice-Presidente da
Câmara Brasileira da Construção, já se falava em
5 a 6 milhões o delidt. O Govemo se propôs
a construir, a seguir, um rmlhão de unidades por
ano. Era a unidade que se falava E nunca chegou
a 700 mil.
O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA - É
verdade, tenho aqui.
O SR. CONSTITUINTESÉRGIO NAYA - Talvez ultrapasse a 10 milhões de unidades.
O SR. MOACYR GOMES DE ALMEIDA - Não.
Mas acreditamos ou não, no que o IBGE apura,
e eu acho útil acreditar também nos dados do
BNH. Também juntei aqui os números do qual
ele participou quanto a origem do número 7. De
lá para cá, o 7 foi aumentado por taxas anuais.
Então alguém adotava 5 anos a 5%, dá 30, 40
e o 7 virou 9. Depois acrescentou mais uma taxa
composta e virou 11. Então foi uma brincedeira
numerológica em torno do número 7, que teve
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uma finalidade política quando fOI divulgado, e
que virou verdade falsa. Quer dizer, temos que
retomar. Pode ser até duro e até chocante para
nós. Sou construtor, quero construir. Mas, realmente, não tem cabimento. E parte da quebradeira do sistema, no Govemo, passado, foi baseado no número falso do deficlt. Se o deftcit é
gigantesco, precisamos fazer 500 mil casas por
ano. O que aconteceu? Construiram-se pelo Brasil
inteiro, conjuntos invendáveis. Então, o Presidente
do BNH, numa certa altura, disse que não precisava renda para comprar, não precisava de sinal
para comprar e, finalmente, depois de uma terceira coisa, que também não precisava. Mas uma
última foi a mais sensacional: não precisava mais
pagar.

Mauro Borges, Amaury Müller,Victor Fontana, Vicente Bogo, Virgílio Galassi, Saldanha Derzi, Alysson Paulinelli, Oswaldo Uma Filho, José Egreja,
Fernando Santana, Aldo Arantes, Valter Pereira,
Jonas Pinheiro, Rosa Prata, Ivo Mainardi, Percival
Muniz, Ubiratan Spinelli, Oswaldo Almeida e Ruy
NedeJ. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando aos presentes fosse dada como lida a Ata da
reunião anterior, que foi aprovada A seguir, deuse início ao expediente, com o Presidente tecendo
considerações sobre Ofícios que recebeu da Presidência da Constituinte e de Líder partidário. Solicitaram a palavra e foram atendidos os Constituintes Virgílio Galassi e Amaury Müller. O Presidente passou a palavra ao Relator, Constituinte
Aentrevista do Presidente do BNH,dizendo que, Oswaldo Uma Filho, para declarações de matéria
no final do Govemo passado que havia um esto- constitucional. Solicitaram a palavra, interpelando
que de casas gigantesco, uma super oferta de o Relator, os Constituintes: Amaury Müller,Maluly
casa, e ele disse que não precisava renda familiar, Neto, Fernando Santana, Aldo Arantes, Valter Penão precisava poupança prévia, não precisava reira, Irma Passoni e A1yson Paulinelli. Retoma
mais um ponto, que não estou me lembrando, a palavra o Presidente e comunica aos presentes
que é exigência, e finalmente que não precisava a pauta para as próximas reniões que, depois de
mais pagar; o próximo Governo solucionará o debatida e considerada pelos presentes, fica asassunto. Esta é, em parte, a origem da quebra- sim definida: quinta-feira, dia 14, reunião às
deira do BNH, que superconstruiu além da de- 17:00h; sexta-feira, dia 15, às 9:30h; segundamanda real, pelo Brasü inteiro. Nós fizemos isto feira, dia 18, às lB:30h e terça-feira, dia 19, às
em duas usinas de açúcar que temos em A1fenas 9:30h. Em seguida o Senhor Presidente inicia a
- vejam, o que se fez não está no gibi. Então Discussão de Matéria Constitucional, dando a patemos de redimensionar, meditar, pensar a longo lavra ao primeiro inscrito, Constituinte Benedito
prazo, criar os instrumentos e administrá-los bem. Monteiro, que expõe e é interpelado pelos ConstiAcho que um instituto, ou uma coisa semelhante tuintes Jonas Pinheiro, Irma Passoni, Valter Pereiqualquer no sistema, que recupere a cultura, mas ra, Aldo Arantes e Maluly Neto, este aplaudido
dificilmente ele vai deixar de fazer isto. Mas é a no final de suas considerações. O Presidente pasrealidade. Vamos fazer água, esgoto, saneamento, sa a palavra ao segundo orador inscrito, Constiestradas, escolas, hospitais, há tanta coisa para tuinte Valter Pereira, que usa seu tempo regimense fazer, então só vamos fazer um pouco menos tal e é interpelado pelos Constituintes MalulyNeto,
de casas Mas no resto estamos plenamente de Amaury Muller, José Egreja e Virgílio Galassi. O
acordo. Os números estão aqui; se houver alguma Senhor Presidente dá a palavra ao último orador
dúvida, nós ajudamos a pesquisar e até discutir inscrito, Constituinte Oswaldo Almeida, que expõe
com o pessoal do IBGE, como é que foi feito e é interpelado pelos Constituites Irma Passoni,
o senso, mas me parece que é o único instru- Valter Pereira, Precival Muniz, José Egreja e Aldo
mento que eles têm de apuração razoável, embora Arantes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerra a reunião às 12 h e 13 rrurn.,
não perfeito.
convocando os Membros da Subcomissão para
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Creio a reunião a ser realizada ainda hoje, 14 de maio
que, pelo adiantado da hora - mais de 13 horas às 17:00 horas. O inteiro teor dos trabalhos será
e 30 minutos e não havendo mais nenhuma publicado, após tradução das notas taquigráficas
inscrição de Constituinte, nós agradecemos a ex- e o competente registro datilográfico, no Diário
posição dos convidados, retificando, ínchrsive, a da Assembléia Nacional Constituinte. E, para
saída de alguns, antecipada, por compromissos constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Secretário, lavrei
que tinham, não previstos. E agradecemos a pre- a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
sença de todos, lembrando aos companheiros será assinada pelo Presidente. - Constituinte
que, à tarde, temos eleição do Primeiro-Vice-Pre- Fernando Santana.
sidente.
Está encerrada a reunião desta Subcomissão.
(Levanta-se a Subcomissão às 13 horas
e 40 minutos)

SUBCOMISSÃODA POLÍTICA AGRÍCOLA
E FUNDIÁRIA E DA REFORMAAGRÁRIA
Ata da 16" Reunião (ordinária)

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
dezesseis minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da PoliticaAgrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, sob a Presidência do Constituinte Edison Lobão e com a
presença dos seguintes Senhores Constituintes:
Irma Passoni, Benedicto Monteiro, Maluly Neto,

ANEXO À ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO(ORDINÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA
POLfrlCA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA
REFORMAAGRÁRIA, REALIZADA EM 14 DE
MAIO DE 1987, ÀS 10 H e 16 MIM,ÍNTEGRA
DOAPANHAMENTO TAOO/GRAFICo, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
DA S(JJ3COMlSSÃO, CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Havendo número regimental declaro abertos os trabalhos desta reunião da Subcomissão de Politica
Agrícola e Fundiária da Reforma Agrária.
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Srs. Membros desta Subcomissão, de acordo
com o § 10do art. 17, do Regimento Interno.
"O anteprojeto será distribuido, em avulsos
aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo de cmco dias seguintes, destinados
à sua discussão, receber emendas."
Este prazo começa hoje, dia 14. Temos, portanto, cinco dias que, de acordo com a norma processual, vai até o dia 19, para que os Srs. Membros
da Subcomissão apresentem as suas emendas
e participem da discussão do parecer do Relator.
Estou recebendo um expediente do Presidente
da Constituinte, que declara o seguinte:
"O nobre Constituinte Oscar Corrêa, Presidente da Comissão dos Poderes e Sistema
de Governo, oficia a esta Presidência indagando quanto à aplicação do § lodo art.
17, do Regimento Intemo da Assembléia Nacional Constituinte. No mesmo sentido, levantam questões de ordem os nobre Constituintes José Genoino e Brandão Monteiro.
O citado § lodo art. 17 estabelece que
"o anteprojeto será distribuído, em avulso,
aos demais membros da Subcomissão para,
no prazo de cinco dias seguintes, destinados
à sua discussão, receber emendas."
Pergunto aos Srs. Constituintes se a norma regimental, como está redigida, permitirá a apresentação de emendas por parte daqueles que não
integram a Subcomissão. O Regimento Interno
da Càmara dos Deputados, aplicado, subsidiariamente, em casos omissos do Regimento da Assembléia, somente permite a apresentação de
emendas, nas comissões técnicas, dos seus integrantes. Contudo, o dispositivo objeto de exame
não veda expressamente tal procedimento, isto
é, que constituintes não integrantes de determinada subcomissão possam nela oferecer emendas aos anteprojetos oferecidos pelos relatores.
Assim, tal entendimento deverá ser considerado
pelos presidentes das subcomissões em funcionamento; interpretação benigna, portanto. Admite-se semelhante entendimento.
Quer, com isto, o Presidente da Constituinte,
dizer que todos os Srs. Constituintes poderão
apresentar emendas nas subcomissões ao trabalho do Relator. Esta é uma informação que transmito, portanto, ao conhecimento desta Subcomissão.
Recebo um oficio do lfder do PFL, que comunica a designação do Constituinte Assis Canuto,
membro desta Subcomissão, para uma outra
Subcomissão. Nessas condições, o PFL fica aqui
representado por cinco de seus membros, entre
o quais, o Constituinte Maluly Neto.
A SRA. CONSmUINTE IRMA PASSONI- Sr.
Presidente, apenas um esclarecimento: como fica,
portanto, a composição final desta Subcomissão?
Tínhamos levantado questão da composição, dos
suplentes, etc., exatamente hoje. Como fica a
composição?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu não
poderia dizer a V. Ex" exatamente como fica, hoje,
a Subcomissão, porque o PMDB ainda não indicou o seu último representante. O PMDB terá
13 representantes nesta Subcomissão, e já está
com 12, faltando a indicação do 13
0
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o SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GMASSE Sr. Presidente, parece-me que, segundo a Liderança do meu Partido, o PMDB, na Mesa da Constituinte, está com 64 membros; neste caso, estaria
com um membro a mais. A comissão tem de
compor-se de 63 pessoas, e, segundo o nosso
entendimento, proporcionalmente, na Comissão
do Poder Econômico, o PMDB tem um a mais;
portanto, no total, 64 membros.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
tenho essa informação, mas é possível que tal
fato esteja ocorrendo. Nesta hipótese, caberá ao
Presidente da Comissão da Ordem Econômica,
o Constituinte José Lins, adotar as providências
necessárias
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GAlASSI Eu gostaria de apelar a V. Ex' para que levasse
este apelo à Comissão referida. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Diante
do § lodo art. 17, que acabei de ler, segundo
o qual a Subcomissão tem um prazo de cinco
dias, a partir de hoje, destinados à sua discussão
e para receber emendas ao projeto do Relator,
eu concederei a palavra ao Relator, que deseja
fazer uma proposição, porque temos o sábado
e o domingo que intercalam, neste prazo, os dias
14 a 19.
Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. CONSmUINTE OSVALDO UMA FILHO
- Por um entendimento havido entre o Sr. Presidente, os Vice-Presidentes Rachid Saldanha Derzi,
Fernando Santana e o Relator, foi sugerido que
se consultasse a Comissão sobre a designação
de duas sessões diárias na quinta-feira, de uma
sessão na sexta-feira, uma sessão na segundafeira, e duas na terça-feira cumprindo-se o prazo
de cinco sessões e isentando-se os Srs. Membros
da obrigação do comparecimento aos sábados
e a?s domingos.
E uma sugestão julgada acertada e que, agora,
peço ao Sr. Presidente a submeta à consideração
da comissão.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Então, terça-feira, duas sessões: às 9:30h e às
17:30h, de tal forma que, quatro horas depois
da reunião iniciada às 17:30, encerrar-se-ia o prazo para a apresentação de emendas.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Quatro
horas depois das 17:30 horas?
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER A duração de cada sessão não é de quatro horas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não,
Excelência. A duração máxima é de três horas.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Muito bem. Então, só para fixar um parâmetro
se na sessão de terça-feira, a segunda tiver início
às 17:30, para ter parâmetro, a fim de que não
haja tumulto nem perda de espaço fisico e temporal, fixar-se-iam três horas, que é o prazo final
para a apresentação de emendas, após as 17:30
horas. Não concorda V.Ex'?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
tenho nada a opor. Apenas, pelo que percebi da
proposta do Sr. Relator, nós teríamos duas sessões hoje, uma na sexta-feira, uma outra na segunda-feira, pela manhã, e uma na terça-feira,

pela manhã, totalizando as cinco reuniões. Então,
nós encerraríamos as nossas sessões às 12 horas
e 30 minutos de terça-feira. O prazo para o recebimento das emendas ficaria aberto até às 17 horas
de terça-feira.
Os Srs. Membros da Comissão estão de acordo?
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÜLLER Eu gostaria de fazer uma observação. Por que
segunda-feira, pela manhã?
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Porque,
segunda-feira à tarde, temos sessão do Senado
Federal, e creio que sessão da Câmara.
O SR. COf'lSmUINTE AMAURY MULLER A sessão da Câmara var até às 18 horas e 30
minutos.
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - A do
Senado, também.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÜLLER Muitos Parlamentares, desde que não haverá reuniões nos sábados e nos domingos, deverão se
deslocar aos seus Estados, e o retomo é problemático, às vezes, não será tão fácil estarem de
volta aqui, segunda-feira, para participar da reunião às 9 horas e 30 minutos. Por isso, eu faria
um apelo à Mesa, para que reprogramasse a reunião da segunda-feira, para às 17 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Se nós
reprogramássemos a reunião de segunda-ferra
para as 17 horas e 30 minutos, desde logo, não
seria possível, porque a sessão do Senado e da
Câmara vai, pelo menos, até às 18 horas e 30
minutos, podendo se estender até às 19 horas
Poderíamos fazer a reunião depois disso, ou seja,
às 20 horas. Sucede que com isto o Relator terá
tempo menor ainda para examinar as emendas,
que no curso desse tempo, serão apresentadas.
Quanto maior for o tempo destinado ao Relator,
tanto melhor para que S Ex' possa se desincumbir de sua pesada tarefa. Cada um sabe das suas
dificuldades, mas penso que o ideal é que os
Srs. Membros da Subcomissão pudessem estar
aqui na segunda-feira de manhã.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, eu fiz apenas a sugestão dos dias;
quanto ao horário, creio que ficaria a cntério de
V. Ex'
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Então,
vamos fixar da seguinte maneira; hoje, faríamos
duas reuniões; amanhã, sexta-feira, uma sessão,
às 9 horas e 30 minutos; segunda-feira, uma reunião às 19 horas; e terça-feira, a última, às 9 horas
e 30 minutos.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex'
tem a palavra, pela ordem.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Peço,
apenas que V. Ex' faça comunicar que, durante
todos esses dias, a Subsecretaria da Comissão
estará aberta para o recebimento de emendas,
durante o prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Atendendo a V. EJr, informo que a Subsecretaria estará
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aberta, inclusive sábado e domingo, das 9 horas
às 12 horas e das 14 horas às 18 horas, para
o recebimento de emendas dos Srs. Constituintes.
Vencida esta parte, eu gostaria de comunicar
aos Srs. Constituintes que nós precisamos, definitivamente, concluir a discussão neste período. Na
fase de votação, estou organizando junto com
a Assessoria, uma espécie de roteiro regimental,
que passaria às mãos dos Srs. Membros desta
Subcomissão, para que no processo de votação,
nós possamos encaminhá-lo dentro da maior normalidade e com rapidez.
Na fase de discussão, cada um dos membros
da Subcomissão terá 15 minutos improrrogáveis,
e outros Constituintes que não participam desta
Subcomissão terão 5 minutos. Então, 15 minutos
para os membros d!1 Comissão e 5 mmutos para
os não membros. E o que estabelece o art. 18,
das normas por nós aprovadas, na Comissão da
Ordem Econômica.
Quanto ao roteiro e as normas na votação, oferecerei a V. Ex', segunda-feira, no máximo terçafeira.
O encerramento da discussão será terça-feira
próxima, improrrogavelmente, às 12 horas e 30
minutos.
O SR. CONSmUINTE ALDOARANTES - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) ordem, tem V. Ex' a palavra.

Pela

O SR. CONSmUINTEALDO ARANTES -Esse tempo que V.Ex' fez referência, de 15 minutos,
é no encaminhamento de votação?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não,
é na discussão que começa hoje, nesta reunião.
Na terça-feira teremos uma reuruão às 9 horas
e 30 minutos. À noite, não teremos mais reunião.
O SR.CONSTITUINTE ALDOARANTES -Estamos aqui, como Constituintes, e temos responsabilidade pelo conjunto dos trabalhos da Constituinte. Recebemos, esses dias, 24 relatórios. Então, acho que as discussões deverão se concentrar particularmente no início da semana que vem,
pOIS nós temos duas reuniões somente para discussão, quer dizer, com três reuniões, esta semana, no meu entender, nós estariamos prejudicando o trabalho. Eu queria, então, levantar essa ponderação, porque, vejo-me diante da necessidade
de debruçar-me sobre um conjunto de relatórios,
e não só o desta Subcomissão. Então, se aumentássemos no mínimo mais uma reunião para a
próxima semana, perfazendo duas na segundafeira, ou duas na terça-feira, eu acho que isto
facilitariao processo da discussão.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) -Constitumte Aldo Arantes, nós estamos discutindo o enteprojeto e o parecer do Relator, desta Subcomissão, da qual fazemos parte O parecer do Relator nós todos já o conhecemos. Então, é ele que
nós vamos discutir. É claro que cada um de nós
faz parte de uma outra Subcomissão como suplente, e pode ainda discutir em qualquer Subcomissão, como declara V. Ex' Mas o fundamental,
para nós no caso presente, é o relatório desta
Subcomissão. Portanto, penso que nos interessa,
basicamente, fundamentalmente, essencialmente
o que diz respeito a esta Sucomíssão, e não às
demais.
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o SR. CONsmUINTE ALDOARANTES -

Eu
também acho, Sr. Presidente, só que nós podemos ter duas alternativas:ou concentrar as discussões agora, ou ampliar um pouco, e a minha
sugestão é a de que ampliemos mais uma reunião, pelo menos, na próxima semana. Tirar duas
de quinta-feira, ou sexta-feira, e jogar uma para
a próxima semana. Esta é a proposta que estou
fazendo. Que façamos duas na terça feira, de manhã.
O SR.PRESIDENTE(Edison Lobão) - Na próxima semana já temos duas, na segunda-feira ...
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Não, uma na segunda-feira e outra na terça-feira.
Eu proponho duas na terça-feira.
ASRA CONSmUINTE IRMA PASSONI-Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) V. Ex' a palavra, pela ordem.

Tem

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI Houve um argumento de que o Relator precisaria
receber com antecedência as emendas, e que
o prazo das 17 horas, quando comumente nós
temos as reuniões, seria um prazo muito em cima
da hora.
Eu já apresentei as minhas emendas hoje, e
cada um de nós já pode ir apresentando as suas
emendas. Portanto, como a discussão já pode
estar em andamento, e o prazo finalseria na terçafeira, haveria a possibilidade de fazermos uma
reunião às 17 horas, na terça-feira, para realmente
concluirmos todo o debate. Então, eu reforçaria
que, na terça-feira, nós teríamos uma reunião de
manhã e, às 17 horas, outra reunião.
O SR.PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu gostaria de ouvir a palavra do Relator.
O SR RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Reconheço e saliento que o prazo que me é designado para oferecer parecer sobre as emendas,
é muito escasso, são 72 horas, e que as emendas
vão ser muito numerosas. A matéria que estamos
tratando é extrememente controvertida. V. Ex" é
muito otimista, eu sou muito mais realista,porque
reconheço que a matéria é controvertida, fundamentalmente, nesta Subcomissão, e também no
plenário da Constituinte, e o número de emendas,
sobretudo agora que a Mesa abriu a apresentação
de emendas para todos os Constituintes, nós teremos ...Só eu dei parecer pessoalmente sobre 280
emendas, oferecidas a esta Subcomissão. Não
acredito que o número vá ser muito menor.
O SR. CONSmUlNTE AMAURY MÜLLER Nobre Relator, a tendência é que se atenue o
número de emendas, porque o parecer já enxugou, digamos assim, o volume maior das emendas. Sou otimista neste sentido. Agora, eu pediria
a reflexão de V. Ex"para um fato que é concreto,
que é palpável, embora nenhum de nós tenha
culpa. Os pequenos partidos, que tem uma representação pequena na Assembléia Nacional Constituinte, eles têm que cuidar - como disse o
Constituinte Aldo Arantes - de todas as 24 Subcomissões. São 5 Parlamentares do PC do B, 3
do PCB; 16 do PT; 26 do PDT; e há outros que
têm menos, até. Então, acho que deveria haver
um mínimo de tolerância e compreensão para
que se faça um pouco de justiça - não vamos

contestar aqui o resultado das umas - mas, diante desse fato concreto, é humanamente impossívelcinco pessoas, num prazo tão escasso, cuidar
de tanto trabalho, e isto é uma prova de que os
pequenos partidos estão imbuídos do maior espírito de elaborar um texto constitucional que corresponda aos anseios da sociedade brasileira.
Neste sentido, pediria a compreensão de V. Ex"
para a proposta do Constituinte Aldo Arantes. O
prazo que o Presidente propôs de 17 horas, terçafeira, não tem muita diferença se terminasse às
19 horas e 3D minutos, de terça-feira. Duas horas
e meia certamente não irão sobrecarregar V. Ex'>
e, neste sentido, se aceita a sugestão, estariam
os pequenos partidos, sob muitos aspectos, atendidos na sua pretensão, que aliás é justa e válida.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Reconheço a sobrecarga dos pequenos partidos,
com um pequeno número de representantes, para atender aos trabalhos de 24 Subcomissões.
Só peço aos Srs. Membros da Subcomissão que
compreendam, pois ela pode tomar qualquer das
deliberações, que eu as acatarei com o maior
respeito. Mas peço que compreendam que na
terça-feira, eu não poderei comparecer aos debates e à discussão; estarei estudando as emendas
que tiverem sido apresentadas.
O SR.CONSmUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Vou
conceder a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Fernando Santa, mas antes quero transmitir uma
informação: algumas Subcomissões não vão sequer realizar reuniões na terça-feira, exatamente
levando em conta a situação do relator. Quanto
a mim, na Presidência, sobretudo porque sou assessorado por dois eminentes Vice-Presidentes,
e qualquer dos dois poderia assumir a Presidência, na hipótese de eu não poder comparecer,
eu não teria nenhum problema em comparecer
,.sábado, domingo, terça, etc., a qualquer hora, mas
estou verificando quão pesado é o trabalho do
Relator,e, preocupado em que S. Ex' possa dispor
de tempo para elaborar um trabalho que todos
nós desejamos seja o melhor possível, e, de afogadilho, à base do açodamento, não se consegue
fazer uma coisa bem feita e duradoura, por isto
é que eu pedi que o Relator se manifestasse, porque S. Ex' dizrespeito mais diretamente ao problema do tempo.
Concedo a palavra ao Constituinte Fernando
Santana.
OSR. CONSmUINTE FERNANDO SANTANA
- Creio que podemos chegar a um consenso
se a Subcomissão concordar que o prazo das
emendas seja apenas na terça-feira, ao meio-dia.
E as reuniões seriam feitas, simplesmente, para
cumprir um dispositivo regimental.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho)-Mas,
aí, lamento discordar do meu prezado amigo e

colega Constituinte Fernando Santana, porque há
uma disposição regimental expressa, de CinCO
dias, do que qualquer constituinte poderia reclamar...
O SR.CONSmUlNTE FERNANDO SANTANA
- Eu queria completar o que estava dizendo.
Acima de qualquer regimento está o bom senso
e a prática. Na realidade, se fosse até hoje ou
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amanhã, ou depois, estava ótimo, porque todos
faziam logo suas emendas; agora, ter que acompanhar a emenda no "rabicho" do relatório até
a hora que acabar a reunião, acho um negócio
completamente irracional.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Se tivermos que levar em conta o procedimento processual, a rigor, esses cinco dias e essas cinco
reumões, deveriam concluir-se terça-feira, às 12
horas e 3Dminutos, por quê? Porque nós estamos
começando hoje o prazo, pela manhã, e esta reunião termina às 12 horas e 3D minutos. Então,
até isto poderia ser levado em consideração: o
nosso último prazo seria terça-feira, às 12 horas
e 3D minutos, e já estamos admitindo que tudo
se faça na parte da tarde ou da noite.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Permite V. Ex'?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) V.Ex"a palavra.

Tem

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Dentro dessa preocupação, que tanto a Constituinte Irma Passoni como o Constituinte Amaury
Muller, pegaram muito bem, na verdade estou
levantando uma questão que diz respeito a uma
situação concreta: são os partidos pequenos, a
complexidade e a quantidade de volume de trabalho. Um partido grande não terá essa dificuldade,
os seus Constituintes estarão voltados, especificamente, para a sua comissão. Então, é a preocupação que eu estou querendo levantar para ver
se os companheiros se sensibilizam;claro, se não
se sensibilizarem,tomarão uma decisão por maioria, mas acarretando problemas para o meu Partido. Agora, uma sugestão concreta: a proposta,
primeiramente, é que façamos uma outra reunião;
se há obstáculos para se fazer na terça-feira, que
se faça na segunda-feira uma de manhã e outra
de tarde. Afinalde contas, nós estamos aqui para
cumprir os objetivos de fazer a Constituição. Se
sairmos daqui na sexta-feira,já não teremos reunião na parte da tarde, e os Constituintes poderão
voltarno domingo à noite, e assim nós estaríamos
aqui, na segunda-feira de manhã, para fazer uma
reunião na segunda-feira de manhã, outra à tarde,
e outra na terça-feira de manhã, e estariam resolvidos todos os problemas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Já expliquei a V. Ex' que a segunda-feira é um dia
em que se realizamsessões da Câmara e do Senado. O que V. Ex" está propondo é que se façam
duas reuniões na segunda-feira, uma de manhã
e outra à tarde.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Não, mas nós já acertamos que a reunião da
noite de segunda-feira será às 19 horas, o que
estou levantando é que de manhã, não tem sessão
da Câmara nem do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
tem sessão pela manhã. Então, podemos fazer,
mas foio que eu propus, e creio que o Constituinte
Amaury Müller objetou, dizendo que dificilmente
se estará aqui, quer dizer, o próprio Presidente
fica diante de dificuldades. Eu não tenho problema, de natureza nenhuma, poderia estar aqui sábado, domingo. Agora, não posso compatibilizar
o pensamento de todos os Srs. Constituintes. Estou preocupado com a situação dos pequenos
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partidos, mas devo estar mais preocupado com
a situação do Relator da minha Subcomissão.

na reunião, e S. Ex" se revoltou contra a política
agrícola e fundiária e da reforma agráría.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER Sr. Presidente, V. Ex"aludiu a cinco reuniões, mas
o Regimento Interno fala em cinco dias.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Não,
a partir das dezessete horas. A decisão da Mesa
foi de que, como o horário até quatorze horas
é obrigatório à Constituinte, a partir das dezessete
horas era debate constitucional que poderia ser
realizado nas Subcomissões.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não,
fale em cinco dias e não em cinco reuniões, mas
poderemos fazer uma só reunião. Nós estamos
indo além do que fala o Regimento.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Então, o quinto dia termina exatamente a zero
hora, de terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) o 5° dia termina...

Não,

O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Sim, mas conta de hoje para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sim,
conta de hoje para amanhã. Mas, é a partir do
início da reunião de hoje, que começa às nove
horas e trinta minutos. Portanto, o término seria
às 12 horas de terça-feira.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER O Regimento não diz isto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
dIZ, o Regimento não diz outras coisas, também.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Podemos, no interpretar o Regimento, ter uma
hermenêutica especial, uma exegese especial.
Acho que deve haver uma tolerância ..
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Mas,
eu estou de acordo, eu estou dando uma interpretação benigna, para usar a expressão do Presidente Ulysses Guimarães.
Bom, o Constituinte Aldo Arantes ainda deseja
falar.
O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES - A
minha proposta eu já fiz. Eu gostaria que ela fosse
acatada. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O
Constituinte Relator Oswaldo Uma Filho mantém
a sua posição?
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, qualquer decisão da Subcomissão eu
a respeitarei. A noite, eu estarei aqui tranqüilamente. Pela manhã, a Subcomissão pode realizar,
não há nada que obrigue ela a realizar sem a
presença do Relator. Eu tenho um compromisso,
junto a Universidade de Campinas, de proferir
uma palestra exatamente sobre a matéria dos nossos trabalhos; compromisso assumido há cerca
de dois meses. Mas, eu não me oponho que a
Subcomissão marque. Eu, possivelmente, chegarei aqui ao meio-dia, de segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Bom,
a Presidência vai tomar a sua decisão. Está sujeita
naturalmente à insatisfação do Plenário e, nesta
hipótese, poremos a questão à decisão do Plenário. Eu vou decidir na linha dos interesses funcionais do Relator.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, volto a dizer que a Subcomissão pode
se reunir sem o Relator. Não há nenhum mal
nisso. Já convivemos há tanto tempo aqui - e,
ontem, disse isso ao Constituinte Cardoso Alves,

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Então,
hoje, às dezessete horas a segunda reunião. E
sexta-feira, amanhã, urna reunião às nove e trinta
horas.
O SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO - Sr.
Presidente, eu só queria lembrar que hoje, me
parece, tem sessão do Congresso. Pelo menos,
recebi uma comunicação do gabinete, nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sextafeira, amanhã, às nove e trinta horas. Segundafeira, haverá uma reunião às nove e trinta da manhã. Terça-feira, outra às nove e trinta horas da
manhã, encerrando-se, portanto, o nosso período
de debates.
A Presidência vai estabelecer, então, para este
debate uma inscrição para os Srs. Membros da
Subcomissão e cada Membro da Subcomissão
terá quinze minutos improrrogáveis.
O SR. CONSmUINTE BENEDICTO MONTEIRO - Sr. Presidente, eu gostaria de pedir permissão a V. Ex' para apresentar, antes dos debates,
uma emenda ao relatório que não se refere diretamente à política fundiária e reforma agrária. Mas,
como temos atribuições como Constituintes de
poder redigir as disposições transitórias da Constituição, também nesta Subcomissão, eu gostaria
de apresentar agora, para exame dos Srs. Constituintes, uma emenda que é muito importante para
o meu Estado. E gostaria que V. Ex' me desse
permissão para falar antes do debate do relatório.
?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A decisão da Presidência, ouvido o Relator, é a seguinte:
realizaremos duas reuniões hoje: esta que está
em curso; outra, às quatorze e trinta horas; amanhã, sexta-feira, uma reunião às nove e trinta horas; segunda-feira, uma reunião às nove e trinta
horas, e terça-feira, uma reunião às nove e trinta
horas. Esta é a decisão da Presidência.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Sr. Presidente, a reunião das quatorze e trinta horas, me perdoem, não pode COIncidir com o horário da Plenária da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - O
Constituinte Amaury Müller tem razão. Vamos
marcar para às dezenove horas de hoje. Então,
temos uma em curso e outra às dezenove horas.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, eu faria uma ponderação: a Mesa entendeu, em parecer que fez divulgar, que as Subcomissões poderiam se reunir na hora do chamado debate constitucional, a partir das dezessete
horas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Agradeço a colaboração de V. Ex', mas eu não tinha
conhecimento dessa decisão da Mesa. Bom, então pode ser a partir das 14:30 horas. Como impe-
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nhorabilidade da pequena propriedade como a
política agrícola, como o usucapião urbano...
Acredito, também, que haverá divergências quanto à limitação da propriedade dos estrangeiros,
matéria controvertida na Subcomissão. No mais,
todos nós estaremos de acordo.
O SR. CONSmUINTEALYSSON PAULINELLI
- Há um ponto que acho não ficou bem definido
no relatório, e que julgo de suma importância
para todos aqueles que defendem o ponto de
vista de que o País precisa ter uma política agrícola, bem norteada, de médio e longo prazos.
Mas, eu não sinto no relatório uma afirmação
de que há a necessidade de uma lei agrícola no
País, que trará isso defíníuvamente.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Não
sei, Constituinte Alysson Paulinelli, porque lá em
se aprovando as duas emendas, uma do nobre
Constituinte Vicente Bogo e outra do nobre Constituinte Euclides Scalco, ficou disposto que haverá
um plano quinqüenal, aprovado em lei, pelo Legislativo, e não pelo Executivo, mas um plano
de ampla duração para dar segurança aos produtores e com a colaboração obrigatória do Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Bom,
a nossa discussão não começou ainda. (Risos)
O SR. CONSmUINTEALYSSON PAULINELLI
- Sr. Presidente, era isso que queria saber. Qual
será o roteiro de reuniões? (Pausa.) Minha afirmação, mas, com exceção do Constituinte Maluly
Neto, que compareceu a poucas reuniões, eu praticamente conheço o pensamento de todos os
Srs. Membros da Subcomissão sobre assuntos
referentes ao projeto Quero explicar a V. Ex"' que
o relatório foi apresentado no dia 11 de maio,
às oito horas, nesta Subcomissão. Poucas horas
antes, eu havia remetido ao Prodasen. Quero explicar que nos diversos entendimentos, nas tratativas que mantivemos nesta Subcomissão, e fora
dela, em outras reuniões, fomos formando um
consenso sobre as matérias. A matéria é altamente controvertida, mas a maiona da Subcomissão me pareceu ter um entendimento. Só há
uma divergência, no meu entender, profunda nesta Subcomissão em tomo de quatro pontos: cerca
de metade da Subcomissão entende que se deva
definir a propriedade como função social; a maioria da Subcomissão entende, por escassos votos,
que se deva defimr como obrigação social A escassa maioria da Subcomissão entende que se
deva limitar a propriedade por um módulo máximo. Há uma minoria muito pouco diferente dessa
escassa maioria, que entende que não se deva
limitar a propriedade, e que se deva respeitar a
produtividade e a capacidade econômica do empresário. Quanto à imissão de posse, há também
uma divergência profunda nesta Subcomissão.
Esses são os pontos de diverqêncra que eu
consegui detectar. No mais, em questões.
O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES- Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Enquanto à questão das datas, Sr. Presidente: não
entendi a razão da inversão, porque não atendeu
ao problema que eu havia levantado, a inversão
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do horário de 19 para às 9 horas de segunda-feira,
apenas que o Relator não vai estar presente Se
não se vai fazer nenhuma alteração, então que
se mantenha, como antes, a reunião às 19 horas,
de segunda-feira
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Constituinte Aldo Arantes, a decisão da Presidência foi
esta, de acordo com os mteresses funcionais do
Relator. Terça-feira teremos uma reunião só, às
9:30 da manhã.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Não, Sr. Presidente, segunda-feira o Relator disse
que não vai poder estar aqui de manhã. Então,
o natural é que a reunião seja no final do dia,
pois aí o Relator estará aqui.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Vou
atender a V. Ex' Então, passando para às 18 horas
de segunda-feira. E tenho esperança de que esta
seja a última alteração que se processa, até para
que não se diga que o Presidente não é um liberal.
Eu farei, em seguida, distribuir um papel xerografado com esses horários para que toda a confusão que se gerou seja resolvida. (Risos.)
Bem, vamos passar à fase iniCIal do debate
do relatório. Mas antes, concedo a palavra ao
Constituinte Benedicto Monteiro.
O SR. CONSTITUlNTE BENEDlcrO MONTEIRO - Sr. Presidente e Srs. Constituintes, em
1971, em função da política de Segurança Nacional, o Presidente Médici baixou um Decreto-Lei,
que teve o n° 1.164 Esse Decreto-lei dizia que
transferia do Estado da Amazõma legal para a
União as terras que estivessem a 100km de cada
lado das estradas federais construídas, em construção e projetadas. E estabeleceu-se, nesse decreto, uma forma de jurisdicíonar essas terras diretamente vinculado ao Conselho de Segurança
Nacional. De tal forma que o decreto, que está
aqui, se V. Ex'" quiserem eu posso ler, disciplina
até a transferência dos funcionários da Secretaria
do Conselho de Segurança Nacional para os órgãos do Incra ou do Getat, que foi criado. Então,
quero chamar a atenção de V. Ex" de que o meu
Estado, o Estado do Pará, ficou dessa forma: eis
aqui por exemplo, um mapa que fIZ do Estado
e vejam o que ficou para o Estado do Pará: apenas
a parte em amarelo, que estou mostrando no
mapa de todo o Estado. É o patrimônio do Estado.
O resto todo: o branco, o cor de rosa, o azul,
o vermelho, que estão no mapa, são terras do
patrimônio da União; portanto é jurisdicionada
pelo INCRA. Aqui, nesta área, criou-se o GETAT,
que já foi extinto. Então, V. Ex" vêem o seguinte:
o Estado do Pará ficou desfigurado fisicamente.
O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO _

V. Ex' me permite uma intervenção?
O SR. CONSTITUINTE BENEDlcrO MONTEIRO - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO _
Por que o nobre colega Constituinte colocou cores diferentes se é tudo do Estado?

esta área verde aqui é a "fazendinha" do projeto
Jari, é este tamanho aqui, em verde, para V. Ex"
terem uma idéia. Bem, então o que V. Ex' estão
vendo é que o Estado do Pará ficou sem identidade geográfica, sem base física terntorial, porque
as estradas, educação, por exemplo, aqui nesta
área, saúde, transporte, tudo é feito pelo lncra
ou pelo Getat. O Estado do Pará não tem condições de jurisdicionar esta área. Agora V. Ex'" podem compreender, nessa questão que estamos
discutindo da política fundiária do País, e a política
fundiária do Estado, qual será a posição do Governador com um Estado dessa natureza? Isto aqui
nâo é mais um Estado, isto aqui é um arquipélago
de jurisdiçôes, cada uma aqui representada.
(Rios.) Então, já apresentei em plenário uma
emenda à Constituição, para figurar nas disposições transitórias, a fim de revogar o Decreto-leí
rr 1.164, e devolver ao Estado do Pará a área,
embora o território não vá ser reintegrado ao seu
patrimônio, porque já inúmeros e milhares de
hectares foram vendidos, tanto pelo Incra como
pelo Getat. Para V.Ex's terem uma idéia, a Andrade Gutierrez recebem 400 mil hectares, a Companhia Vale do Rio Doce 800 mil hectares, os bancos, através do Getat, montaram propriedades
que vão de 80 a 100 mil hectares: Bamerindus,
Bradesco, Itaú. Então, praticamente o Estado do
Pará não teve a indenização a que deveria ter
direito se o Governo desapropriasse, e não apenas
transferisse a área de terras.
A área envolvida pelo decreto dá 78% do território do Estado, ou seja, 78% do território do Estado
foi transferido para a União pelo Decreto-lei n°
1.164.
O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO Permita-me mais uma vez? (Assentimento do orador.) - Se este foi um decreto do Senhor Presidente da República, envolvendo toda a Amazônia,
por que não estender aos outros Estados? O que
acontece no Estado do Pará, talvez, tenha acontecido com muito mais profundidade dentro do Estado do Mato Grosso.
O SR. CONSTITUINTE BENEDIcrO MONTEIRO - Concordo com V. Ex' Eu ia chegar lá,
nobre Constituinte. O dispositivo que ofereço é
muito simples.
"Fica revogado o Decreto-Iei rr 1.164, de
1° de abril de 1971, e as terras de que trata
reverterão imediatamente para o patrimônio
dos Estados dos quais foram excluídos.
Parágrafo único: - Todas as transações
efetuadas pela União, ou por sua delegação,
que não estiverem nesta data devidamente
transcritas no registro de imóveis ficam canceladas, exceto aquelas que foram doadas
individualmente para o efeito de colonização..."
Esse o disposivito que ofereco à Subcomissão
para que seja incluído em seu relatório e possamos defendê-lo perante o Plenário da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VlGÍLlO GALASSI O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEI- Sr. Presidente, só para contribuir com o nobre
RO - Veja bem: esta área é reserva florestal, Constituinte Benedicto Monteiro. Para tranquilizar
jurisdição do IBDF; esta área verde seria de jurisdi- definitivamente as preocupações dos Constituinção do Getat; portanto, hoje, do Incra; a área bran- tes nortistas, eu pediria a V. Ex' que consultasse
ca toda seria de jurisdição do Incra, esta área se tem, pelo menos, um Constituinte, nesta Subem vermelho aqui é de jurisdição da Aeronáutica; comissão, que concorde com os descasos abso-
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lutos que existem no norte do Maranhão, no Pará,
e norte de Goiás? Exatamente, existe um pequeno
equívoco: acho que, por unanimidade, todos concordam aqui e concordarão na grande Comissão
e no Plenário, contra os absurdos que existem
na Amazônia legal.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER Só um aparte, nobre Constituinte Benedicto Monteiro. (Assentimento do orador.) - Estou de pleno
acordo com a proposta de V. Ex' Mas gostaria
de sugerir - se V. Ex' entender que é viável uma pequena mudança nesse parágrafo único,
que, aliás, se ajustaria a uma proposta que fiz
à Subcomissão e que, infelizmente, o Relator não
acolheu, de uma revisão de todas as doações,
concessões de vendas de terras nessas condições
- condições sabidamente ilegítImas e lesivas ao
interesse nacional - às empresas nacionais e
estrangeiras, 21 anos.
Acho que revisão dessas aquisições ilegítimas,
ilegais, imorais até, deve ficar muito bem definida
no texto, a fim de que esses patrimônios que
foram mal havidos, por favores, por benesses,
não continuem constituindo uma agressão à
conscidêncía nacional.
O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI

- V. Ex' me permite um aparte? (Com assentimento do orador.) Estou verificando a preocupação de V.Ex' coI}1 relação à devolução do patrimônio do Estado. E realmente perfeita a sua preocupação, mas com um pouco de experiência que
adquiri na participação no Govemo de um Estado,
que também tinha terras devolutas, e, posteriormente, com a grande preocupação que viviquando vi o problema da terra vazia e da terra devoluta,
uma experiência me leva a perguntar a V. Ex'
um fato que julgo imprescindível. O Estado terá
condições financeiras e de pessoal para, efetivamente, gerir essa terra?
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO - Responderei a V. Ex' com uma informação
que recebemos aqui nesta Subcomissão: o Estado, como a União, hoje, não tem essa competência para resolver o problema da Reforma Agrária. Isso dito pelo próprio Ministro, quer dizer, não
tem o material nem o funcional.
O que defendo, Srs. Constituintes, não é tanto
o patrimônio físico material do meu Estado, que
seria dever. Mas o que estou defendendo é o respeito à autonomia do Estado, é o princípio federativo da União.
Antes de eu ser Constituinte, era eu Procurador-Geral do Estado, submeti este trabalho a todos os Procuradores-Gerais de todos os Estados
brasileiros e obtive deles, dos Procuradores-Gerais e dos Procuradores de Estado, o apoio unânime sobre o projeto que, naquela altura, não
era este que estou apresentando, mas uma arguição de incontitucionalidade do próprio Decreto...
O CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELLIV. Ex' permite?
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELLI
- QUanto à tese, estou plenamente de acordo.
A minha grande preocupação é que na prática
observamos o seguinte: o drama do conflito surge
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exatamente na terra não definida. Alié que o drama é maior. Além da terra vazia, o grande drama
que se tem é quando não há defíníçâo, quando
o Estado, não tendo condições de realizar as discriminatórias que são necessánas, deixam a incógnita da verdadeira posse legal, da titulação
da terra. Esse é que é o drama.
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO- Temos esse drama justamente com a jurisdição do Incra. O Incra não tem condições nem
capacidade para gerir as terras. Os dois não têm.
Então, acho que se os dois não têm e se há
um objetivo do Ministro da Reforma Agrária e
do Governo atual de executar a Reforma Agrária,
de acordo com os Estados e Municípios, ai a
responsabilidade passa a ser do Estado Nacional
e não do Estado como Federação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a V. Ex- que conclua.

Peço

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Já concluo, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -

V.

Ex' me permite? (Assentimento do orador.) -

Nobre Constituinte Benedicto Monteiro...
(Intervenção fora do microfone)
Quero salientar a V. EX" que fiz levar ao Presidente José Sarney a necessidade da revogação
do Decreto-lei rr 1.164, e não só fIz essa solicitação a S. Ex', como também fizconstar do próprio
relatório apresentado, e devo salientar mais em
correspondência que dirigi a S. EX", o Senhor Presidente da República, encaminhando o anteprojeto que se coaduna com o Plano Nacional de
Reforma Agrária do Governo, eu lembrava ao Presidnete José Sarney a necessidade da revogação
desse Decreto, que é uma das coisas mais ruinosas, um dos maiores crimes já perpetrados pela
ditadura.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER Permite, V. Ex'?
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Concedo o aparte a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER É apenas uma questão técnica: como os debates
estão sendo registrados, porque são debates oficiais, eu pediria ao nobre Relator que usasse o
microfone para que suas palavras pudessem ser
gravadas e passassem à história.
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Eu queria armar os Srs. Constituintes com
uma informação que vai esclarecer muito a questão. Desde a publicação do Decreto que luto contra ele; mas, recentemente, fizemos um trabalho
- como já disse - junto aos Procuradores-Gerais dos Estados, junto aos Governadores dos Estados, quer dizer, há um pensamento unânime
a respeito deste assunto. Os Governadores do
meu Estado, o atual e o passado, já pediram a
S. EX", O Senhor Presidente da República, a revogação desse Decreto e há qualquer coisa que
impede que esse Decreto seja revogado. Então,
estou apelando para o poder maior que é a Constituinte. Se a Constituinte não revogar isso, então
o nosso Estado continuará sendo um arquipélago
desfigurado pelo resto da vida.
ASRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI-Permite-me?

O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Pois não.
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - O
problema é o seguinte: há uma questão em discussão que é a revogação do Decreto, que é global, o qual não determina se é Pará, Mato Grosso
ou outro Estado, mas é um Decreto globalizante.
Então, a primeira questão, a meu ver, deveria ser
colocada a revogação do Decreto. Porque supor
que se deva pegar tal área, tal Estado, etc, não
creio que seja pertinente a nós, pois a Subcomissão da União Distrito Federal, Territórios está
revendo isso. Assim, acho que nesta Subcomissão deveríamos apenas tratar da revogação ou
não do Decreto.
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Só trouxe o exemplo do meu Estado para
mostrar que ele foi profundamente sacrífícado,
na sua fisionomia geográfica.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA Permite um aparte?
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PERElRAV. Ex' poderia adiantar se o Estado cederia toda
a área necessária à União, para fins de Reforma
Agrária?
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Mas é evidente. Não há problema nenhum.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PERElRASe V. Ex' me permite, eu gostaria de fazer uma
colocação que acho pertinente. V. Ex" propõe a
revogação do Decreto; claro que a revogação permitiria uma solução do problema que já foi deflagrado pela ditadura e que está causando transtornos ao Estado do Pará, que foi lesado, lesado
não apenas fisicamente, mas na sua autonomia
política. No entanto, entendo que a grande oportunidade que tem o Poder Constituinte é criar mecanismos que possam impedir, no futuro, a prática
de aventura semelhante a esta que se realizou
no Estado do Pará.
Nossa proposta é no sentido de se elaborar
uma norma constitucional, impedmdo que o Poder Executivo use do Decreto para furtar áreas
pertencentes aos Estados Federados. Que, em
circunstâncias como estas, o Poder Executivo
mande para o Congresso Nacional projeto de lei
complementar, a fim de que matéria desta envergadura seja discutida pelo Poder Legislativo.
O SR. CO/'ISTlTUINTE BENEDICTOMONTEIRO - Sr. Presidente, vou terminar, agradecendo
a gentileza da Mesa e a colaboração dos Srs.
Constituintes, pedindo a melhor atenção e a melhor boa vontade para com esta emenda. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Vamos
iniciar, agora, a parte objetiva da discussão da
matéria.
Concedo a palavra, por 15 minutos, ao nobre
Constituinte VIrgílio Galassi.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GAU\SSI Sr. Presidente, tenho a impressão de que não
necessitarei dos 15 minutos. Vou ser prático.
Acho que o relatório como foi apresentado pelo
Constituinte Oswaldo Uma Filho, sem dúvida al-
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guma, conflita totalmente com aquilo que entendemos deva ser a reforma agrária no Brasil. Mas,
tenho que reconhecer que muita coisa do relatório
coincide com o que pensamos, é uma simples
questão de usar palavras diferentes.
No transcurso de nosso trabalho tivemos aqui,
nesta Subcomissão, a presença de ilustres expositores que contribuíram de maneira inequívoca para o desenvolvimento do nosso raciocínio sobre
a reforma agrária. Tivemos inúmeras presenças
que, no meu entender, enriqueceram, magnificamente, os nossos conhecimentos sobre a realidade brasileira e sobre aquilo que, realmente, com
os pés no chão, pode-se fazer em benefício da
reforma agrária.
Sr. Presidente, defendemos, o tempo todo, a
propriedade produtiva dentro do espírito de que
ela seja de um mil ou dez mil hectares, mas que
esteja produzindo riquezas e resultados sociais
para o engrandecimento do País e para a busca
das grandes soluções que a Nação tem necessitado. Que seja primeiro a da sobrevivência do
próprio País e, segundo, de alimentar, manter,
enriquecer a nossa Balança Comercial, permitindo as exportações que necessitamos e permitindo, também, honrar os compromissos da dívida externa que têm sido motivo de celeuma e
com razões, sem dúvida alguma justificadas ultimamente no País.
Sr. Presidente, a Subcomissão precisa realmente de bom senso. Se voltarmos a nossa atenção
ao que foi dito pelos diversos expositores, que
nos brindaram com suas presenças, vamos chegar à conclusão definitiva,irremovivel,de que não
se pode fazer uma reforma agrária sem ter a seu
lado um lei agrária. Não podemos querer assentar
famílias no campo para favelar o campo; temos
que levar as famílias para o campo e proporcionar-lhes uma vida digna, uma oportunidade de
desenvolvimento, a fim de que possam servir ao
País. Temos que corrigir, através do desenvolvimento industrial, comercial, da prestação de serviço, nas propriedades produtivas da zona rural,
melhores condições de emprego, de emprego
digno, bem renumerado e estimulante.
Acho que os homens e mulheres que estão
aqui, nesta Subcomissão, poderão tranquilamente encontrar a fórmula justa, humana, honesta
e correta que dê ao Brasil o que ele espera.
Se voltarmos nossas vistas para o setor industrial, verificaremos que ninguém fala que uma
indústria não possa aumentar o número de máquinas! A fazenda não pode aumentar os seus
hectares, mas a indústria pode aumentar as máquinas ilimitadamente! O comércio pode aumentar o seu tamanho.
É uma questão de livreiniciativa,Sr. Presidente,
é uma questão de vocação, uma questão de competência, é uma questão de oportunidade. Acho
muito mais lógico usar o sucesso da ação da
livre iniciativa, em beneficio dos menos protegidos. Quer dizer,uma melhor distribuição de riqueza e melhorando também - estamos aqui para
isso - a oportunidade de assentamento na terra,
por vocação e competência, mas dentro do esquema que o País possa absorver, para não incorremos no risco de ficar falando numa reforma
agrária que continue sendo demagógica - vou
repetir as minhas palavras de antes - e "palanqueira". Temos, realmente, que aproveitar os valores do trabalhador rural para a ocupação rural
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de novas áreas. Existem centenas, milhares de
trabalhadores rurais vocacionados e competentes
para a terra e esses homens têm que ser selecionados e levados à terra. Se conseguirmos nessa
primeira etapa, de seleção, de competência e de
vocação, fazer com que seja realmente realizada,
poderemos até dispensar muita coisa de sustentação da lei agrária, porque esses homens, pela
vocação e pela competência, farão o que aqueles
pioneiros fizeram antes, ocuparão a terra com
r e sangue, dedicando a ela a sua plena vocação.

O SR. CONSmUINTE VIRGÍUO GALASSI Eu não tenho interesse algum na Amazônia Legal,
mas se V. Ex" for me dar cem módulos de graça,
lá, eu agradeço. Quer dizer, eu não vejo a menor
possibilidade de ir lá com cem módulos. E a Amazônia Legal não precisa talvez nem de mim, nem
de quem esteja aqui dentro desta sala, mas de
muitas empresas e homens empreendedores para a sua ocupação disciplinada, produtiva a flm
de alcançarmos aqueles resultados sociais que
nós todos sonhamos.

o SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) nobre Constituinte permite um aparte?

O SR. CONS'TITUlNTE ALDO ARANTES Nobre Constituinte, Virgílio Galassi, permite um
aparte?

O

o SR CONSTITUINTE VIRGÍUO GALASSI Pois não.

o SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Não
estaria eu longe de concordar com V. Ex" se o
quadro SOCial do Brasil fosse outro. Creio que
todos aqui concordam em que existem 7 milhões
de trabalhadores sem terra - segundo as estatísticas oficiais, não contestadas - o que representa
mais de 40 milhões de pessoas vivendo em pobreza absoluta, abaixo do nível da dignidade humana
e que nós, como cristãos, incumbe defender. Esta
situação é fruto dessa agricultura de livreiniciativa
que existe no Brasil, há 400 anos.
O SR. CONSmUINTE VIRGÍUO GALASSI Constituinte Oswaldo, agradeço o aparte de V.
Ex" e quero dizer que concordo em parte, porque
V.Ex' está trazendo para esta Subcomissão a experiência e o exemplo da sua região, como estamos vendo outros colegas do Norte, da Amazônia
Legal, trazerem as suas experiências. Mas, o Brasil
não é só essas experiências, temos o Centro-Sul
em pleno desenvolvimento. Posso garantir a V
Ex" que na minha região, em Minas Gerais, no
sul de Goiás, e no sul de Mato Grosso, até onde
conheço, não existe desemprego, não existe fome, não existe abandono, não existe falta de ação
social. Lá nós temos uma estrutura que, embora
ainda um pouco afastada da realidade que desejamos - e me solidarizo com V.Ex' -, já se pode
apresentar muita coisa de bem feito. Inclusive,
há um processo interessante: a educação do proprietário para a atividade agropastoril. E acho que
a média absoluta, na minha região Centro-Sul,
está abaixo de cem módulos.
O que não podemos é estabelecer limites nem
a capacidade dos indíviduos, Deus é quem faz
os homens. Eu quero garantir a esta Subcomissão
que eu não tenho propriedades acima de cem
módulos, não estou aqui fazendo defesa nenhuma em causa própria. Estou procurando trazer
a minha experiência de fazendeiro, de ex-Presidente da Associação Rural de Uberlândia, do Sindicato Rural, da Federação da Agricultura, conhecendo o Brasil inteiro, para uma solução de bom
senso, e com honestidade e eu garanto a V. Ex',
nobre Relator, que a classe vai colaborar no assentamento das novas famílias, porque ela sabe o
valor...
O SR RELATOR(Oswaldo Lima Filho) - Nobre Constituinte, é possível que isso ocorra em
algumas regiões do País, eu concordo com V.
Ex", mas isso não ocorre na maior área do País.
A Subcomissão esteve em Araguaína e o que
viu lá foi uma guerra civil.

O SR. CONSmUINTE VIRGÍUO GALASSI Com muito prazer.
O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- Eu
gostaria de saber o que V. Ex" considera a solução
de bom senso? Porque aqui - e acho que estamos entrando numa fase importante - devemos
ir mais a fundo nas questões. O que temos observado é que V. Ex" tem feito críticas às alternativas
apresentadas pelo Relator e por outros Constituintes. Eu, por exemplo, tenho divergências no
sentido de tomar mais profunda a proposta do
Relator. Mas, uma questão de fundo ficou clara
aqui entre nós: é que a Reforma Agrária implica
na democratização da posse da terra. Então, se
V. Ex" concorda ou não com a democratização
da posse da terra, como é que isso vai ser feito
na sua opinião?
O SR. CONSmUINTE VIRGÍUO GALASSI Eu não só concordo como tenho contribuído para
isso a vida inteira, porque desde os 11 anos de
idade eu exerço a atividade no campo e, graças
a Deus, com bons resultados. Agora, acho uma
atitude de bom senso aquilo que realmente implique no que o Brasil está preparado para fazer,
no máximo que o País possa realizar. Isso eu acho
importante.
Gostaria de lembrar, para responder a V. Ex",
uma ocasião em que eu, como Prefeito de UberIêndía, recebia uma Comissão de franceses para
discutir o plano rodoviãrio da minha região e,
curiosamente, me veio o desejo de saber alguma
coisa sobre a França e perguntei àqueles técnicos
franceses qual era a opinião deles sobre o Presidente De Gaulle> Eles então, pararam, pensaram
muito e me deram a seguinte resposta: De Gaulle
é um homem formidável, só tem um defeito, quer
fazer a França maior do que ela pode ser.
É isso que eu não quero fazer no Brasil, um
País maior do que nós podemos ter, vamos chegar lá com inteligência, com bom senso, em etapas, evidentemente, necessárias para que isso se
conclua.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Mas V. Ex" não respondeu à minha questão e
nós estamos entrando na fase dos debates para
tentarmos ver se chegamos a uma conclusão.
Por isso é que estou insistindo no problema. Porque nós temos que partir da preliminar se somos
ou não favoráveis à democratização da posse da
terra. O que significa democratizar a terra? Significa ter um maior número de proprietários. Não
há outros caminhos para ter o maior número de
proprietário a não ser dividir a atual propriedade
da terra. Então, gostaria de saber como é que
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V. Ex' enfrenta esse problema, se é a favor de
se fazer Reforma Agrária, de democratizar a posse
da terra, de dividir as grandes propriedades ou
não é?
O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO - Talvez, até eu possa chegar a uma conclusão... Acho
que o cerne da questão écolocarmos nos debates,
não apenas e tão-somente a resolução do problema agrário, neste País. Estamos analisando aqui
~ ninguém discorda do Relator quando S. Ex'
disse existem sete milhões de trabalhadores rurais
que estão sem terra - mas é preciso analisar
aqui, comitantemente - e esta é a tese e a contribuição que gostaria de dar à indagação do Constituinte Aldo Arantes -, que há uma relação de
causa - efeito. Estamos cuidando do efeito e
não da causa. O efeito, está claro, foi o desalojamento de pequenos proprietários, de gente que
estava na atividade agrária e que foi para as regiões urbanas e lá se afavelaram nas cidades,
fruto de um fato que é inquestionável: a descapítalização da agricultura deste País. Sem dúvida alguma este é o fato - a descapitalização da atividade
agricola que a cada instante é maior neste Pais
Esta, no meu entendimento, é a causa principal
- e eu não diria que é SÓ, nobre Constituinte
- mas é o fato primordial, porque o pequeno
proprietário, não tendo rentabilidade, não tendo
condições, o que ele fez? Foi vendendo a sua
pequena propriedade e foi saindo da condição
de minifundiário chegando até à condição inferior
de um trabalhador rural volante ou bóia-fria, como
queiram chamar. Então este é o quadro que vai
aumentando, a cada instante, em função deste
fato pnmordial. Porque dar a terra tão-somente
é aumentar o quadro de desesperança que existe
na agricultura de hoje. (Palmas.) Dar só a terra
sem dar condição de preço, de financiamento,
de transporte, de armazenagem e uma série de
fatores ao redor da sua terra, é tomar essa gente
cada vez mais miserável. Eu desejo, eu quero
dar a terra, acho que este é um fato inquestionável.
Vamos tomar este País, dentro da sua vocação,
o mais produtivo possível, mas é enganoso, é
uma mentira dizer que vamos resolver o problema
da agricultura, dos trabalhadores rurais deste País,
apenas e tão-somente oferecendo terra. Como
é que ele vai trabalhar, com a desapropriação,
ou comprar um trator hoje? Ele vai pagar o juro
que está na praça? E qual é o pequeno proprietário que tem trator no Brasil? Acho que V. Ex"
reafirma o meu ponto de vista.
O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES _
Não, há 4 milhões de pequenos proprietários que
trabalham sem trator.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO _
Quando eu digo que V. Ex' reafirma é porque
entendo que mecanizar, de que modernizar e pesquisar na agricultura é dar sementes mais produtivas, dar novas técnicas, e uma série de razões
que, estas sim, são no meu entendimento o ponto
essencial.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Constituinte Virgílio Galassi, V Ex" dispõe de um minuto.
A SRA CONSmUINTE IRMA PASSONI- Eu
só perguntaria se o acúmulo, se o tamanho da
propriedade ajuda aos pequenos proprietários a
continuarem sendo pequenos e produzir?
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o SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO GALASSI V.Ex"" estão fazendo uma confusão muito grande.
Quando eu defendo a liberdade da propriedade
é exatamente para atender os casos isolados, os
grandes empresários competentes, os grandes indivíduos competentes. Nós temos um caso em
Mato Grosso, do Dr. Alacir, que o próprio Ministro
da Reforma Agrária disse que é uma propriedade
intocável, são temas enormes lá, mas ele é o maior
produtor de soja do mundo, quer dizer, não é
isso que o Brasil quer, não é isso que o Brasil
precisa.
Acho o seguinte: bom senso é fazer aquilo que
podemos fazer, acho que não tem limite para
dar terra ao trabalhador nacional da terra, competente, sejam quantos forem, Sr. Presidente, porque quero ficar solidário a esses que Deus fez
para a terra, que merecem a terra, nós temos
que conduzi-los à ela; mas, devemos levá-los com
a responsabilidade de permitir que eles se desenvolvam e não como o que está acontecendo em
Santa Catarina, o mair exemplo do Brasil, um
dos grandes do mundo da pequena propriedade,
onde o pequeno proprietário, abandonado pela
enexistência de uma lei agrária, está ficando sem
a sua propriedade.
Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
aos nossos convidados que não se manifestem,
nem aplaudindo nem vaiando os Srs. Constituintes. V. Ex'" nos darão muito prazer com as suas
presenças, mas devem acompanhar as reuniões
em absoluto silêncio. Isto é uma disposição regimental. Agradeço a colaboração de todos.
Concedo a palavra ao Constituinte Valter Pereira.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRASr. Presidente, o ilustre Constituinte Maluly Neto
fez uma colocação que, até certo ponto, é procedente. Uma das causas do êxodo rural, indiscutivelmente, tem sido a descapitalização do pequeno
agricultor e, principalmente, o favorecimento das
grandes empresas rurais que têm conseguido
programas altamente, atraentes para modernizar
as atividades agrícola e pecuária.
Esses dois fatores levaram a um descompasso:
de um lado, a agricultura moderna tem livre acesso aos créditos, com grandes facilidades, e o pequeno agricultor é relegado ao abandono.
A Reforma Agrária, Sr. Presidente, na minha
avaliação tem que criar mecanismos para atrair
o pequeno produtor no seu habitat, e um dos
mecanismos que tem que ser criado é exatamente
o de assegurar ao pequeno agricultor a terra de
boa fertilidade, o que hoje está acontecendo. Já
tive oportunidade de abordar esse problema nesta
Subcomissão e volto a repetir: terras de baixa
fertilidade, de formação arenosa, de formação rechosa, estão sendo desapropriadas pelo Incra para fazer assentamentos fundiários. E claro que
a persistir esse critério, nós vamos promover o
assentamento, hoje, de pequenos lavradores que
não têm condições, que não têm recursos, que
não têm tecnologia, para desenvolver uma agricultura moderna que, amanhã, vão novamente
voltar à condição de sem-terra.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - PerV. Ex' um aparte?

~ite

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA Pois não.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO- (Fora do microfone) - Apenas pela oportunidade
de lhe contar um fato, que pode ser investigado
hoje: O Incra fez, no Município de Andradina, desapropriações de 5 mil alqueires e entregou àqueles
que trabalhavam a terra. Nada mais justo. Inclusive, eu acompanhei e até ajudei neste caso e a nobre Constituinte Irma Passoni conhece o
problema, pois estivemos até juntos e solidários
com os agricultores. Eles receberam a terra, são
trabalhadores honestos, dignos, gente vocacíonada para o amanhã da terra e V. Ex" sabem
qual é a situação hoje? Sessenta por cento já
transferia a terra que tem e os 40% restantes
estão todos penhorados nos bancos, com ações
para tomarem suas terras. Pergunto, então, a V.
Ex': foi dada a terra - e aí vem a minha tese
- , mas dar só a terra não resolve, porque é preciso dar outros meios e recursos para que o ruricola possa trabalhar a terra, já que ele é vocacionado. Tomar, em suma, a atividade agrícola num
trabalho, pelo menos, rentável. O que se passa
hoje é que aquele que trabalha a terra está sendo
penalizado, porque não consegue saldar seus
compromissos, que não foram outros senão
aqueles da lida da terra.
É a contribuição que eu queria dar, em defesa
da sua tese.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRAAgradeço a contribuição de V.Ex', mas devo dizer
que conheço um projeto fadado ao fracasso, como, por exemplo o de Camapuã, como são fadados ao fracasso um sem-número de projetos que
ocorre em Mato Grosso do Sul, porque o INCRA
não está adotando o critério de selecionar a terra
pela fertilidade. Minha discordância de V. Ex' está
num ponto: V. Ex' entende que se deve dar a
terra e a assistência técnica. Eu também entendo
assim: assistência técnica, assistência financeira,
toda a política agrícola no conjunto. No entanto,
entendo que o mínimo exigido para se fazer uma
reforma agrária capaz de levar a permanência do
lavrador no seu habitat é dar a terra de cultura,
é dar a terra de fertilidade para que ele possa
produzir. Esse é o mínimo.
Pois bem, apesar de defender essa tese e de
ter o apoio de qualquer Parlamentar que entenda
de agricultura, que entenda de lavoura, apresentei
na Assembléia Nacional Constituinte uma emenda que estabelece esta condição: que sejam desapropriadas terras de boa fertilidade. E Andradina
não é de boa fertilidade, eu conheço lá - é aí
que está o problema! V. Ex' não deve ter ido lá
- é terra de formação arenosa, depende de tratamento, depende de corretivo, depende de adubação, toda a região é assim!
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER Permite V. Ex' um aparte?
O SR. COl'ISTlTUINTE VALTER PEREIRA Pois não.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER Realmente, essa colocação é correta.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
aos senhores aparteantes que solicitem os apartes
ao orador, usando cada qual o seu microfone,
para facilitar a gravação.
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O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER Realmente, esse descaso da política oficial, a respeito da situação em que se encontram alguns
poucos isolados agricultores sem terra e com
pouca terra que receberam, não por simples doação, áreas férteis, menos férteis ou absolutamente
sem nenhuma fertilidade, é um dado concreto.
Isto é verdadeiro. Agora, foi lançada aqui uma
indagação - e eu queria apenas complementar
a linha de argumentação de V. Ex' É correto que
o processo do êxodo rural se acelerou, se acentuam em face da descapitalização do pequeno
agricultor; sobretudo. Mas por que ele se descapitalizou? E preciso responder a esta indagação.
Eu pertenço a uma região onde a terra foi atomizada, com o correr dos anos - é o noroeste
do Rio Grande do Sul- e os colonos que chegaram há mais de 100 anos lá receberam lotes de
terras equivalentes a 25 hectares, uma colônia
de terra, daí o nome colono. Agora, eles procriaram, cumpriram o princípio bíblico do "crescei
e multiplicai-vos", e não tinham terra, uma área
de terra que servia a um casal de filhos menores
passou a servir, logo adiante, passados alguns
anos, a quatro ou cinco adultos e é humanamente
impossível produzir numa área para cinco, seis,
dez adultos e mais crianças o mesmo que se
produzia para dois adultos e crianças. Então o
que faltou aí foi terra. Acho que é possível fazer-se
uma agricultura precária, sem sementes selecionadas, sem crédito oficial, sem assistência técnica
e social, mas não se faz agricultura sem terra.
Este é o princípio.
Na minha opinião, o que está faltando é realmente uma compreensão mais lúcida, mais racional do que seja política agrícola e política agrária.
Não concordo que a política agrária seja um complemento, um instrumento da política agrícola.
Acho que as duas coisas estão, de tal forma, indissoluvelmente associadas que uma não pode existir sem a outra. E, para completar, sou a favor
de uma limitação, que não posso compreender
que bancos, como disse V. Ex' há pouco, Constituinte Maluly Neto, estão tomando a terra do pequeno proprietário. Bancos não podem ser proprietários de terras, bancos produzem lucros escorchantes à custa de juros escorchantes, com
dinheiro que não é seu; empresas multinacionais
são grandes proprietárias de terras, neste País,
e não produzem alimentos, estão estocando a
terra para especulação imobiliária rural. Tem que
haver uma limitação, meu Deus! Não é possível
que a madereira MANASA, que nem sei se é nacional, suspeito que não seja, possua 4 milhões e
300 mil hectares, enquanto 12 milhões de pessoas não têm nada. Isto não é justo! Desculpe-me,
Constituinte VirgílioGalassi, mas acho que precisa
haver um limite, a fím de que não ocorra esse
fenômeno às avessas de que grandes empresas
sejam proprietárias de terras e não estejam produzindo nada. Não queremos um Brasil maior do
que podemos ser, mas não podemos continuar
sendo um Brasil menor, um desrespeito aos direitos da pessoa humana que ocorre aqui.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRAAgradeço a contribuição de V. Ex' Mas, gostaria
de arrematar a minha tese, dando aqui dois exemplos de reforma agrária que ocorreram em meu
Estado: a região da grande Dourados, foi objeto
da primeira grande experiência da reforma agrá·
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ria, com a criação da colônia federal de Dourados.
O saudoso Presidente Getúlio Vargas não tinha
uma política agrícola, não havia naquela época
sequer uma concepção sobre planejamento; não
assegurou a concessão de fertilizantes, de corretivo do solo, deu única e exclusivamente a terra
e alguns recursos na implantação do projeto. Pois
bem, a região mais rica que tem o Estado de
Mato Grosso do Sul, hoje, é a colônia federal de
Dourados e dentro dela existe uma divisão na
área em que foi executado o projeto: em cima
de uma fertilidade maior, o projeto tomou-se mais
rico, e na área onde se executou o projeto, mas
de baixa fertilidade, ainda hoje, existem problemas
de produtividade.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRAHonra-me, ilustre Constituinte.
O SR. RELATOR(Oswaldo Uma Filho) - Nobre Constituinte Valter Pereira, conheço, por sinal,
a área de desapropriação de Dourados, e aquele
foi um dos atos que marcaram o Governo do
Presidente Vargas que atingiu, se não me engano,
um grande latifúndio estrangeiro. V. Ex" tem muita
razão ao defender a Reforma Agrária nas áreas
férteis, mas vou fazer a V. Ex" uma constatação
tecnológica, científica, que V. Ex" poderá coníerir:'
se formos limitar a Reforma Agrária às áreas de'
alta fertilidade do País, serão muito poucas, nobre
Constituinte, porque o Brasil, ao contrário do que
pensava o escrivão Pero Vaz de Caminha, de que
é uma terra onde se plantando dar-se-á tudo, é
uma terra de solos pobres, com exceção de algumas áreas localizada, como as diábases e argumas terras de aluvião, mas, em geral, os solos
brasileiros são ácidos e pobres de fosfato, de postássío, exigindo calagem, exigindo adubação. Tudo isso é corrigível, inclusive hoje já se corrige
com adubação orgânica. Mas imaginar que o Govemo vai ter terras férteis para dar como as do
Parená ou as dos Sul do Mato Grosso, em algumas áreas, seria muito desejável, mas é utópico,
nobre Constituinte.

o SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRAAgradeço a contribuição de V. Ex" nobre Relator.
Mas, gostaria de fazer uma colocação para V. Ex",
concluindo ainda o meu raciocínio. Se tivesse sido
realizado um programa fundiário, um programa
de assentamento nessa área, que hoje é ocupada
pela fazenda do Sr. Olacír, e tão festejado nesta
Subcomissão, posso garantir a V. Ex" que não
teria dado certo, porque sem uma politica agncola
bem alícerçada naquela área, não se aproveitaria,
porque é uma área de baixa fertilidade.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) ~ É
aSSIm, nas maioria das terras brasileiras.
O SR. CONSTITUINTE Valter Pereira - Mas,
nobre Constituinte, gostaria de fazer uma ponderação: só no meu Estado, Mato Grosso do Sul,
segundo dados coletados pelo rastreamento de
satélite, existem hoje disponiveis 8 milhões de
hectares de terras de alta fertilidade e, no entanto,
onde é que o INCRA está encontrando as terras
para desapropriar? Em Anaurilândia, em Nova Andradina, em Bonito, onde existe formação arenosa
bem acentuada, onde existe formação rochosa,

inclusive na boca do Pantanal está sendo examinada a desapropriação.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - V.
Ex" salienta erros da administração que V. Ex",
aliás, diga-se com justiça, apresentou ao próprio
Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, mas que são erros que a administração tem
que corrigir, não a Constituição.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PERElRAA lei tem que defimr onde seja realizada a Reforma
Agrária e hoje, mais do que nunca, temos todas
as condições para eleger áreas prioritárias para
a Reforma Agrária que sejam compatíveis com
as necessidades dos lavradores. Temos os recursos dos satélites que podem ser utilizados e não
o foram, e a lei deve definir, senão, nobre Constítuinte, vou vaticinar aqui qual será o destino da
Reforma Agrária: faremos o assentamento brevemente e, dentro de poucos anos, os mesmos assentados voltarão ao Poder Legislativo, requisitando novas áreas porque serão os novos semterra.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ EGREJA - Se
V. Ex" me permite, estamos de pleno acordo,
acho que a maioria da Subcomissão concorda
com V. Ex"quanto ao aspecto da fertilidade, mas
não só terras férteis podem produzir, e quero
acrescentar que apresentei uma proposta, mas
que não foi levada em conta, que esses assentamentos, essas desapropriações fossem feitas em
cima de projetos completos, integrados que levariam em conta todos esses aspectos, e a terra
que fosse menos produtiva pudesse ser, também
utilizada, corrigindo todos aqueles aspectos nagativos daquela área. Há possibilidade disso, porque
também nessas áreas se produz.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
a V. Ex' que conclua, porque já excedeu o seu
tempo.
O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer o seguinte:
entendo que a política agrícola é fundamenteI para a realizaçãoda Reforma Agrária, é muito importante; no entanto, sei da realidade brasileira. Se
condicionarmos a realização da Reforma Agrária
a recursos para o pequano agricultor, poderemos
preparar uma Reforma Agrária, talvez, para o ano
2000. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Oswaldo
Almeida.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Gostaríamos de fazer um enfoque mais específico sobre a política agrícola e, dentro dele, cáracterizar aquilo que representa hoje a condição
do empresário rural e as relações que o unem
aos seus trabalhadores rurais.
Em verdade, não é desconhecida a situação
em que se encontra hoje a nossa agricultura, com
o grande volume de empresários rurais ou de
detentores de terra em atuação que estão abandonando o campo. Não podemos deixar de registra
que dentre os problemas que estão atormentando
hoje a empresa rural e os empresários rural, é
exatamente a falta de condições com que o trabalhador rural se defronta no campo. O nosso Relator teve oportunidade de caracterizar, em alguns
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enfoques, a legislação tabalhista que foi prevista
para o nosso País e que fez com que os proprietários rurais, os empresários rurais chegassem
ao ponto de não querer mais ter em sua propriedades o trabalhador rural. E todos perderam com
isso. Perdeu o trabalhador, perdeu o empresário
e perdeu o País.
Somos da época em que havia de fato um
realcionamento bastante nobre entre o dono da
terra e o seu trabalhador, em que o dono da terra
cultuava esse relacionamento, em que eram dadas as lavouras de meia, em diversos tipos de
parcerias, em que era oferecida a residência ao
trabalhador, em que lhe era oferecida espontaneamente a condição de produzir, em tomo da
sua casa, produtos básicos para a sua sustentação
e da sua família.
Hoje, isso não mais existe. Acredito, Sr. Presidente, que isso deveria ser um ponto importante
a ser enfocado nesta Subcomissão, porque não
se pode pensar numa empresa agrícola, numa
unidade produtiva agrícola, sem pensar numa boa
condição de tratamento ao trabalhador rural, que
hoje não tem a assistência de saúde condigna,
hoje não tem a assistência de seguridade e pontos
básicos para a sua fixação, porque receber hoje
só OItodos vinte e dois benefícios que são dados
ao trabalhador urbano e, dentre esses, muitos o
são pela metade.
Vimos, em discussão na Câmara, projeto que
atribui mais dOIS benefícios ao homem rural: o
auxílio-doença, em que condições? Isso hoje, pela
metade, seiscentos e oitenta cruzados. Não tem
cabimento um tratamento desses. Enquanto não
criarmos condições dignas de fíxação desse homem no campo, vamos, de fato, ter as dífícauldades de implementar uma empresa rural, onde
o empresário possa fazer contas, possa atribuir
a sua responsabilidade à mesma da empresa urbana que, no nosso entendimento, deve ser um
ponto alto.
Temos que pensar em oferecer também ao
homem do campo o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; enfim, criar para o nosso trabalhador rural todas as condições que são dadas
ao trabalhador urbano e mais algumas até, para
compensar as dificuldades que o campo impõe
àqueles que lá vivem. Então, daí o nosso apelo
para que o nosso Relator considerasse esse aspecto que julgamos muito importante na fundamentação e no desenvolvimento da empresa rural
produtiva e concorrente como deve ser em relação às empresas urbanas.
Era a nossa colocação.
A SRA. CONSTITUINTE lRAMA PASSONI V. Ex" me permite?
-

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
Concedo o aparte à nobre Constituinte.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - V.
Ex" coloca o problema de que a empresa rural
não consegue cobrir todos os gastos com o trabalhador rural porque, primeiro, nem a lei garante
e, segundo, se fosse cobrir, não compensaria. Pergunto o seguinte: dentro da sua experiência de
empresário rural, o que levaria - porque não
estamos tratando do princípio da posse da terra,
e sim do trabalhador rural que quer ser empregado de uma empresa rural- o que levaria, para
garantir os plenos direitos desse trabalhador, que
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seriam para nós os bóias-frias, a uma empresa,
para ter plena capacidade de produção, para poder atender ao mínimo de Justiça social para com
os trabalhadores, tendo um equipamento para
o seu desenvolvimento, para o seu lucro, mantendo o princípio da empresa, qual é o tamanho
da área que ela seria capaz de cobrir? Queria
que V. Ex" colocasse a proporção, a eficiência,
a capacidade e também, pergunto a V. Ex" se
seria possível à MANASA, com os quatro milhões
de hectares de terra, ou alguém com um milhão
de hectares de terra, ser eficientes com todos
esses direitos trabalhistas, com toda a capacidade
de produção, integralmente ocupando a terra,
ou se ela, com uma certa área significativa, com
todo o apoio, com toda a estrutura, poderia até
empregar muita gente, aprimorar tecnicamente
a sua produção e ser equilibrada? Sgnifica que
a indefinição do tamanho é que dá essa capacidade para ela?
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Queria registrar, nobre Constituinte Irma Passoni, que a condição empresarial já atribui aos
empresários essa faculdade de ser permissível para o desenvolvimento de sua atividade a sua capacidade de absorção de mão-de-obra, de acordo
com o que poderá ser produzido nas suas terras.
Isso vai depender, naturalmente, da localização
das terras, do tipo de terra, se a terra é fértil,
se não é, que tipo de cultura, ou que tipo de
atividade ele vai empreender. Quer dizer, o comparativo tem que ser levado até ao nívelda empresa urbana, da grande empresa e da microempresa. O que acho que poderia funcionar ai é
exatamente o seguinte: o produtor, o empresário
rural, precisa ter preços justos para o seu produto.
Preço justo comporta condição de ele poder programar, investir e pagar todos os fatores de que
necessita, inclusive a mão-de-obra condignamente e receber pelo seu produto, na época certa,
e preço justo, receber financiamentos na época
certa, ter um seguro rural, enfim, ter tudo aquilo
que o empresário urbano tem para ele sentar à
mesa e fazer as suas contas.
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI Sim, nobre Constituinte, concordamos com tudo
isso e não há discordância quanto a esse ponto.
V. Ex' não estava aqui quando houve denúncias
de trabalho escravo nas grandes fazendas, na
abertura dos grandes latifúndios, desses projetos
agropecuários do Amazonas, do Mato Grosso etc.,
quando a Volkswagen e outros levam grandes
quantidades de trabalhadores rurais e os submete
à escravidão para poder abrir a mata, roçar e
depois os expulsam, porque não precisam mais
deles, quer dizer, só precisam para abrir a mata
e ainda os submetem a trabalhos absurdos! Nesta
área, não estou falando de áreas, mais ou menos,
até mil e poucos hectares que são empresas que
conseguem manter uma boa produção, conseguem, tecnicamente, se aprimorar, conseguem
até um trabalho equilibrado com os seus empregados. Agora, essas grandes áreas de latifúdio,
elas não cumprem isso. Primeiro, elas exploram
o trabalhador, elas escravizam o trabalhador, "enxugam" deles o trabalho e as suas forças de trabalho e, depois, não importa, põem-nos para a rua!
Por exemplo: os cortadores de cana, eles têm
efetivamente trabalho por seis meses, se não me

engano, de outubro, novembro, até abril ou maio;
depois, eles ficam sem trabalho, vivendo de quê?
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Chamo
a atenção do nobre orador, porque o seu tempo
está praticamente esgotado. V. Ex' dispõe apenas
de dois minutos.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Bom, isto varia de região, nobre Constituinte.
Mas, queria enfocar o aspecto de tudo isso, dessa
dimensão da terra, vamos dizer assim, desde que
ela seja produtiva, desde que ela seja exercitada
em sua utilização de forma digna, para todos que
operam nela, acredito que aí se estaria atmgindo
o ponto que foi o motivo do nosso encontro.
Naturalmente que essas aberrações existem,
e em toda parte, como na empresa urbana também, mas isso deve ser afastado, e não concordamos com isso. O que enfatizamos aqui é a
necessidade de criar condições dignas para todos
que labutam na terra, para o empresário rural
e para o trabalhador rural, e a partir daí ficariam
criados as condições ao Ministério do Trabalho,
ou aquele que tem a capacidade, a obngação
de fiscalizar, de fato desenvolver uma função que
abomine, que afaste essas expressões maiores
que nenhum de nós quer.
Na área da cana, como V. Ex" registrou, há
como se oferecer trabalho durante todo o ano.
É preciso que o Governo, ou que a nossa sociedade, cne condições para este tipo de empresa
para que ela possa, por exemplo, desenvolver programa de irrigação, possa consorciar outros tipos
de culturas e esse é o desejo do empresário. O
objetivo do empresário com E maiúsculo é ter
a sua unidade produtíva organizada, com trabalho
durante todo o periodo e oferecendo as melhores
condições aos seu empregados. Acho que este
é o ponto fundamental que devemos alcançar,
inclusive nessa relação entre a empresa e o seu
trabalhador.
O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ V. Ex" me permite? (Assentimento do Orador) queria, mesmo sabendo que o seu tempo está
esgotando - e sei que não tem ninguém inscrito
- mas queria aproveitar a oportunidade para dizer algo do que falou o nobre Constituinte Oswaldo Almeida, quando levantou uma questão do
relacionamento trabalhador-patrão, há décadas
passadas, quando clima era muito mais cordial
e até paternalista...
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
a V. Ex" que seja breve, porque já ultrapassou
o tempo do Constituinte Oswaldo Almeida.
O SR. CONSTITUINTE PERCNAL MUNIZ Peço vênia a V. Ex" para que possamos conseguir
este debate.
Quando S. Ex" levanta essa questão e pede
para que o Relator observe que antigamente o
relacionamento entre patrão e trabalhador era
bem mais cordial do que na atualidade, temos
que observar, também que, primeiro, naquela
época, em algumas propriedades, acontecia esse
clima cordial de relacionamento. O fazendeiro
permitia que o seu trabalhador plantasse próximo
a sua casa, permitia que ele tirasse leite de uma
vaca, quer dizer, ele tmha toda essa regalia, mas,
em compensação, nessa mesma época, como
a lei também não disciplinava isso, havia proprie-
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tário que utilizava os serviços do trabalhador e
quando chegava a hora de pagar, colocava o dinheiro na ponta de um revólver e pedia para o
trabalhador vir receber. Isto foi denunciado, até
em livros escritos, em que proprietários que tinham trabalhadores e que na hora que chegava
o vencimento, botava o dinheiro na ponta do revólver e dizia: vem receber! Aí, a pessoa ficava
entre a vida e a morte, trabalhava e depois ia
tentar com outro proprietário. Quando dava sorte
de conseguir um proprietário de bom coração,
um cristão, pessoa de boa vontade, aí ele conseguia essa facilidade. Quando não conseguia esta
sorte, normalmente, pagava com a vida o direito
que tinha de trabalhar.
Então, não podemos, nesta Constituição, deixar
que essa questáo do relacionamento trabalhador
e patrão fique ao bel-prazer da boa vontade do
patrão; que isto deve ser regulamentado em lei
e que cada trabalhador saiba o que está vendendo,
e a sua quota de trabalho, e que cada patrão
saiba o que está comprando: a força de trabalho
e pagando um salário digno, inclusive,com todas
as obrigações trabalhistas.
É até uma necessidade, porque uma coisa foi
o tempo do estágio primário do capitalismo, a
outra coisa é hoje quando o capitalismo se modermza no campo e isso exige uma nova relação
trabalhador-patrão, sob pena de deixarmos todos
os trabalhadores sob a ganância e a boa vontade
ou não do seu patrão.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Sr. Presidente, o nobre Constituinte Egreja também havia pedido um aparte, mas eu queria responder à observação do nobre Constituinte Percival Muniz, dizendo o seguinte!
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Acho
que V. Ex" poderia responder a todos os apartes
de uma só vez, porque já estamos terminando.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- As aberrações existem e vão existir de todas
as partes, inclusive, em função do trabalhador,
tendo em vista as suas tarefas. Sabemos que existem restrições que podem ser alinhadas, também,
em relação ao tipo de trabalho. Porque antigamente se trabalhava, e é comum ouvirmos isso
no campo, que hoje as coisas estão caminhando
para uma situação de contrapartida pelo trabalho,
muito menor do que era antigamente. Reconheço
que existiam aberrações, mas o que temos pretender chegar é uma relação digna que permitemos
ao empresário oferecer ao seu trabalhador as melhores condições que são hoje oferecidas ao trabalhador urbano, que permita ao trabalhador rural
ser remunerado nas mesmas condições que são
feitas hoje na empresa urbana, isso precisamos
atingir. Esse é um ponto báSICO que, ao nosso
ver, não foi enfocado aqui no anteprojeto do nosso
Relator e que, talvez, pudesse ser um assunto
que representaria até um novo pacto a se buscar
nas relações de trabalho para aperfeiçoamento
da empresa rural.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA- (Fora do microfone.) (lnaudíveI.)
Um hectare de terra dá uma rentabilidade excepcional se tiver o trato devido, em terra boa.
Agora, quem vai fazer pecuária, quem vai plantar
cana em um hectare? Impossível!
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Então, essas coisas são necessárias serem levadas em conta e não podem ser levadas a extremos
de se pensar que queremos dificultar a reforma
agrária quando solicitam que sejam feitos projetos
integrais para aquela área, levando em conta todas as condições e que haja, também, recursos.
Isso não é dificultar, isso é ser reahsta. Isso é
querer que se faça a coisa direita certa!
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Se
V. Ex' me permite, nobre Constituinte Oswaldo
Almeida, eu queria colocar aqui o seguinte: na
verdade, quando se fala da necessidade de recursos para realizar a reforma agrária, quando se
levanta a necessidade de uma política agrícola,
todos nós concordamos. E mais, nós concordamos que essa política agrícola tem que se fazer
em beneficio do pequeno e do médio produtor
- coisa que não vem sendo feita na história do
nosso País. O que nós sabemos é benefício aos
grandes empresários e o pequeno e o médio produtor, que produzem os produtos para a sustentação da Nação brasileira, estão completamente
jogados às traças, pagando altíssimas taxas de
juros. Então, quanto a isso, não há nenhuma divergência. Agora, o que há, e que é a resistência
dos grandes proprietários, dos grandes fazendeiros, é exatamente a democratização da posse da
terra, é a divisão da grande propriedade terntorial.
Eu gostaria de tocar no latifúndio, eu gostaria
de tocar na sensibilidade dos nossos companheiros, que aqui estão, que, historicamente, em geral,
todas as sociedades que cresceram se orginando,
no seu processo produtivo, da pequena propriedade são sociedades ricas e prósperas. Analisem
os Estados Unidos: a região Norte, que se baseou
na pequena propriedade, é uma região altamente
desenvolvida, e o Sul é uma região atrasada, conservadora, reacionária. O mesmo no Brasil: o Sul
se desenvolveu.
Então, o que nós queremos é exatamente a
democratização econômica da posse da terra,
abrindo com isso condições para a democratização política, porque o que nós percebemos é
que o grosso da produção brasileira não provém
desses latinfúndios não, o grosso da produção
provém de propriedades de até 100, 200 ou 300
hectares. Portanto, não há razão para não se estabelecer um limite da propriedade, pois o limite
não desorganiza a produção coísa nenhuma! O
limite garante aquela propriedade efetivamente
produtiva e, ao mesmo tempo, garante uma questão que ouvimos pouco por parte dos companheiros: a preocupação com a situação de rníIhôes de trabalhadores sem terra, que estão morrendo à míngua, que estão enfrentando dificuldades, e que estão sendo vítimas do latifúndio.
Esse ângulo de abordagem, esse ângulo de
análise é o que gostariamos de ver mais acentuado por parte dos companheiros.
O SR. RELATOR (Osvaldo Uma FIlho) um minutinho, Presidente?

Só

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) não.

Pois

O SR. RELATOR (Osvaldo Uma FIlho) - Entendemos que esse princípio não foge à nossa
aprovação, desde que ele se vincule à capacidade
do empresário em tomar essa área produtiva. E
acho que foram apresentadas várias emendas
que, de uma certa forma, vêm ao encontro do

princípio do nobre Constituinte, e que de forma
imaginativa, também, prevê obrigaçôes tributárias
maiores e crescentes em relação à grande propriedade, à proporção que ela deixe de cumprir
a sua função econômica e social. Acho que se
pode chegar a isso. Agora, o que nós devemos
ter presente, dentro de um princípio constitucional
também, é que essa oportunidade seja criada até
pelo uso do crédito fundiário, por exemplo. Desde
que o cidadão esteja capacitado para o desenvolvimento da agncultura, que lhe seja dada a oportunidade de adquirir o seu quinhão de terra, com
o uso do crédito fundiário que está previsto no
crédito rural brasileiro e que, infelizmente, não
é exercitado, mas ele vai exatamente desempenhar uma função que deve ser dada a todos quantos tenham ânimo e condição de enfrentar o desafio da atividade rural.
Concordo plenamente que seja dado o crédito
nas melhores condições possíveis para o trabalhador, de fato, poder adquirir sua terra, desenvolver
sua atividade rural, como um outro cidadão qualquer. Eu concordo plenamente com isso, dentro
desse postulado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
havendo mais nada a tratar, encerro esta reunião;
convocando outra para às 17 horas de hoje.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 15 minutos.)

Ata da 17" reunião (ordinária)
Aos quinze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e cinqüenta e nove minutos, em sala do anexo
II do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão
da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma
Agrária sob a Presidência do Segundo-Vice-Presidente, Constituinte Fernando Santana e com
a presença dos seguintes Constituintes: Amaury
Müller, Alysson Paulinelli, Rosa Prata, Jonas Pinheiro, Victor Fontana, Vicente Bago, Aldo Arantes, Ubiratan Spinelli, José Mendonça de Morais,
Paulo Roberto Cunha e Ivo Vanderlinde. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dada como
lida a Ata da reunião anterior, que foi aprovada.
A seguir, deu-se início ao Expediente com o Presidente comunicando aos presentes que a reunião
dar-se-ia apenas para ouvir um orador inscrito,
o Constituinte José Mendonça de Morais. Solicitou a palavra o Constituinte Jonas Pinheiro. Em
Questão de Ordem, o Constituinte José Mendonça de Morais, único orador inscrito, ressalvou ao
Presidente que, uma vez inscrito também para
a próxima reunião e pretendendo usar da palavra
na presença do Relator, ausente na reunião em
curso, abdicaria do uso da palavra. O Senhor Preardente aceitou a ponderação do Constituinte José Mendonça de Morais e, nada mais havendo
a tratar, encerrou a reunião às dez horas e dois
minutos, convocando os Membros da Subcomissão para a próxima reunião a realizar-se aos dezoito dias do mês de maio, às dezoito horas e
trinta minutos. O inteiro teor dos trabalhos será
publicado após tradução das notas taquigrálicas
e o competente registro datilográfico, no Diário
da Assembléia Nacional Constituinte. 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.
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AJYEXO À ATA DA DÉCIMA sÉTIMA
REUlYIÃ.O (ORD/JYÁR/A) DA SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA AGRlCOLA E
FUNDIÁRIA. E DA REFORMA AGRtÍRIA, REALIZADA EM 15 DE MAIO, ÀS
9:59 HORAS, iJYTEGRA. DO APAlYHA.MElYTOTAQlJ/GRÁF/CO, COM PlIBUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SE/YHORPRESIDEJYTEDA SOBCOMISSÃO, CONS11TOIJY7'E EDISON
LOBÃO.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) Peço aos nobres Constituintes que tenham a bondade de tomar assento, pois nós vamos abrir a
reunião.
Havendo número regimental declaro abertos
os trabalhos da 17' reunião desta Subcomissão.
Dentro do que foi estabelecido anteriormente,
hoje nós teremos apenas o Constituinte José Mendonça de Morais inscrito para usar os 15 minutos
de que dispõe, na forma do Regimento.
Eu consuharia aos demais, que estão presentes,
e que naturalmente devem estar inscritos para
outros dias, se não queriam aproveitar essa bonançosa reunião, que está aqui como tão poucos
para falar, porque, depois que José Mendonça
de Morais falar, não havendo mais oradores, seremos obrigados a encerrar a reunião
O SR. CONSmUINTE JONAS PINHEIRO Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) Com a palavra o nobre Constituinte Jonas Pinheiro.
O SR. CONSmUINTE JONAS PINHEIRO Sr. Presidente, eu considero que seja até oportuno
ter um companheiro só para falar, porque embora
esta reunião esteja convocada, sob o ponto de
vista do Regimento Intemo, ela não poderia realízar-se.já que está havendo reunião da Assembléia
Nacional ConstItuinte e nós precisamos participar,
porque o plenário está vazio.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) Então, ficará apenas com direito ao uso de 15
minutos o nosso colega José Mendonça de Merais, que pode iniciar, imediatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) Com a palavra V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, eu me inscrevi para
hoje e para segunda-feira, com o seguinte argumento: eu quero falar na presença do Relator,
porque vou contestá-lo, vou atacá-lo e não é justo
e nem ético eu fazer isso na ausência dele.
Então, como estou inscrito para segunda-feira
e havendo agora a reunião da Constituinte, acho
que nem deva ser aberta esta nossa reunião e,
principalmente, pelo princípio ético, pois quero
falar na presença do Relator, Oswaldo Lima Filho.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) O ConstItuinte só poderá usar 15 minutos. Foi
bom V.Ex' levantar a questão porque, nesse caso,
concordo que V. Ex' queira falar na presença do
Relator, não para atacá-lo, mas para discutir as
idéias dele.
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o SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Atacar o relatório dele no sentido democrático
O SR. PRESIDENTE (Fernando Santana) Eu sei, estou querendo apaziguar os ânimos.
Então, esta reunião, apesar de ter número legal
e em virtude da posição do Constituinte José Mendonça de Morais, que só quer usar da palavra
com a presença do Relator, vamos dar por encerrada a reunião e marcamos a outra para segunda-feira às 18h 30mim, já com a presença do
nobre Relator.
Obrigado a todos e até segunda-feira.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 5 minutos.)
ATA DA 18' REUNIÃO (ORDINÁRIA)
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas
e trinta e oito minutos, em sala do Anexo 11 do
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária,
sob a Presidência do Constituinte Edison Lobão
e com a presença dos seguintes Senhores Constituintes: Santinho Furtado, Alysson Paulinelli, Victor Fontana, Vicente Bogo, Maluly Neto, Aldo
Arantes, Rosa Prata, Jonas Pinheiro, Jorge Vianna,
Irma Passoni, Amaury Müller, Raquel Capiberibe,
Benedicto Monteiro, Percival Muniz, Ivo Mainardi,
José Egreja, Mauro Borges, Oswaldo Lima FIlho,
Fernando Santana, José Mendonça de Morais,
Ivo Vanderlinde, Ubiratan Spmelli e João Rezek.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse
data como lida a ata da reunião anterior, que
foi aprovada. A seguir, deu-se início ao Expediente, com o Presidente passando a palavra, para
debate de matéria constitucional, ao Constituinte
Aldo Arantes. Após, o Senhor Presidente comunicou aos presentes que, apesar da reunião do
Congresso que acontecia naquele exato momento, a pauta tratava-se, apenas, de comunicação
de Mensagem do Executivo, além do que, a -Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte havia; anteriormente, decidido que poderiam as subcomissões se reunirem mesmo paralelamente à reuniões plenárias do Congresso. Por decisão plenária, decidiu-se continuar a reunião da subcomissão. Dando continuidade à discussão de matéria
constitucional, usaram da palavra os Constituintes: Jonas Pinheiro, José Mendonça de Morais
e Ubiratan Spinelli. O Senhor Presidente retomou
a palavra para fazer algumas considerações e dar
ciência aos presentes de ofício recebido do Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães.
Reiniciada a discussão, usaram da palavra os
Constituintes: José Mendonça de Morais, Amaury
Múller, Vicente Bogo, Aldo Arantes, Maluly Neto,
Percival Muniz, este recebendo adendo do Constituinte Oswaldo Lima Filho em seu pronunciamento e aparteado pelos Constituintes José Mendonça de Morais e Aldo Arantes. A seguir, usou
da palavra o Constituinte Fernando Santana, que
também foi aparteado pelo Constituinte Oswaldo
Uma Filho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos às
vinte horas e trinta e nove minutos, convocando

os membros da subcomissão para a próxima reunião a realizar-se no dia 19 de maio, às nove
horas e trinta minutos. O inteiro teor dos trabalhos
será publicado, após tradução das notas taquigráficas e o competente registro datilográfico, no

Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente. Constituinte Edison Lobão.

AJYEXOÀ ATA DA DÉCIMA OrrAVA
REClNIÃO (ORDIlYÁRlA) REALIZADA
EM 18DEMAIODE1987, ÀS 18:38HORAS, DA SUBCOMISSÃO DA eouttCA AGRiCOLA E FlIJYDlÁRlA E DA RE·
FORMA AGRÁRIA. iNTEGRA DO APA/YHAME/YTO TAaUIGRÁFICO, COM
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTO·
RlZADA PELO SElYHOR PRESIDEIYTE
DA SUBCOMISSÃO, CO/y571TU1IYTE
EDISO/Y LOBÃO.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Havendo número regimental, declaro aberta a presente
sessão.
A ata da 17° reunião ordinária encontra-se em
meu poder e, se os Srs Membros da Comissão
estiverem de acordo, será dispensada a sua leitura. (pausa.)
Está dispensada.
Retomaremos, nesta sessão, a discussão do
parecer do Relator.
O primeiro inscrito é o Constituinte Aldo Arantes, a quem passo a palavra.
O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, tomamos conhecimento do relatório do Constituinte Oswaldo Lima
Filho.
Na nossa avaliação e na avaliação do Partido
Comunista do Brasil, este relatório representa um
avanço em relação à legislação agrária atualmente existente no País No entanto, consideramos
um avanço moderado, bastante limitado e, neste
sentido, queremos aqui repudiar as declarações
feitas pelo Presidente da UDRcontra o nosso Relator. Na forma. consideramos declarações desrespeitosas que expressam a intransigência dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra, que
não aceitam reforma agrária e, no mérito, é, na
verdade, uma demonstração cabal de que esses
setores não querem nenhuma medida no sentido
da democratização da posse da terra. Sou de opinião, e tenho dito aqui reiteradas vezes, que a
reforma agrária decorre do caráter antídemocrático da posse da terra, do monopólio da propriedade fundiária e é importante que discutamos
aqui, em cima de dados. Tendo notado, tem-se
caminhado para uma discussão que, diria, ídeologizada, no mau sentido, em que aqueles que são
contra a reforma agrária não trazem elementos,
não trazem argumentos sólidos e não trazem, sobretudo, informações concretas que possam embasar o seu ponto de vista.
Temos informações de que no prazo de 20
anos, entre 60 e 80, trinta milhões de brasileiros
migraram do campo para a cidade. Na nossa
opinião, na nossa avaliação, lSSO está relacionado,
é claro, com a penetração do capitalismo no campo e está relacionado com a concentração da
propriedade fundíána, com a concentração da
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renda no campo. Na verdade, não se pode dizer
que nesse período houve um processo de descapitalização da agricultura tomada como um todo.
É necessário distinguir, as grandes propriedades
- e aqui vou dar dados concretos - tiveram
uma concentração de terras e uma concentração
de rendas. Houve o abandono do pequeno e do
médio produtor, em função de uma política agrária contrária aos interesses do que produz para
o mercado interno e de uma politica agrícola que
estimula o grande produtor e a produção voltada
para a exportação.
Houve o processo de concetração da propriedade da terra, acentuando, portanto, o caráter antldemocrático da estrutura fundiária no Brasil. De
67 a 84 houve um incremento da concentração
da propriedade da terra. As propriedades de mais
de mil hectares, que representavam, em 67, 46%
do total da área cadastrada, em 84 estavam representando 58%, num processo claro da concentração da propriedade da terra. De outro lado,
as propriedades de menos de 100 hectares reduziram a sua área de 18 para 14%, e sabemos,
e aqui foi colocado nesta Subcomissão, da existência de propriedades de quatro milhões de hectares, detendo um controle de 25 milhões de hectares. Não houve, nesse período, somente uma
concentração da propriedade da terra. Houve,
também, a concentração da renda do campo.
No periodo de 70 a 80, os 5% mais ricos dobraram a sua renda de 23 para 44%, e 1% mais
rico triplicou sua renda entre 70 e 80, de 10 para
29,5, quase 30%.
Com isso quero exatamente confirmar a tese
de que houve um processo de desnvolvirnento
capitalista no Brasil, de que houve uma capitalização do grande produtor, que esse grande produtor e latifundiário se beneficiaram de isenções
e beneficios fiscais, e que o pequeno e médio
produtor ficaram completamente à margem desse processo todo, e o empobrecimento se deu,
exatamente, em decorrência disso e também dos
métodos selvagens adotados no processo de penetração do capitalismo no campo brasileiro, através da violência, através da utilização do trabalho
escravo e de uma série de outros mecanismos,
inclusive contrários às próprias leis do mercado
capitalista.
Por isso mesmo, sou de opinião que a reforma
agrária tem razões econômicas, sociais e politicas.
As razões econômicas, porque aqui se, aborda
muito a questão da reforma agrána só pelo ângulo
social, e, vou acentuá-lo, também do ponto de
vista econômico a reforma agrária é uma necessidade. E quando digo reforma agrária, é uma reforma agrária antilatifundiária, entendendo por latifúndio a grande propriedade improdutiva ou de
baixa produtividade. Em geral, quando se fala isso,
se procura defender a grande propriedade do Brasil,quando sabemos que essa grande propriedade
latifundiária no Brasil não tem a produtividade
que realmente justifique a sua existência enquanto
tal. Tenho aqui dados concretos. Por isso que
quero discutir, na base de dados, que as propriedades de menos de 100 hectares produzem 87%
da produção de mandioca, 78% da produção de
feijão, 68% da produção de milho, 37% da produção de arroz, 65% da produção de algodão e
46 quase 50% da produção de soja, pois poderse-ia argumentar que a soja é um produto funda-
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mental que a pequena e média propriedades não
produziriam.
Se tomarmos as propriedades de 100 a 1.000
hectares, produzem mandioca, 11%; feijão, 18%,
milho, 25%; arroz, 38%; algodão, 28%, e soja,
40%. Ou seja, nas propriedades até 1.000 hectares produz-se 86% da produção de soja e a quase
totalidade da produção de todos os outros produto.
Então, querer falar que uma reforma agrária
que atinja propriedades superiores a essa área
vai desorganizar a produção, é tergiversar, é não
discutir em cima de dados concretos, é querer
"ideologizar" a reforma agrária e impedir que medidas democráticas e modemizadoras sejam tomadas neste País.
Exatamente, acentuo que propriedades com
mais de 10 milhectares produzem 0,13% de mandioca, 0,12% de feijão, 0,36% de milho, 3,18%
de arroz, 0,07% de algodão e 1,07% de soja. Propriedades de mais de 10 mil hectares.
Tenho também os dados da pecuária, pois exatamente sabia que, ao citar esses dados, seria
questionado a respeito Nas propriedades entre
100 e 1.000 hectares estão 41% das cabeças
de gado, e nas propriedades de menos de 100
então 25%, ou seja, se somarmos 25 com 41,
teremos 66% nas propriedades de até 1.000 hectares de pecuária.
Estamos discutindo em termos de dados concretos, e faço um apelo aos Membros da Subcomissão que têm levantado objeções às nossas
teses, que tragam dados para que possamos caminhar em defesa dos interesses desta Nação
brasileira e não do interesse de grupos econômicos, dando conotações ideológicas ao debate,
não trazendo elementos e não colocando ordem
de racionalidade no debate, que acho que é fundamental, e entendo, inclusive,ser um dever de todos nós. São dados do IBGE, de 1980, e, sobre
a produção pecuária, 1985.
Além das razões econômicas, que significam
exatamente aumentar a produtividade,incorporar
atividadeprodutiva a grandes contingentes de terra que estão improdutivas ou com baixa produtividade, ampliando o mercado interno, estimulan'do a indústria e o comércio no País,não podemos
deixarde perder a vistao aspecto social.O aspecto
social,no meu entender, é decisivo,é uma insensibilidade politica se falar na questão agrária sem
se levar em conta a questão da fome de milhões
de brasileiros. No meu entender é uma insensibilidade, é uma irresponsabilidade, é uma falta de
patriotismo, porque são milhões de brasileiros
que estão passando fome. Ao discutir a questão
social não nos podemos, esquecer que em 1971
houve 20 mortos no campo, em 1985,261, em
1986,298, ou seja, a violência no campo está-se
ampliando, está crescendo e temos que tomar
uma medida para ir à Raizda questão.
Por outro lado, sabemos que essa estrutura antieconômica e improdutiva do latifúndiotem uma
base política altamente reacionária. Então aí as
manifestações do Presidente da UDR, altamente
antídernocrátlcas, altamente contrárias às mudanças e à própria modernização do País. Neste
sentido, a quebra, a ruptura da estrutura latinfundiárianão só tem um aspecto, econômico e social
como um aspecto político,para assegurar o processo de democratização da sociedade brasileira.
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Já tenho ouvido aqui algumas afirmações de
que é uma proposta demagógica e palanqueira,
com argumento de que na indústria e no comércio não há limites. Acontece que a propriedade
tem um limite físico.Então, aqui é não raciocinar
com os pés no chão. A propriedade agrícola tem
características diferentes das da propriedade industrial e comercial, primeiro. Segundo, várias
Constituições de países democráticos incorporam em seus preceitos o limite ao direito de propriedade, como a Constituição da Itália, a de Portugal. Portanto, não é bicho-de-sete-cabeças,
mesmo num sistema capitalista, quanto mais
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr. num sistema com as nossas características. AlPresidente, V. Ex' vai ter uma pequena tolerância, guém tem argumentado, em debates, que isto
porque ainda tenho alguns aspectos a acrescen- é cabível num país europeu. Respondo: na Amétar. E pronunciamento que estou procurando fa- rica do Norte, no século passado, no processo
zer com certa consistência, inclusive no sentido de colonização, inclusive do oeste americano, o
de contribuir para o avanço do debate, porque, govemo estabeleceu uma limitação em 65 acres,
às vezes, certas declarações de prindpios gené- exatamente para que houvesse um processo de
ricas não acrescentam nada, e estou tentando colonização com base na pequena e na média
acrescentar alguns elementos para o debate
produção.
A reforma agrária, no meu entender, está coloPor isto mesmo, Sr. Presidente, estou apresencada como uma necessidade de democratização tando uma proposta. Criticoaqueles que são conda sociedade brasileira, mas, quando se discute tra a limitação do direito de propriedade territorial
esta questão, na verdade percebemos que exis- rural, e o relatório do Constituinte Oswaldo Lima
tem duas posições que aos poucos estão aqui Filho está muito aquém do que considero indisficando claras. Por isto, cada um de nós tem que pensável para o processo de extinção do latifúnassumir a sua posição.
dio. Na proposta, estabelece cem módulos. PriExiste uma posição, Presidente Edison Lobão, meiro, é complicado se estabelecer o critério de
a favor da reforma agrária, na acepção social, módulos, aceito como uma decisão, mas é meio
histórica e política: a modernização do campo difícil, até politicamente complicado, do ponto de
através da democratização da propriedade da ter- vista da explicação para a opíníão pública. Por
ra. Há outro caminho, a modernização do latifún- esta razão, proponho que se estabeleçam limites
dio, que alguns Companheiros aqui estão defen- em termos de hectares, proponho 500 hectares
dendo. Precisamos colocar as cartas na mesa. para a RegiãoSul com o limitemáximo, mil hectaSão caminhos diferentes. Alguns teóricos, inclu- res para a Região Centro-Oeste, mil e quinhentos
sive Lênin, chamam a atenção para dizer que a para a Região Norte, e o Nordeste variando entre
reforma agrária é o caminho norte-americano de quinhentos e mil hectares.
desenvolvimento do campo, e a modernização
Esta é a proposta de limite máximo ao direito
do latifúndio é o caminho prussiano, ou seja, a de propriedade com base nos dados que já levancapitalização,a modemização do latifúndio.Amo- tei para os Senhores aqui, que o grosso da produdernização do latifúndiotraz conseqüências, por- ção brasileira não está em propriedades supeque é lenta e não resolve os problemas sociais riores a mil hectares. Daí a necessidade de tomarque nos estão colocados.
mos medidas, tendo em vista o aumento da proEstamos diante da necessidade de claramente
dução brasileira e tendo em vista a solução dos
tomar uma posição: estamos a favor da moder- problemas sociais.
nização do latifúndio, e contra a reforma agrária,
Se, por um lado, Sr. Presidente, sou rigoroso
ou estamos a favor da reforma agrária e contra
ao estabelecer um limite máximo ao direito de
a modernização do latifúndio,o que não equivale propriedade, no meu entender o limite mínimo
a dizerque quem esteja a favorda reforma agrária tem que ser ampliado. Estou apresentando
está contra a modernização do campo brasileiro. emenda que amplia o limite de três para dez móSão dois caminhos para a modemização: um,
dulos. Há ainda que se estabelecer qual o critério:
o caminho do ponto de vista dos trabalhadores;
se é módulo ou hectare. Ter-se-á que se estabeoutro, o caminho do ponto de vista dos latifun- lecer um aumento, até porque, se esta Subcodiários. É esta questão que temos que começar missão não tomar posição, cria-se certa confusão
no campo. No meu entender, sem o apoio do
a deixar mais clara no nosso debate.
Em conseqüência desta questão, eu diria mamédio proprietário não se vai conseguir fazer retriz, há uma contradição do nosso debate entre
forma agrária neste Brasil. Do ponto de vista maraqueles que acentuam a questão da reforma agrá- xista-Ieninista, Lênín chama a atenção de que só
ria e os que acentuam a questão da política agrí- é possível fazer-se a reforma agrária com o apoio
cola. Quem está acentuando a questão da refor- dos camponeses médios. Na verdade, percebema agrária não está subestimando a questão da
mos que, ao não se deixar clara a questão de
politica agrícola, sabe que não há condições de
quais setores sociais do campo estão isentos da
se fazer reforma agrária sem uma políticaagrícola
reforma agrária, eles terminam sendo massa de
mas uma políticaagrícola diferente, que estimule
manobra dos latifundiários que não querem neo pequeno e o médio produtor. É fundamental,
nhum tipo de reforma agrária. Por isso, proponho
para assegurar este caminho que propomos, a
a alteração.
realização da reforma agrária.
Sr. Presidente, teno algumas propostas quanto
Outra questão polêmica, Sr. Presidente: a limi- ao problema da desapropriação, ampliando para
tação do direito de propriedade.
trinta anos o resgate dos títulos da dívida agrária.
Entrando no mérito, das questões que estamos
discutindo aqui, sou de opinião, portanto, que a
reforma agrária é uma exigência de democratização econômica, política e social do País
No debate que aqui travamos, ficaram localizados alguns pontos polêmicos, e cada um de
nós precisa começar a se posicionar em tomo
desta questão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Lamento interromper. O seu tempo está para se
esgotar, faltando apenas 3 minutos.
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o problema da imissão de posse. O noso Relator diz:"Decretada a desapropriação por interesse
social, poderá ser medida judicialmente". Essa
imissão de posse deve ser imediata. Mesmo nas
condições da atual legislação, poderíamos ter
avançado significativamente do ponto de vista da
reforma agrária. No entanto, as limitações que
se estabeleceram para imissão de posse estão
sendo obstáculo para o processo de realização
da reforma agrária, mesmo limitada nos moldes
do Estatuto da Terra. Obviamente, questões
quanto à obrigação social foram retiradas da proposta da campanha nacional da reforma agrária
e alguns dispositivos na obrigação social, que
reintroduzo.
Para terminar, faço um apelo. A questão da
reforma agrária está intrinsecamente ligada ao
futuro do País, à democratização da sociedade
brasileira.Não podemos falar em democratização
meramente política das instituições, enquanto temos milhões de trabalhadores sem um pedação
de terra para trabalhar. Ao falarmos de democratização, temos que falar em democratização econômica também, que no campo significa a democratização da terra, portanto, a realização da reforma agrária. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
uma vez mais aos nossos convidados que não
se manifestem. Tenho pedido reiteradamente a
todos que nos dão a alegria e a honra de suas
presenças que não se manifestem, de um modo
ou de outro. Da mesma forma que alguns aplaudem, outros poderão vaiar. Esta Subcomissão
não deseja que seus trabalhos sejam tumultuados
por manifestações desse gênero.
Srs. Membros desta Subcomissão, o Regimento Interno estabelece que nossas sessões não se
devem realizarconcomitantemente com as da Assembléia Nacional Constituinte, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional. Todavia, o Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte admitiu que as Subcomissões poderiam funcionar concomitantemente
com as sessões da Assembléia Nacional Constituinte, quando nessas sessões não se tratassem
de questões que devessem ser votadas pelos
Membros da Constituinte. Neste instante, estará
começando uma sessão do Congresso Nacional.
A rigor, não deveríamos levar à frente a presente
sessão. Todavia, por analogia, e se a Subcomissão
não decidir em sentido contrário, eu admitiria que
nossa sessão continue sendo realizada,porquanto
a sessão do Congresso Nacional foi convocada
apenas para a leitura de cinco mensagens do
Poder Executivo. Portanto, não haverá votação
de natureza alguma, apenas o cumprimento de
um dispositivo regimental, que estabelece o início
da tramitação de uma mensagem presidencial
após sua simples e mera leitura. Se a Subcomissão não se opõe, prosseguiremos a nossa sessão. (Pausa)
Concedo a palavra ao Constituinte Jonas Pinheiro.
O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresentamos
algumas emendas, basicamente na área de política agrícola, onde propusemos nova redação. Ao
estudar o parecer do Relator, que trata da distribuição da receita dentro de outra Subcomissão,
deparamo-nos com uma frase. Anão ser o Fundo

de Participação para o Municípioe para o Estado,
e também certa percentagem de recursos para
o Nordeste, não seria aceito, talvez, como está
colocado no parecer do nosso Relator, o recurso
para o Plano Nacional de Reforma Agrária.Então,
fizemos uma emenda e chamo a atenção dos
Constituintes desta Subcomissão para o fato de
que, se não fizermos esforço em outra Subcomissão, possivelmente, não veremos estabelecidos na Constituição brasileira recursos definidos
do Orçamento da União para incrementar o programa de reforma agrária em nosso País.
Apresentamos outra proposta, onde deixamos
mais claro o parecer da Subcomissão da Política
Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária, com respeito ao problema fundiário no País. O aspecto
fundiário, como desapropriação de área de foco
e tensão social, bem como o problema de assentamento através de colonização, o problema de
crédito fundiário e alguns outros assuntos, não
estão explícitos no parecer do nosso Relator.
Fizemos propostas, adicionando esses aspectos, para completar o que entendemos estar falho
no parecer. Estudando o relatório - e já o discutimos com o Relator-, vemos que limite de propriedade baseia-se, sobretudo, nos aspectos de
racionalidade da exploração da propriedade, na
conservação dos recursos naturais renováveis e
preservação do meio ambiente e das disposições
legais que regulam a relação do trabalho e da
produção, bem como que essa propriedade esteja
dando ao seu proprietário, como a todos aqueles
que nela habitam, condições de vida humana adequada.
Com respeito à limitação da área em módulos
deixamos bem claro nesta Subcomissão que, pelo
trabalho que vimos realizando nestes 26 anos de
profissão, somos contra a limitação através de
módulos. Nossa limitação de áreas vai dar muito
mais, através da exploração racional, qualquer
que seja o tamanho da área. Nossa reforma agrária, talvez seja um pouco mais drástica, porque
propomos que a desapropriação se dê em qualquer tamanho de área, desde que não esteja atendendo à função social da propriedade. Por isso,
estamos discutindo o assunto. Ouvimos muito
bem o Constituinte Aldo Arantes, que tem uma
posição de limitação da área, a nossa posição
é outra, tanto quanto a divisão que se tem dentro
desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte IvoMainardi.
(Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Percival Muniz. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Mendonça de Morais.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. componentes desta subcomissão:
Fico satisfeito, inicialmente, de registrar a presença do Sr. Relator para estes debates, porquanto na sexta-feira declinei da oportunidade de falar,
uma vez que S. Ex' não estava presente. Não
me seria ético dele discordar na ausência, quando
estamos participando de um debate e o direito
de resposta é tão ou mais importante do que
o direito de crítica.Entendo que a nossa responsabilidade nesta Assembléia Nacional Constituinte
deve ser muito grande, não temos o direito de
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brincar com a vontade do povo brasileiro que
aspira alcançar à justiça social, fonte do equilíbrio
entre as forças vivas que compõem toda a sociedade, principalmente através da nova Carta Magna que estamos tentando montar. Levei a sério
esta Subcomissão da PolíticaAgrícolae Fundiária
e Reforma Agrária,estudando o assunto nos seus
mínimos detalhes, emitindo opinião, debatendo
e sugerindo definições, e, ao dissecar o anteprojeto apresentado pelo Sr. Relator à nossa considerçaão, pude ainda mais ir a fundo nas minhas
convicções pessoais a respeito do uso do solo
rural.
Quanto ao relatóriodo anteprojeto, na sua parte
histórica, e mesmo na introdução, o Relator buscou argumentos na encíclica Laborem Exer·
cens, do Papa João Paulo li, em Tancredo Neves,
em José Sarney, nele próprio Relator, na Bíblia,
Isaías, Capítulo V, Versículo 8°,Joaquim Nabuco,
Nestor Duarte, Nelson Ribeiro e alguns Constituintes membros desta subcomissão, mas com
exclusão e total desconhecimento de alguns outros membros, talvez contrános à sua Ideologia
fundiária.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Mais na frente, há mais coisas para
eu falar. V. Ex' é muito esperto e vai tomar o
nosso tempo.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Não
quero tomar o tempo, nobre Constituinte. É para
que não transite em julgado o ponto de vista de
V. Ex"
Apenas não tinha muito tempo, o tempo foi
muito escasso para o Relator, V. Ex" sabe, e eu
não poderia esmiuçar, no meu modesto parecer,
o ponto de vista de todos aqueles que se opõem
à reforma agrária no Brasil, entre eles V. Ex" e
outros.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - V. Ex" está enganado, me oponho
contra certos modos de se fazer a reforma agrária.
Na tese, defendo a reforma agrária.
O SR.RELATOR (Oswaldo Uma Filho)-Aceito a retificação de V. Ex"
Então, preferialinhar aqueles que vinham trazer
alguma colaboração à execução da reforma.
Quando falo em reforma, me refiro ao Plano Nacional de Reforma Agrária no que ele tem de
executável.Só isto, Constituinte. Não foinenhuma
desconsideração. V. Ex" sabe, do convívio que
temos nesta Casa, eu não podia ter essa desconsideração jamais.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Fico honrado com o aparte, com a
retificçaão, e um tanto preocupado com o tempo
que começamos a perder, são só 15 minutos,
e o Relator tem muito tempo para contraditar.
O Papa João Paulo li, citado pelo Relator,sublinho, "são necessárias mudanças radicais e urgentes". Para que? E agora vem aqui o enfoque,destaco - para voltar a dar à agricultura e aos
homens do campo o justo valor, como base de
uma sadia economia -no conjunto do desenvolvimento da comunidade social. O principal enfoque do Papa João Paulo II é dar à agricultura
a oportunidade, os meios para que volte a ser
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forte, e praticar o valor social e justo ao homem
do campo. De Tancredo Neves, destaco, citado
pelo Relator:
"Não postulo medidas radicais e novas para
solução do problema agrário no Brasil. Vamos
empenhar-nos em executar a legislação que aí
está, proclamada e não cumprida". É o Estatuto
da Terra. Em José Sarney, também citado pelo
Relator: "Ninguém deseja violar a propriedade,
mas cumprir a Constituição, que a submete ao
interesse social". E, agora o meu pensamento:
o que se busca é uma reforma agrária, e alguns
já disseram, e concordo, não uma revolução agrária, como muitos companheiros até desta subcomissão desejam implantar no País. De Nestor
Duarte, também citado pelo Relator, "Uma reforma das atuais condições da economia agrícola
no Brasil terá que visar dois fins: primeiro, aumentar a produção nacional de alimentos para o povo;
segundo, assegurar terra para a população campesina". No anteprojeto, o Sr. Relator citou grandes nomes, grandes fontes, mas não se apoiou
nos textos citados para tirar sua conclusão. Sua
proposta é contrária a muitos textos por S. Ex'
citados como fundamento da sua exposição.
O nobre Relator, Deputado Constituinte Oswaldo de Lima Filho, serviu-se do momento - e
aí peço permissão para manifestar o que pensei
- para, como Relator, reavivar seus intentos de
1962 a 1964, como Deputado e como Ministro
da Agricultura, que queria, naquela época, dividir
terras, e talvez não estabelecer uma política agrícola e fundiária correta, o que tinha oportunidade
naquela época, como Ministro da Agricultura, de
fazer. Tudo seria normal e até compreensível, se,
com imparcialidade, S. Ex' analisasse também
alguns pontos que não fazem parte do seu rosário
de ideologia fundiarista, principalmente quando
delimita a criatividade da pessoa humana no amanho da terra. S. Ex' deseja igualar todos os produtores rurais, lamentavelmente não para um grau
acima, mas para baixo. Não apresenta um plano
correto para se aplicar no Brasil uma política agrícola, defendendo a melhor produção e melhor
utilização do solo agricultáveI do nosso País.
Urge façamos quebrar os desníveis sociais existentes na distribuição da renda - e o grande
argumento dos reformistas é a distribuição da
renda, com o qual também concordo -, elevando
a parncipaçêo no resultado do seu trabalho de
todos aqueles que trabalham não só no meio
rural como também na indústria, no comércio
e na prestação de serviços neste País. A injustiça
social está exatamente na relação do trabalho
com o capital, não é na exploração do solo, é
na relação do trabalho, e, aí sim, a subcomissão
que estuda a relação so trabalho deve olhar com
muito carinho o trabalhador rural, que é injustiçado e é oprimido, não tem nenhuma garantia,
nem perante a legislação previdenciária deste
País.
Afirmo que sou favorável à reforma fundiária
e agrária que possibilite a um maior número de
pessoas, a mais trabalhadores se tomarem beneficiados pelo assentamento possessório num primeiro tempo, e, depois comprovada a sua aptidão
e vocação para as atividades agrícolas e pecuárias,
se tomarem proprietários definitivos do solo onde
trabalham.
As injustiças sociais existentes no meio rural
são gritantes e bradam vingança aos céus. Como

as mjustiças cometidas no meio urbano, as mortes violentas contra posseiros e contra proprietários, na zona rural, precisam ser punidas tanto
quanto as que são praticadas contra as pessoas
no meio urbano. Injustiça é sempre injustiça. E
se olharmos a estatística numérica, vamos concluir que milhões de injustiças são cometidas no
meio urbano, onde, inclusive, há mais gente, comparada com as centenas de injustiças cometidas
anualmente, as mortes, principalmente, no meio
rural.
Não nos é lícito, nem ao Sr. Relator, nem à
Assembléia Nacional Constituinte...
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) bre Constituinte, só há uma diferença.

Não

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Não falta terra para quem quer trabalhar.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -

Temos o exemplo, hoje triste, dos Estados Unidos, que muitos invocam, lá o tamanho da produtividade é bem menor do que no Brasil, hoje,
há 200 mil produtores anualmente saindo do
campo e indo para a cidade, porque a vida rural
ainda é um castigo, como o é no Brasil.
Examinando o anteprojeto item por item, encontrei algumas contradições e aberrações, me
permita, data venia, afirmá-Ias, jurídico-constitucionais. No art. 1 se introduz: a expressão "ao
direito de propriedade de imóvel, corresponde
uma obrigação social". Pergunto: que é imóvel
urbano ou rural? É necessário caracterizar o im6vel rural, porque, se for imóvel urbano...
0

No-

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - . . cometer novas injustiças contra
proprietários que respondem positivamente à função social do pedaço da terra que lhes é reservado
pela relações de compra e venda, conforme percebemos no relatório e no anteprojeto do Constituinte Oswaldo Lima Alho. Sou contra a injustiça
existente e não sou favorável à prática de novas
injustiças. Por que falo isto? Toda concentração
imobiliária rural que comprovadamente for injusta, arbitráría, prejudicial ao bem social, deve ser
punida com a desapropriação, para a imediata
utilização por assentados que vão trabalhar naquela terra. No entanto, tomar terra de quem produz:não indenizando, nem mesmo as benfeitorias,
é uma grande injustiça que brada também aos
céus por vingança. Terra não falta para quem
quer trabalhar. O que falta é uma política agrícola
decente, fundiária ...
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) falta?
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V.

Ex' afirma que não falta?l
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Não falta. O Brasil tem 114 milhões
de hectares na mão do Poder Público. Quem quiser trabalhar, há terra por todo lado.
O que falta, sim, é uma política agrícola definida, com assistência técnica bem dirigida para o
pequeno e o médio produtor, uma educação com
formação técnico-agrícola...
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex'
dispõe ainda de dois minutos.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Gostaria de contar com a mesma
benevolência concedida ao Constituinte Aldo
Arantes.
O que falta é crédito rural viável, o que falta
é preço justo, o que falta é estímulo lucrativo à
produção e à produtividade.
O mundo desenvolvido capitalista, ou socialista,
e até comunista, como na China de hoje, sabe
que a iniciativa privada e a lucratividade são as
grandes molas geradoras de melhor produção,
de maior produtividade. O que importa é encontrarmos e definirmos o rumo certo para o uso
do solo rural, a fim de melhor atingirmos a produção.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -Gostaria de esclarecer a V. Ex' O que se pretende
na emenda...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - É incluir a expressão "imóvel rural.'
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Não.
O que se pretende...
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Não é da nossa Subcomissão, é da
outra Subcomissão.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - O
que se pretende, nobre Constituinte José Mendonça de MoraIS,é que se dê a mesma disciplina
legal. A propriedade é sempre...
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Tem o lugar certo. Não neste item,
não neste capítulo.
Concordo com V. EJc?, o meio urbano também
responde a uma função social e não a uma obrigação social. Por que distingo obrigação de função?
Fui ao Mestre Aurélio Buarque de Holanda, fui
aos dicionários jurídicos, trouxe matéria farta. A
obrigação é limitada, a função é genérica. Função
é muito mais abrangente. A obrigação, a definição
dos dicionários que trouxe para, se necessário,
comprovar, é muito clara. Não podemos diminuir
na Constituição a abrangência de uma palavra.
Obrigação social é limitada, função é muito mais
alta.
O § l' fala em "arrecadado". Este termo "arrecadado', fui buscar no dicionário e não encontrei
de forma alguma justificativa para ser sinônimo
de desapropriado. Não há. Dicionário nenhum
da Língua Portuguesa dá "arrecadar" com o sinônimo de "desapropriar". Desapropriar é uma coisa, arrecaadar é outra. Arrecadar pode ter alguma
relação com o bem que venha para a posse de
alguém, mas nunca é igual a desapropriado. O
termo "arrecadado" é inovação do lNCRA, que
não corresponde à grande ambição de ser desapropriado, tirar a propriedade. Desapropriar é tirar
a propriedade. Arrecadar não é tirar. E desapropriar insere nele a função posse. O termo "posse"
e a propriedade estão dentro do termo "desapropriado". Apresento emenda neste sentido, que será entregue amanhá, para substituir o termo "arrecadado" pelo termo correto "desapropriado",
com a vênia que merece o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Veja

V. Ex' que concordo plenamente com esta emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS- Muito obrigado.
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SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - O
termo "arrecadado", que não me parece incompatível com o texto, veio e foi incorporado de
uma sugestão geral da Campanha Nacional de
Reforma Agrária.

o SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Mas não é feliz. Por isso que falo
que, juridicamente, ele não está correto. Devemos
zelar também pelo aspecto da correção jurídica
e etimologicamente, inclusive.
O art. 2" estabelece, ilustre Relator, uma apropriação indébita do Imóvel com suas benfeitorias
sem indenização imediata. Só um ano depois é
que o desapropriado passaria a receber a vigésima parte do valor investido. Isto não é justo.
É uma apropriação indébita e a lei não pode assegurar isso. É um verdadeiro absurdo que deve
ser excluído, data venia. Concordo com muitas
colocações do nosso relatório.
O art. 4" contradiz frontalmente com o art. 20.
Um é a negçaão do outro. O art 4" diz o limite
da propriedade de cem módulos, e, para um país
como o Brasil, hoje cem módulos é uma boa
área, no entanto não podemos generalizar. Há
propriedades com mais de cem módulos que respondem plenamente à função social. Há muitas
que não respondem e devem ser punidas. Toda
propriedade minifúndio, média propnedade e latifúndio improdutivos que não respondem à função
social devem ser desapropriados, tirados dos donos e passados para quem quer trabalhar. E mais
ainda: gratuitamente para aqueles que não podem
pagar. Depois de dez anos - comprovada a capacidade de produção, só os encargos, os tributos
que aquela produção, que aquela produtividade
gerou, só os tributos pagam muito bem a propriedade - , depois de dez anos, então, sim, a titulação
definitiva para aquele que mostrou competência
e vocação para explorar a terra.
p.eve-se, ma~s ainda, tirar do texto aquele limite
mmlmo - e nísto concordo com o Constituinte
Aldo Arantes. Não podemos ter minifúndios no
Brasil que nem para garantias hipotecárias servem. O limite mínimo de propriedade produtiva
tem que ser de dez módulos, porque no CentroSul dez módul,os dão, no máximo, 250 hectares,
e 20 hectares e uma área boa para produzir, para
dar garantias também...
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) Ex" me permite um esclarecimento?

V.

O SR CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAIS - Permito, com muita alegria.
O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) -Data
venia, a contradição..
O SR. CONSmUINTE JOSÉ MENDOÇA Vou dizer porquê. Deixe-me afirmar. Pensei que
V.Ex"já tivesse entendido.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) entendi.

Já

O SR CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - É porque lá V.Ex' permite a existência
de um módulo superior a cem módulos numa
propriedade assim.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Claro, já entendi. Há uma aparente contradição. Explico a V. Ex'. Mesmo o Plano Nacional de Reforma

Agrária do Presidente José Sarney só prevê a instalação e o assentamento na terra de 1 milhão
e 400 mil famílias no prazo de quatro anos. Isso
corresponderá, no máximo, a 28 milhões de hectares. O número de propriedades excedentes do
módulo máximo é dez vezes superior a isto. Então,
a constatação lógica, racional, é que, mesmo fixado o módulo máxImo, centenas de milhões de
hectares permanecerão durante dez ou vinte anos
inatacados.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDOÇA DE
MORAIS - Sr. Relator, não é por ai que vamos
partir para termos concordância A Constituição
é para ficar, não só para assentar 1 milhão e
500 mil famílias. Não. São rmlhões de famíhas
que queiram ir para lá, são 10 milhões de desabrigados rurais que precisam ter terra.
Tenho mais críticas a formular, no sentido de
buscarmos um ponto de convergência, porque
esta Subcomissão, que tem sido muito ativa na
defesa de sua posições, tem que ser muito mtelígente, para chegarmos a um ponto comum, porque, se decepcionarmos a nossa Nação, poderemos estar preparando um ambiente terrível no
meio social brasileiro, com uma revolução que
poderá VIr. Quando a esmola é grande demais,
o santo desconfia. Contraditando a proposta do
Constituinte Aldo Arantes, de passar para 30 anos,
Constituinte é um convite à briga, que, se eu quiser
desapropriar V. Ex' e prometer em 30 anos o
seu carro, o seu imóvel urbano, onde o senhor
mora, o senhor vai brigar comigo. Valemuito mais
do que certos latifúndios, a função social, é exatemene por isso.
Temos que ter bom senso e convergência para
acertar.
Ainda há outros pontos em que quero louvar
o avanço do Relator e há alguns em que quero
criticar. Pude observar que existem muitos aspectos positivos no relatório, mas, lamentavelmente,
muita coisa temos que suprimir, para termos uma
justa e boa política, e para que encontremos a
resposta para a necessidade brasIleira, que é de
colocar gente morando em qualquer lugar, seja
no meio rural ou na zona urbana, mais muito
alimento na mesa de milhões de brasileiros que
estão saindo do campo, mesmo sendo proprietários, porque entendem que sem uma política
agrícola não é viável permanecer miseravelmente
sendo dono de grande pedaços de terra, sem
um meio de produção, pobres, muito mais pobres
do que os coitados que moram nas periferias
das nossas cidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente, principalmente
pela tolerância e pela equanimidade no comportamento.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao Constituinte Ubiratan Sipinelli.
Antes, lembros uma vez mais, aos Membros
desta Subcomissão que o prazo para a apresentação de emendas ao anteprojeto do Relator termina amanhã, dia 19, às 12 horas
Tem a palavra o Sr. Constituinte Ubiratan Spínelh.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELU
- Escutamos o depoimento do Constituinte José
Mendonça de Morais, e estamos plenamente de
acordo com esse belo pronunciamento.
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Na realidade, o lncra tem milhões de hectares
de terra nas BR, 100 KM de cada lado, e está
titulando essas terras, titulando até 3 mil hectares,
sem dar vez e voz aos menores desfavorecidos
pela sorte.
Somos favoráveis à reforma agrária, principalmente nos locais onde há conflito social.
Aqui só se fala em reforma agrária, mas ninguém fala numa política agrícola que realmente
dê crédito e condições para o trabalhador rural
trabalhar. No meu Estado são milhares de propriredades de 200 hectares sendo vendidas todos
os dias.
Portanto, sou favorárvel à reforma agrána exatamente onde há conflito social em que há realmente necessidade de colocar essas pessoas,
mas não reforma agrária em amplo termo, como
querem agora, sem uma política agrícola.
Lerei rapidamente os 6 itens, pois no dia de
hoje fiz um pronunciamento a respeito da reforma
agrária e apresentei também diversas emendas
que hoje foram encaminhadas ao Prodasen, e
iremos discuti-Ias aqui, nesta Subcomissão.
1") O relatório e o projeto estão contaminados
de desaproprionite, isto é, só se fala em desapropriação, não se fala em outra coisa a não ser
em desapropriação, rende-se um culto alucinado
ao entendimento de que reforma agrária é sinônimo de distribuição de terras, prevendo condição
de tal magnitude, que acaba por permitir a literal
expropriação de qualquer áreas rural produtiva
ou não, grande ou pequena, fundamentada exclusivamente em critérios meramente subjetivos;
2") ferindo-se o princípio constitucional que
transcende mesmo as próprias Constituições,
porque não poderá a lei excluir da apreciação
do Poder Judiciário qualquer lesão individual de
direito. É o que está acontecendo nesta Subcomissão, o individuo não terá direito, não terá condições de se defender em juízo.
O projeto veta a discussão, em âmbito judicial,
da desapropriação e de seus fundamentos. Querse fazer tábula rasa dos mais cornezmhos e rudimentares princípios de estado dê direito.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) Constituinte Ubiratan Spinelli, V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- E o meu tempo? Não seria melhor eu terminar,
depois V. Ex' falaria? Só tenho 15 minutos.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) porque não posso falar...

Só

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- V. Ex' é o "dono da bola". V. Ex' apresentou
um projeto com dois dias de antecedência. V.
Ex" conseguiu bater o recorde aqui, nesta Casa,
e entregou o projeto, o projeto de nossa Subcomissão, com dois dias de antecedência.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - É
uma inverdade o que V Ex' está afirmando Apresentei um esboço para apreciação e recebimento
de sugestões.
O SR CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- 3°) O projeto, sem se perrnínrser influenciado...
O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) -Agora V. Ex' é quem está afirmando um absurdo
jurídico.
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o SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- ...até mesmo pela realidade circundante. Com
a inflação rondando a casa dos 400% anuais,
em estimativas oficiais supriu-se a aplicação de
juros e correção monetária nas indenizações de
desapropriação por interesse social a ser promovida em 20 anos, devido à dívida agráría, ainda
por cima calculada tal indenização sobre o valor
histórico dos impostos pagos pelo imóvel do INCRA.Quer dizer, duas aberrações, ninguém aceita
título da dívida agrária. V. Ex" senhor não consegue vender um título da dívida agrária, ninguém
quer, mercado financeiro nenhum aceita esses
títulos. Desnecessário toma-se tecer maiores comentários sobre tal absurdo, porque a proposta
consagra apenas o confisco camuflado;
4") A condição produtiva dos imóveis rurais,
de outra sorte, devia ser função social da propriedade, referida como parâmetro para a desapropnação, porque implica a penalização em claro
desestímulo à produção. Daqui a pouco ninguém
vai querer produzir mais, todo mundo vai ter medo
de comprar, não vai querer investir, porque só
se pensa em desapropriar.
Nivela o projeto do Relator, de modo iníquo,
a propriedade produtiva e a propriedade improdutiva, quer dizer, equipara as duas coisas, apenas
com o fito de permitir que também os imóveis
produtivos e corretamente explorados possam vir
a ser alvo de expropriação conforme o próprio
humor do poderoso do dia, ou dos áulicos que
querem manter-se no Ministério da Reforma Agrária;
5°) Pela proposta busca-se fixar, de forma
aleatória e inteiramente espúria, um limite para
a propriedade rural, estipulando pelo Relator em
100 módulos rurais, como se a produtividade e
a correta utilização de uma gleba rural dependessem do seu tamanho, por ser considerável
parte das áreas rurais brasileiras já definitivamente
incorporadas ao processo produtivo, na qualidade
de propriedades e empresas rurais modelos não
englobassem mais que esse ridículo patamar agasalhado pelo Relator. Trata-se de evidente delírio
de V. Ex"
O SR. RELATOR(Oswaldo Uma Filho) -Delírio é o de V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN SPINELLI
- Ao verificar, inclusive, que a maior produção
de soja do mundo está a cargo do produtor A1acir
de Morais, que ocupa uma área plantada de 40
mil hectares, cinco vezes superior a este ridículo
teto do projeto, quer dizer, tem 40 mil em Mato
Grosso do Sul e vai fazer 50 mil em Mato Grosso.
Vaidizer que a medida é um desestímulo à produção, dando mostra de insuspeitável xenofobismo.
Esta é a grande realidade, porque na grande maioria, aqui, somos netos ou bisnetos de estrangeiro,
e não entendo esse xenofobismo que entrou nesta
Casa. Dizem que o Congresso Nacional é a Casa
de todos, e não estou vendo nada disto, porque
o projeto chega ao cúmulo de impedir que estrangeiro, como pessoa física, tenha acesso a três
módulos rurais. É o absurdo dos absurdos. O
que vai fazer a pessoa física com 3 módulos rurais? Um gravame inaceitável para um País como
o Brasil, que muito de sua pujança deve a portugueses, italianos, espanhóis, poloneses, e a outros
povos, que aqui vieram fincar as suas raízes. Por

exemplo, sou neto de italiano, com muita honra.
Tenho para mim que o Relator deve elaborar
um projeto que, de fato, busque disciplinar a propriedade imobiliária nas mãos de empresas estrangeiras e multinacionais - aí está certo se as multinacionais vierem aqui com seus tentáculos querendo absorver as propriedades, e aí
não somos favoráveis a esses latifúndios de propriedade de estrangeiros com 200 mil hectares,
isto é um grande latifúndio improdutivo. Aí está
certo se executar a reforma agrária e o País intervir,
mas não proibir que um estrangeiro, uma pessoa
física também, só consiga três módulos rurais.
Ninguém vai querer investir neste País. Vai ficar
cada dia que passa mais desacreditado, como
esta moratória dos juros que fizeram aí só para
inglês ver.
Portanto, é odiosa e inaceitável essa discriminação. Vêm outros itens do projeto, são muitos.
Não quero mais me estender aqui. Quando estiver
com as minhas propostas, as minhas emendas,
que entreguei hoje, vou díscun-las todas nesta
Casa.
Agradeço a atenção, e desculpe-me, Sr. Presidente Edison Lobão, se alguma coisa saiu fora
do tom.
O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) - Srs.
Constituintes, por um dever de consctência devo
fazer, não digo a defesa do Relator, porque S.
Ex" não necessita de defesa, mas um testemunho
do que ocorreu com o seu esboço de relatório.
S. Ex" realmente, no prazo anterior ao que havia
sido marcado para apresentação do relatório, elaborou um documento, e discutiu comigo o assunto, dizendo-me S. Ex" que era apenas um esboço
de trabalho, até com o objetivo de facilitar o andamento desta fundamental questão para o País.
Portanto, não se tratava, absolutamente, de um
relatório pronto e acabado. Tanto não era assim
que, no prazo devido, S. Ex' apresentou o seu
relatório já com diversas alterações, alterações
postas por ele próprio como alterações advindas
de sugestões dos companheiros e que estavam
chegando ao longo destes dias. Portanto, não se
trata da apresentação prévia, fora do prazo, de
um relatório que incumbe ao Relator da Subcomissão. Este, o testemunho que eu precisava trazer ao conhecimento desta Subcomissão, porque
esta questão, a todo instante, vem sendo aqui
mencionada. Há um expediente que leria ao final
da presente sessão. Porém, como alguns companheiros já começam a se retirar, peço permissão
aos oradores seguintes para uma ligeira interrupção, a fim de fazer a leitura do documento, para
que todos dele tenham conhecimento. É um oficio do Presidente da Constituinte, Constituinte
Ulysses Guimarães. A S. Ex" fora feita uma consulta pelo Constituinte José Uns, Presidente da
Comissão da Ordem Econômica nos seguintes
termos. Este, o ofício:
GP-O242/87-ANC Brasília, 18 de maio de 1987

À Sua Excelência o Senhor
Constituinte José Uns
Presidente da Comissão da Ordem Econômica
Senhor Presidente,
Acuso o recebimento do ofício de V. Ex',
datado de 11 de maio de 1987, em que consulta:
"Na hipótese de o Anteprojeto apresentado
pelo Relator ser rejeitado integralmente pela
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Subcomissão, caberá ao Presidente designar
outro Relator, nos termos do art. 49, § 12
do Regimento da Câmara dos Deputados?
Qual o prazo que terá o novo Relator? Haverá
discussão do Anteprojeto ou somente votação da matéria."
Caso tal fato ocorra, o próprio Relator deverá redigir o parecer que reapresente a decisão
da Comissão, consignando, no mesmo, pormenorizadamente a matéria vencedora na
. Comissão.
No dra imediato, esse parecer será objeto
de votação por parte da Comissão, não comportando maior discussão ou emendas.
Aproveito a oportunidade para renovar a
V. Ex" protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Constituinte (Dysses Guimarães.
Vale dizer que o Presidente da Comissão não
nomeará novo Relator, o Relator será o atual.
OSR CONSmUINTEJOSÉMENDONÇADE
MORAIS - Sr. Presidente, apenas para uma explicação pessoal.
Caso isto ocorra, em qualquer Subcomissão,
não podendo haver emendas ao segundo parecer
esse fato vai facilitar o Relator, caso queira manter
muitos pontos, uma vez que o parecer não pode
ser emendado. Então, há uma contradição. Se
fosse Relator, uma vez derrotado, não abdicaria
do meu ponto de vista para engolir o ponto de
vista dos outros, a menos que o Relator seja apenas para fazer - aí, sim - um relato de todas
as opiniões e passar para o projeto. Mesmo porque esse parecer não vai ser definitivo, vai para
a Comissão da Ordem Econômica, onde será
totalmente reformulado.
Fico com uma dúvida maior do que a sugerida
pelo Presidente José Uns.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Na prática, o que tem ocorrido, de acordo com o Regimento da Câmara, é que em tal hipótese, o Presidente da Comissão nomeia um novo Relator com
pensamento contrário àquele que tiver sido derrotado. Não é esta a decisão do Presidente da Constituinte, porém S. Ex' ressalta, com todas as letras,
que o novo parecer conterá a decisão da Comissão, consignando no mesmo pormenorizadamente a matéria vencedora.
Estou seguro de que não apenas o Relator de
nossa Subcomissão, que cumpre com rigor os
seus deveres, e tem sido assim ao longo de sua
vida, e digo isto porque o conheço S. Ex" há dezenas de anos, tenho a honra de ser seu amigo
não apenas nesta Subcomissão como em todas
as demais Subcomissões, estou seguro de que
todos os Relatores eventualmente vencidos cumprirão a sua parte, elaborando um novo anteprojeto que seja o espelho do pensamento da maioria
da Comissão. O prazo, na hipótese de ocorrer
novo Relator, é de um dia.
O SR. CONSTITUINTEVICENTEBOGO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a palavra V. Ex", pela ordem.

Tem

O SR. CONSTITUINTE VICENTEBOGO - Só
queria lembrar aqui o § 4 9 do art. 17 do Regimento
Interno, que estabelece que a Subcomissão, a
partir de sua constituição terá um prazo de 45
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dias para encaminhar à respectiva Subcomissão
o anteprojeto por ela elaborado. Em não o fazendo, caberá ao Relator da Comissão redigi-lo no
prazo de 5 dias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Esses
prazos estão estabelecidos. Todos os Srs. Membros da Subcomissão têm conhecimento do nosso calendário, e por este calendário teremos até
o dia 19, portanto, amanhã, para discussão da
matéria. Em seguida, até o dia 22, apresentação
do novo anteprojeto do Relator, já levando em
conta as emendas que até às 12 horas de amanhã
serão apresentadas. A partir daí, inicia-se o processo de votação, que vai até o dia 25, quando
o anteprojeto será encaminhado à Corrussão. Teremos 3 dias para votação do novo anteprojeto
do Relator, e haveremos de fazer dentro do prazo.
De outro modo, seria burlar o desejo da maioria
num processo obstrucíonísta, no sentido de impedir que esta Subcomissão cumpra seu dever, o
de enviar à Comissão de Ordem Econômica o
anteprojeto pronto e acabado. Qualquer tentativa
de obstrução, aqui, levaria a esse raciocínio, isto
é, aqueles que promovessem, por hipótese, a obstrução não estariam desejosos, que a Subcomissão, na sua maíona, emitise seu ponto de vista,
enviando para a Comissão Temática a decisão
a que V. Ex' se refere. Estou seguro de que tecnicamente é possível, mas não deverá ocorrer.

o SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- Sr.
Presidente, já que entramos nesta questão, o processo de votação se inicia com a aprovação ou
rejeição do conjunto do relatório e depois entra
no mérito das emendas?
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - O processo da votação se inicia da seguinte maneira:
é colocado em votação o anteprojeto do Relator,
que poderá ser aprovado por inteiro, ressalvados
os destaques Os destaques serão votados em
seguida, um a um. Isto é, os destaques com pareceres favoráveis serão votados em bloco e, em
seguida, uma a um, se for pedido esse tipo de
votação, e os de parecer contrário do mesmo
gênero. Se, desde logo, em lugar de aprovar em
bloco o anteprojeto do Relator, a Comissão rejeitar
em bloco, configura-se esta hipótese à que se
refere o Presidente da Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Sr.
Presidente, qual é o prazo do requerimento dos
destaques.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O requenmento dos destaques é feito no momento
da votação.
O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO -Mais
um esclarecimento, Sr Presidente. Amanhã teremos uma reunião às 9 horas e 30 minutos. Quantos oradores ainda há inscritos para discutir o
relatório?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Amanhã teremos 13 Srs. Constituintes inscritos e teremos 3 horas de reunião.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Daí
a minha questão de ordem, Sr. Presidente. Se
para o número de oradores inscritos, pelo tempo
concedido a cada Constituinte, a reunião não for
suficiente, poderá haver prorrogação para que

não haja cerceamento da palavra de nenhum
Constituinte?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Farei
o que tenho feito frequentemente, prorrogarei a
reunião, para que todos tenham oportunidade de
se manifestar. Estou convencido de que os Companheiros, ao contrário do que normalmente faz
o nosso Colega Aldo Arantes...
O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Está havendo marcação comigo?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão)-Ao contrário, V. Ex' é o maior beneficiário da tolerância
do Presidente. Estou convencido de que todos
os nossos Colegas agirão como têm agido diversos Companheiros, entre os quais distingo a Deputada Irma Passoni que nunca ultrapassa o seu
tempo. Em geral, S. Ex' nos concede alguns rmnutos do seu tempo. Se, de toda maneira, ultrapassarmos o tempo, a reunião será prorrogada,
até que todos tenham tido a oportunidade de falar.
O Regimento estabelece também que outros Srs.
Constituintes que não sejam membros da Subcomissão poderão falar pelo prazo de 5 minutos.
Admitirei que falem pelo prazo de 5 minutos, até
que se esgote o tempo regimental. Se o tempo
tiver sido esgotado, lamentavelmente não poderemos ouvir nossos Colegas da Constituinte que
não são Membros desta Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) tem a palavra.

V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Sr. Presidente, tive que me retirar por alguns minutos, para pegar as propostas das emendas que
quero apresentar nesta tarde. Eu estava inscrito
na penúltima reunião, e no momento em que
sai faltavam três oradores para chegar a minha
vez.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex'
foi chamado a falar e não se encontrava presente.
Concedo a palavra a V. Ex', por concessão do
nosso Vice-Presidente.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Muito obrigado a V. Ex' e ao nobre Constituinte
Fernando Santana
O SR. CONSTITUINTEFERNANDO SANTANA
- Não precisa agradecer. Estou aqui para servir
ao mundo.
E fazemos parte deste mundo.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Sr. Presidente e Srs. Constituintes, inicialmente
focalizarei aos Colegas algumas emendas que estamos apresentando ao relatório do nosso ilustre
Relator Osvaldo de Lima Filho. A primeira que
apresentamos é exatamente que diz respeito ao
tamanho da área da propriedade mínima que estaria fora da reforma agrária. Até já discuti com
vários Constituintes, com o Relator, essa proposta
- que também é idêntica à apresentada pelo
Constituinte Aldo Arantes, que ouvi quando estava
aqui hoje, na hora em que a estava apresentando
- , aumentando de 3 para 10 módulos a área
mínima que estaria fora da desapropriação Com
relação a esta questão, a úmca preocupação que
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tenho é exatamente da possibilldade de, na legislação ordinária, ocorrerem modificações no tamanho do módulo, que possam até, no futuro, prejudicar a reforma. No momento atual, principalmente sabendo que a discussão nacional deixa
de ser uma discussão racional em cima da razão
de dados para ser uma discussão emocional, e
até considero, não diria subversivo, para não usar
um termo que os conservadores sempre usaram...
o Presidente da UDR, recentemente, usando os
meios de comunicação, fez uma declaração de
que ina usar toda a força e todo o poder para
não deixar que este relatório aprovado pelo Deputado Osvaldo Lima Filho fosse aprovado, e sabendo até que a UDR compra até armas para combater um dispositivo constitucional, quando lembro que no tempo de estudante, aqui, em Brasília,
fui estudante por três anos, aqui na UnB, e não
só aqui mas também nos outros lugares em que
estudei, e como a minha vida sempre foi envolvida
com os movimentos populares do País, naquele
tempo éramos acusados de subversivos, porque
pichávamos o muro exigindo "Diretas-já", soberania, anistia, ou, então, que a Amazônia fosse respeitada; várias vezes fomos presos, considerados
subversivos, porque pintávamos muro exigindo
liberdade, hoje sentimos a UDRse armando, pessoas comprando armas, pagando jagunços, contratando pessoas que já foram preparadas pelas
Polícias Militares nos Estados para participar das
milícias particulares, usando isso tudo contra uma
legislação do País, e não são considerados subversivos. Nós que pintávamos os muros sem nenhum canivete no bolso, éramos considerados
subversivos, e até presos. Hoje a UDR compra
armas, faz leilões de gado para comprar armas,
a fim de combater a reforma agrária, que é uma
questão legal, que é uma questão que está aí
no Estatuto da Terra, feita pelos militares, e não
é considerada subversiva.
O SR. RELATOR(Osvaldo Lima Filho) - Posso
dar um atestado, e creio que o Constituinte Aldo
Arantes e a Constituinte Raquel Capiberibe, que
estivemos em Araguaína, por determinação desta
Subcomissão, ouvimos depoimentos clamorosos
sobre homicídios de trabalhadores, de suas mulheres e crianças, incêndios de dezenas de casas
de trabalhadores por milícias armadas de mais
de cem homens, armadas e espingarda "Remington". Um dos comandantes dessas milícias acusado nos depoimentos em Araguaína era um membro da UDR, que, aliás, for candidato a vice-governador. Essa é a gente que vem ameaçar o
Congresso Nadonal. São elementos fascistas, notonamente fascistas, querem realmente promover
o retrocesso neste País.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Agradeço ao nobre Relator. Nossa preocupação
é exatamente, mesmo sabendo que essa área rnínima para a desaproprlação de dez módulos, em
alguns Estados, como no caso do meu, em algumas regiões corresponde a mil hectares, e sabendo que rnuitas propriedades com mil hectares
vão continuar servindo de empecilho para o desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento da região e do povo. Também sabemos que
a própria lei ordinária poderá ser modificada e
até abrir ume perspectiva, que é também idéia
nossa, de que esse módulo possa ser reajustado
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pelas Assembléias Legislativas, para que permitam, no futuro, a sua diminuição, a fim de atender
a alguns casos que, porventura, a Constituição
não consiga abranger. Considero que, neste momento, no momento em que o País passa por
uma crise política profunda, e quando digo política é política, porque a crise não é econômica,
a crise tem a sua parte principal, exatamente na
política. Considero com mais precedência, com
mais ênfase a crise política, porque a crise econômica é exatamente a falta das condições políticas
de se tomar decisões neste País. Neste momento
político que o País atravessa, seria pouco recomendável que colocássemos todos 05 proprieectares em alguns Estados do País, principalmente do Centro-Sul, principalmente sabendo que 05
meios de comunicação pertencem hoje a grupos
poderosíssimos que sempre se aliam aos latifundiários, porque são também latifundiários. Sabemos que todos esses pequenos proprietários poderiam ser utilizados para ficar contra a proposta
de reforma agrária, a proposta de salvação deste
País. Neste sentido, também queremos tranqúilízarV. Ex's, essa proposta nossa significa simplesmente deixar 90,4% dos proprietários deste País
fora da possibilidade de fazer a reforma agrária.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Repito, 90,4% dos proprietários de terra neste País
estariam fora, pela própria Constituição, de ser
atingidos pela reforma agrária. Com isso iríamos
destinar a reforma agrária para 10% dos proprietários neste País. Teríamos, no meu entender, se
não apoio, pelo menos a calmaria nessa parcela
de 90% da população, principalmente porque ela
corresponde às propriedades que mais produzem
alimentos em nosso País.
O SR. CONSmUINTEJOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Apenas como referência. Fico preocupado, porque V. Ex' está excluindo 05 improdutivos, e creio que estamos com uma proposta
até mais avançada, porque sobre toda propriedade improdutiva deve recair o ônus da desapropriação, para declará-Ia de utilidade pública, para
nela se implantar uma reforma produtiva.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZÉ aparentemente mais avançado, porque é uma
forma de garantir latifúndio e ter o apoio dos pequenos e médios produtores da defesa do latifúndio. A nossa proposta é definir claramente qual
o objeto da reforma agrária, que é o latifúndio,
e retirar dessa possibilidade e da margem demanobra dos latifundiários que procuram manipular
05 pequenos e médios produtores contra a reforma agrária.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Então, estes não seriam desapropriados, com menos de dez módulos nem seriam
atingidos. Podem ser até Improdutivos,
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZÉ exatamente por isso, porque, na verdade, acontece é que esse raciocínio dos latifundiários tem
sido utilizado para assegurar não a propriedade
dos pequenos e médios produtores, mas para
impedir a realização da reforma agrária nos latifúndios, sob o argumento da produtividade. Sabemos que essa estória de produtividade, no geral, é uma manipulação, fazem maquilagem no
latifúndio,e queremos as coisas claras. Queremos

deixar absolutamente claro que é o alvo da reforma agrária e quais são aqueles que não devem
ser objeto da reforma agrária.
O SR.CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Não vejo esse lobisomem que V. Ex'
está vendo, porque realmente o que interessa a
uma Nação é produzir alimentos. Quando importamos, no ano passado, escandalosamente, mantimentos para o Brasil,foi um crime de lesa-pátria,
isso porque áreas que poderiam ser produtivas
não estavam produzindo. Esta, a minha preocupação e a de muita gente que trabalha no País
e produz.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O Deputado Percival Muniz continua com a palavra
e dispõe de dois minutos para terminar a sua
intervenção.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZUm ' de nossas propostas tem este sentido, a
outra é a questão de garantia da terra para a
mulher do trabalhador rural. Sou filho de trabalhador rural. Vivi no campo muito tempo e sei
que hoje 80,90% dos trabalhadores rurais não
são casados, por dificuldades, até por falta de
dinheiro, de casar no civil. Oitenta, noventa por
cento dos trabalhadores rurais, os trabalhadores
mesmo os camponeses, são amigados, têm sua
companheira, têm dez, quinze filhos. Casam na
Igreja e normalmente não conseguem fazer o casamento civil. Então, queremos garantir a terra
para a mulher do trabalhador rural e para a mulher
trabalhadora rural, seja ela casada, mãe solteira,
concubina, seja ela o que for;ela é um ser humano
e vivedos braços, trabalha também na terra igual
ao marido. Queremos garantir que seja ampliada
não só à mulher, mas à companheira, à concubina, à mãe solteira, da forma como se encontrar,
que tenha apoio da reforma agrária, para a possibIlidade de conseguir um pedaço de terra para
cultivar os produtos e os frutos que irão construir
a sua família e o País.
Outra proposta nossa vem no sentido de modificar,já que ampliamos para dez módulos a questão da área mínima para desapropriação, aumentamos para dez módulos a área para ser penhoradas, já que consideramos que essa área será
explorada, nossa modificação seria só no sentido
de dar forma, uma vez que há dois artigos no
relatório que definem, baseados na propriedade
de três módulos. Estamos ampliando todas as
duas propostas para dez módulos
Basicamente seriam estas as emendas. Há outras que apresentamos na questão da perda sumária. Estamos reintroduzindo a perda sumária
para a propriedade improdutiva acima dos dez
módulos. Estamos considerando que esta questão não pode ser descartada, pelo menos, da discussão do anteprojeto. É preciso que esta questão
seja levada em consideração.
Para encerrar, Sr. presidente, já que o nosso
tempo está esgotando, tenho acompanhado muito 05 trabalhos da reforma agrária. Tenho a certeza de que a dificuldade de um consensso principalmente do meu Partido, o PMDB, que tem
posições acirradas e bastante diferentes de um
Constituinte para o outro, essa situação podernos-ó levar a um impasse na Subcomissão. Hoje,
ao falar na tribuna do Congresso, deixei clara a
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minha preocupação, e quero aqui também deixar
registrada a minha denúncia contra o que o Relator da Comissão de Sistematização disse ao jornal
O Estado de S. Paulo, que dificilmente - as
palavras não são bem as mesmas, mas foram
com essa intenção - iria acatar 05 relatórios das
Subcomissões. Essa questão nos ofende profundamente, porque sabemos que o local onde teremos a oportunidade de dar a nossa contribuição
como Constituinte fundamentalmente é a Subcomissão. A Comissão de Sistematização conta com
oitenta, noventa membros que irão participar. No
máximo, poderemos apresentar alguma emenda.
É na Comissão de Sistematização que executamos o nosso papel de fato, de Constituintes.
Quando se houve falar que o relator da Comissão
de Sistematização poderá jogar tudo isso no lixo,
todos 05 relatórios das Comissões e das Subcomissões no lixo e fazer o substitutivo que S. Ex'
quiser, indo contra até o regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, esse fato nos deixa de barba de molho e começa a nos preocupar, com
a possibilidade de haver outro jogo por trás disso,
se, de fato, essa é fala impensada do Relator ou
faz parte de várias declarações que estão acontecendo nos últimos dias, no sentido de desestabilizaro trabalho da Assembléia Nacional Constituinte, com a possibilidade até de se fechar a
Assembléia Nacional Constituinte, como o próprio Presidente da República falou. É preciso que
os Srs. constituintes tomem cuidado com esse
tipo de afirmação, para que possamos levar isso
para o povo brasileiro, que não irá permitir que
manobra alguma, venha de onde vier, impeça
o trabalho soberano da Assembléia Nacional
Constituinte que irá programar este País para as
próximas décadas.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) Ex' me permite? (Assentimento do orador.)

V.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex',
por favor, conceda um aparte ao Constituinte Oswaldo Lima Filho.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma filho) - Sr.
Constituinte PercivalMuniz, estou inteiramente de
acordo com V. Ex"quando levanta a tese da defesa
das atribuições das Subcomissões que mais diretamente estão intervindo nas matérias constitucionais e reivindicam a defesa da autonomia constitucional. Devo dizer a V. Ex' que também tive
informação neste sentido e procurei o RelatorGeral, Constituinte Bernardo Cabral, que me negou aquela afirmação, como está publicada no
O Estado de S. Paulo. S. Ex' disse que, nos
termos em que ela está publicada, ele não a fez,
que a sua afirmação é diferente, é de que a
Comissão de Sistematização iria, naturalmente,
ter de conciliartodas essas emendas e todos esses
anteprojetos que virão das diversas Subcomissões. Foi o que S. Ex' ainda hoje me informou,
quando por mim interpelado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
ao Constituinte Percival Muniz que conclua, porque já ultrapassou em 7 minutos o seu tempo.
O SR. CONSmUINTE JOSÉ MENDONÇA DE
MORAIS - Sr. Presidente, um registro, só para
defesa da personalidade do Presidente da Ordem
dos Advogados, Sr. Bernardo Cabral. O Constituinte, Presidente da OAB,da resistência em defe-
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sa da democracia, resistindo à ditadura, seria incapaz de ter feito afirmações como essas atribuídas
a S. Ex"pelo jornal O Estado de S. Paulo.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Agradeço a V. Ex' os apartes. Seria importante,
inclusive se tiver oportunidade de falar pessoalmente com o Relator, que S Ex"fizesse uma declaração pública desmentindo o que o jornal afirmou.
Sr. Presidente, não é só esta afirmação que
nos deixa preocupados, são várias afirmações,
vindas de vários setores, de vários lugares, colocando em questionamento a soberama da Assembléia Nacional Constituinte, que temos que estar
alertas para não sofrermos surpresas. Que a
Constituinte é soberana já sabemos que é, e vamos lutar para que continue sendo, mas já vimos
também muita soberania na América Latina ser
colocada na lata do lixo na hora em que não
atende aos interesses de alguns grupos econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
a palavra o Vice-Presidente desta Comissão,
Constituinte Fernando Santana.
OSR CONSmUINTE FERNANDO SANTANA
- Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Sr. Relator, Deputado Oswaldo Lima Filho,meus Colegas
de Subcomissão, todos trazemos deformações
- uns como advogados têm suas deformações
profissionais; outros como administradores, outros como engenheiros. No nosso caso, a deformação é de engenheiro e, como tal, gostamos
de colocar as questões dentro da objetividadedos
fatos e daí tirar conclusões. Partimos do princípio,
Sr. Presidente, de que no Brasil nunca o Governo
consegiu atuar como agente de mudança social,
jamais, até hoje.
Vamos colocar primeiro a questão da concentração da propriedade rural. Temos dados que
informam que, apesar deste País estar com 487
anos de existência e foi,desde o início,organizado
na base do latifúndio, ainda hoje temos 326 latifúndios que abarcam 45 milhões de hectares, enquanto 2 milhões e 800 mil pequenos proprietários detêm apenas 47 milhões de hectares. Dos
425 milhões e 900 mil hectares de terras aproveitáveis, temos nelas 188 milhões e 600 mil, o que
quer dizer 44% não exploradas. Em 1970 tínhamos 1.449 propriedades acima de 10 mil hectares; em 1980 esse número subiu para 2.345, isto
é, um aumento de 60% no número de propriedades a mais, com áreas supenores a 10 rml hectares. A área dessas propriedades em 1970 correspondia a 36 milhões, 190 mil e 429 hectares.
Em 1980 essas propriedades a que me referi acima, de 10 mil hectares, passaram a controlar 60
milhões, 7 mil e 780 hectares, isto é, cresceram
em número 60% e em área, 65%. Todos conhecem o chamado índice de Gini, em 1970 esse
índice era de 0,837, em 1980 passou para 0.908,
e em 1984 para 0,96.
Além disso, Sr. Presidente, temos outros dados.
No relatório do Constituinte Oswaldo Lima Filho
diz que de 1967 a 1984 as propriedades de mais
de 1.000 hectares aumentaram sua área de 46,9%
para 58.3%, enquanto as pequenas propriedades
de extensão inferior a 100 hecatares diminuíram
sua área de 18.7% para 14%. Então, houve uma

diminuição substancial na pequena e média propriedade.
Vou saltar alguns dados, para não cansar os
ouvintes e vou pular para o quadro final. Na página
17 do relatório há um quadro sucinto abaixo de
100 hectares, temos 3 milhões, 705 mil e 261
propriedades, representanto 83.6% do total. Pois
bem, esses 3 milhões e 705 mil e fração detêm
apenas 14.4 da área. Entre 100 hectares e 10
mil, 61.6, e acima de 10 rrul hectares, apenas
4 mil e 550 propriedades, que não podem ser
propriedades, porque, às vezes, o grande proprietário tem duas ou três, mas o censo não dá o
número de proprietários, dá o número de propriedades, atingindo 142 milhões e fração, o que representa 24%.
Esses dados demonstram, Sr. Presidente, que
a questão da estrutura agrária do País continua
injusta, cruel e, até certo ponto, inimaginável,para
não usar outro termo. Não evoluímos. O Estado
brasileiro, fundado em cima do latifúndio por herança, não conseguiu modificar a estrutura agrária
e hoje temos cerca de 7 milhões de famílias de
trabalhadores rurais sem terra. Traz como canseqúêncía, por outro lado, uma concentração de
renda terrível. A renda per capita dos países com
renda per capill:a semelhante à nossa, como a
Coréia do Sul, Argentina, México e Argélia, nos
colocam numa situação muito abaixo. Segundo
o World Development do Banco Mundial,os 10%
da população mais ricos do Brasil seguram, ou
abocanham seria o termo correto, 50% da renda
nacional. Na Coréia da Sul, que tem a mesma
renda per capita nossa, esses 10% só seguram
27% da renda. E em países que têm renda per
capita abaixo da nossa, como India,os 10% superiores pegam apenas 33%. A Indonésia, também
abaixo do Brasil, pega apenas 34% dos 10 mais
ricos, Filipinas,38.5%; Tailândia, 34%; e Sri Lanka, 28%. Isto é, de todos os países do mundo
semelhante ou abaixo de nós, o Brasil é o único
no qual os 10% mais favorecidos da população
detêm a maior soma da renda nacional. Os 40%
mais pobres, e aí é outro dado importante vejam como a concentração da propriedade e
da renda dá a este País um aspecto realmente
de miséria e de fome. Os 40% mais pobres no
Brasil percebem simplesmente 7% da renda nacional. na Coréia do Sul, que tem uma renda
per capita semelhante à do Brasil,os 40% cçmseguem controlar 17% da renda nacional. Na India,
que é um país abaixo do nosso em renda per
capita, esses 40% controlam 16% da renda do
Indonésia, 14%, nas Filipinas, 14%, na Tailândia,
15% e em Sri Lanka, 19%. Quer dizer, a partir
da Índia, todos esses países têm uma renda per
capita inferior à do Brasil, e os 40% mais pobres
controlam três vezes mais, ou duas vezes e meia
mais do que os 40% do Brasil conseguem reter.
Ainda há outro dado, também levantado pelo
Banco Mundial. Dos 43 países, 27 com economia
em desenvolvimento como o Brasil e 16 países
de economia de mercado, países desenvolvidos,
países europeus, países americanos etc., somando tudo isto, os cinco de maior concentração
de renda, entre 27 países subdesenvolvidos e 16
do Mundo chamado desenvolvido e superdesenvolvido, o Brasil, na relação dos cinco de maior
concentração de renda, ocupa o primeiro lugar.
Então, vejam V. Ex"' que há uma concentração
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de propriedade e uma concentração de renda
gigantescas. E quais as consequências que isto
traz? Traz as seguintes conseqüências: a mortahdade infantil. No Brasil, até um ano de idade,
de 1.000 crianças que nascem, 70 vão embora
para o Reino do Céu, na Coréia do Sul, que tem
renda per capita semelhante à nossa, apenas
29 morrem; na Argentina, 32; no México, 52; na
Iuguslávia, 32, nas Filipinas, 49; em Sri Lanka,
32; na Malásia,29; na Tailândia,51. Dado também
fornecido pelo Banco Mundial, no Relatório de
1985. Significaque o Brasilestá em primeiro lugar
na mortalidade infantil, até mesmo entre países
muito mais pobres que o nosso.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, isso nos
leva a algumas conclusões. Primeiro, o Estado,
como eu disse, não conseguiu, até agora, fazer
as mudanças sociais que o povo e o País reclamam. Se não conseguimos até hoje, ao contrário,
a concentração da propriedade fundiária é crescente... Por isso que se deve definir o tamanho
da propriedade, porque, há 487 anos, só tivemos
o prazer de ver crescer e concentrar a propriedade
da terra no campo. A proposta do relator de 100
módulos daria ao Distrito Federal 500 hectares,
e fui,Sr. Presidente, visitarcom V. Ex', um assentamento aqui, creio que também o companheiro
Jonas Pmheiro foi. Fizeram um levantamento,
15.200 famílias aqui estão desejosas de voltar para o campo. Isso e que é importante, e fizeram
exames na Universidade para se saber se realmente sabiam laborar a terra, sabiam trabalhar
a terra. Dessas 15.200 pessoas, 8.700 foram aprovadas. Nessa estatística, convém dizerque aproximadamente 60% são de analfabetos. Fica demonstrada, Sr. Presidente, a vontade até mesmo
daqueles que já estão aqui de retomarem para
uma vida melhor - a favela terrível existe em
todas as cidades do Brasil, inclusive em Brasília
- esse homem saiu do campo não pela sua
vontade, porque há estudos que mostram que,
entre 1960 e 1980, o Brasil levou do campo para
a cidade 32 milhões de brasileiros, mais do que
a população da Argentina. E esse mesmo cidadão, que estudou o processo migratório, foi além,
indagou sociologicamente por que tinham deixado o campo em busca da cidade. Oitenta e cinco
por cento responderam que não deixaram o campo porque quisessem as luzes da cidade ou as
luzes da ribalta, como diz Chaplin, mas simplesmente porque tiveram as suas terras griladas, invadidas, foram expulsos, toda essa sorte que conhecemos. Posso dar a V. Ex" um testemunho.
Na Chapada da Diamantina, na Bahia, que foi
homologada pelo Instituto Brasileiro do Café como área magnífica para produção de café, dada
a sua altitude de 1.600 metros e a sua pluviosidade
acima de 1.000 milímetros por ano, fizemos, como engenheiro, 300 quilômetros de estradas para
facilitaro plantio de café. Ao mesmo tempo, assistimos também a grilagem mais desenfreada que
se processou tão rapidamente em toda a Chapada
Diamantina, através dos cartórios. Homens aqui
do Sul, de São Paulo, do Paraná, que têm fazendas
de dois milhões de pés de café. Então, Sr. Presidente, esses dados servem para confirmar o que
disse.
Voltando ao Distrito Federal, falávamos que
8.700 famílias queriam voltar para trabalhar no
campo e estão sendo asentadas. Esse módulo,
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segundo a proposta do relator,seria de 500 hectares. V. EX" sabem em que área esses homens
estão trabalhando? Seis hectares. Peço o testemunho dos companheiros que também fizeram a
visita.E estão felicíssimos.
Em São Paulo essa área seria de 4 mil hectares,
em Pernambuco 7 mil, no Amazonas 10 mil e
em Mato Grosso do Sul 11 mil.
Então, sem nenhuma radicalização, mas como
brasileiro que quer servir ao seu País, e como
acredito também que todos os demais o queiram,
estamos na hora definitiva de limitar a propriedade. E esse limite proposto, a nosso ver, atende
a quase todos, menos a 4 mil e 500 - que são
desse quadro da página 17 do relatório.Somente
4 mil e 500 estão fora desses limites...

o SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - O tempo de V. Ex' já se esgotou, mas a exemplo do
que tem sído feito com outros colegas nossos
da subcomissão, vamos conceder a V Ex' mais
alguns minutos.
O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Agradeço aos queridos colegas essa bondade,
essa generosidade que, acredito, no fundo, todos
nós brasileiros temos. E é para essa generosidade
que apelo, no sentido de que tenhamos a coragem histórica de mudar este País.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Permite V. Ex' um aparte?
O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Peço apenas a V. Ex' que seja rápido.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)-Apenas para registrar uma informação valiosíssima
e que ainda hoje me deu um ilustre membro
desta subcomissão, o nobre Constituinte Victor
Fontana. Conversávamos hoje sobre os problemas da nossa subcomissão, dizia-me S. Ex' que
conhece no seu Estado de Santa Catarina, que
representa nesta Casa, proprietários com 27 hectares que produzem por dia mil quilos de carne
de frango, de suínos, etc.
O SR.CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Tivemos aqui um expositor cujo projeto de
colonização tem a média máxima de 50 hectares,
todas as propriedades são altamente produtivas,
e niguém se queixa da vida. Ao contrário, havia
gente até com muito dinheiro no Banco do Brasil.
Então, não é o tamanho da terra que enriquece
o sujeito.
Sr. Presidente, historicamente gostaria de lembrar algumas passagens. Saint-Hilaire, quando fez
a viagem ao Brasilem 1822, visitou,aliás, os Estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo,
Saint-Hilaire disse: "nada se equipara à injusta
e a inépcia, graças às quais, até agora, foi feita
a distribuição das terras" - "nada se equipara
à injustiçae à inépcia" - e isso Saint-Hilaireescreveu na sua viagem e na sua passagem pelo Brasil,
de 1816 a 1822. O título do livro é "Segunda
Viagem ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo". Adiante ele diz: "Os pobres não podem
ter títulos, estabelecem-se nos terrenos, que sabem não ter donos, plantam, constróem pequenas casas, criam galinhas e, quando menos esperam, aparece-lhes um homem rico com o titulo,
que recebe na véspera, expulsando-os e aprovei-

tando o fruto do trabalho dos pequenos". Isso
é Saint-Hilaire, de 1816 a 1822 - quer dizer,
o processo da grilagem é também mais que secular.
Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar aqui e não vou ler porque já foi até comentado pelo
Companheiro José Mendonça de Morais,as palavras do Presidente José Sarney, a Bíblia, o que
José Bonifácio, que também está aqui tão bem
representado hoje pelos Colegas mineiros, ainda
no Império propunha no art. lOdo seu projeto
que a cada preto forro seja dada uma pequena
sesmaria. Vejam os que no Império, logo depois
da nossa Independência e até hoje o preto forro
continua na miséria. Nabuco, Nestor Duarte. Temos, também, muitas obrigações internacionais
- a de Punta Del Este, por exemplo, foi assinada
pelo nosso conterrâneo Clemente Mariani, que
Deus o tenha no Reino da Glória, que já faleceu,
no Governo de Jânio Quadros - lá em Punta
dei Este, o Brasilse comprometeu, numa reunião
de todos os países da América Latina, a intensificar um processo de reforma agrária que modífcasse totalmente essa estrutura fundiária. Não foi
lá apenas. Em Roma também nós, brasileiros,
numa conferência da FAO, em novembro de
1979, assinamos um documento neste sentido.
Eu queria lembrar aos peemedebistas que no Programa do PMDB de 1981 reza o sequinte: "E
fundamental implementar uma reforma agrária
que assegure o uso social da água e dos recurso~
do solo, e a reordenação da estrutura rural. E
necessário e urgente garantir o acesso da terra,
a quem nela trabalha." Programa do PMDB aprovado em novembro de 1981. E o meu querido
amigo que, aliás, fico arrepiado quando dele me
lembro, pela boa convivência que sempre tivendente de princípios, porque as minhas amizades
não entram em política - nosso saudoso Tancredo Neves, no prefácio de um livro de Gilen
De Carli, sobre reforma agrária diz: "A Terra, em
princípio, é um bem coletivo.Não tendo sido criada por ninguém - os católicos dizem que foi
por Deus, mas não sei por que ele não disse
isso aqui" - preexistindo ao homem e à sociedade, o natural seria que ela servisse a todos igualmente, e não se tomasse domínio privado de uns
tantos".
E mais adiante: "Asociedade ideal seria constituída de pequenos proprietários rurais." E mais
à frente: "Em princípio de absoluta justiça, nenhum homem deveria possuir mais terra do que
aquela que pudesse trabalhar como os seus próprios braços". Tancredo Neves, janeiro de 1985.
Antes dele, na Inglaterra Start MilI dizia:"O Estado tem o poder de tratar a propriedade fundiária,
conforme possam exigiros interesses da comunidade". E mais à frente: "O direito dos proprietários
terá de estar totalmente subordinado à política
geral do Estado".
Ora, meus Amigos,Thomas Morus, na sua própria "Utopia",já falava da necessidade de se fazer
uma reformulação fundiária na Inglaterra.
Estou citando esses homens para que os nossos Companheiros não vejam nesta proposição
que estamos examinando nada de radical, nada
de esquerda. Esta é uma proposta nitidamente
capitalista- e á defendo, embora seja comunista.
Defendo-a porque estou certo, absoluamente cer-
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to, de que é muito mais conveniente ao povo
brasileiro, neste mstante histórico, uma reforma
agrária mesmo capitalista do que permitir a continuidade do latifúndio sem limites.
Finalizando,Sr. Presidente, voltarei a Tancredo
Neves:
A propriedade sobre a terra só se justifica
se servir aos objetivos socíais. Quando isso
não ocorre, é dever do Estado como instituição, a serviço da sociedade, intervir e impor
reforma ao regime da propriedade privada."
(Palmas.)
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
havendo mais nenhum orador inscrito, encerro
a presente sessão, convocando outra para amanhã às 9 horas e 30 minutos, que será a última
desta fase de discussão do anteprojeto do Relator.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a reunião às 20 horas e 40
minutos.)

Ata da 19" reunião (ordinária)
Aos dezenove dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e três minutos, em sala do Anexo 11 do Senado
Federal, reuniu-se a Subcomissão da PolíticaAgncola e Fundiária e da Reforma Agráriasob a Presidência do Constituinte Edison Lobão e com a
presença dos seguintes Senhores Constituintes:
Vicente Bogo, Irma Passoni, Virgílio Galassi,
AmauryMuller, Mauro Borges, ValterPereira,Alysson Paulinelli, Benedicto Monteiro, Maluly Neto,
José Egreja, VictorFontana, Rosa Prata, Fernando
Santana, Jonas Pinheiro,Jorge Vianna,AldoArantes, Cardoso Alves, Rachid Saldanha Derzi,Oswaldo Lima Filho,PercivalMuniz, João Rezek,Oswaldo Almeida, Antero de Barros, Ivo Vanderlinde
e José Mendonça de Morais. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente deu por iniciados
os trabalhos e solicitou aos presentes fosse dada
como lida a ata da reunião anterior, que foi aprovada. A seguir, deu-se início ao Expediente. O
Senhor Presidente passou a palavra à Constituinte
Irma Passoni para discussão de matéria constitucional. Apartearam a oradora os Constituintes José Egreja e Alysson Paulinelli. A seguir, usou da
palavra o Constituinte Maluly Neto, que foi aparteado pelos Constituintes Irma Passoni, Cardoso
Alves,Aldo Arantes, Fernando Santana e Virgílio
Galassi.Esgotado o tempo regimental do orador,
o Constituinte José Egreja concedeu ao mesmo
cinco minutos de seu tempo, uma vez estava inscrito. Em Questão de Ordem, o Constituinte Cardoso Alvessolicitada Presidência estender o prazo
de entrega das emendas, estipulado seu encerramento para as doze horas, para a meia-noite (vinte
e quatro horas). O Senhor Presidente solicitou
dos presentes deliberação sobre o assunto, que
foi aprovado. A seguir o Senhor Presidente faz
comunicação aos Membros da Subcomissão de
Ofício do Excelentissimo Senhor Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Deputado
Ulysses Guimarães, recebido pela Comissão da
Ordem Econômica e estendido às Subcomissões.
Pela ordem usaram da palavra os Constituintes:
Irma Passoni, Amaury MúIler, José Mendonça de
Morais.Dando continuidade à discussão da rnaté-
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ria, o Senhor Presidente passou a palavra ao Constituinte José Mendonça de Morais. O Constituinte
Aldo Arantes solicita um aparte, no que é negado
pelo orador. O Constituinte Aldo Arantes insiste
no aparte até que o Presidente interfere para garantir a palavra ao orador. Pela ordem usa da
palavra o Constituinte Cardoso Alves. Também
pela ordem solicita a palavra o Constituinte Victor
Fontana, que concede seu tempo, uma vez inscrito, ao Constituinte José Mendonça de Morais, no
que é seguido pelo Constituinte Cardoso Alves.
O Constituinte José Mendonça de Morais agradece a seus pares o tempo concedido e retoma
a palavra para encaminhar seu substitutivo ao anteprojeto do Relator. Verbalmente, às onze horas
e quarenta e dois minutos, o Senhor Presidente
Edison Lobão passa a Presidência ao PrimeiroVice-Presidente, Constituinte Rachid Saldanha
Derzi,que dá continuidade à discussão. Aparteiam
o orador, Constituinte José Mendonça de Morais,
os Constituintes Cardoso Alves e Aldo Arantes.
Dando seqüência à discussão, o Senhor Presidente passa a palavra aos Constituintes José
Egreja e Alysson Paulinelli, este aparteado pelos
Constituintes Cardoso Alves e Oswaldo Lima Filho. Esgotado o prazo regimental para o encerramento da reunião, o Senhor Presidente, usando
de prerrogativas constitucionais, prorroga a sessão. Pela ordem, solicita a palavra o Constituinte
Percival Muniz, que é atendido. O Senhor Presidente dá seqüêncía à discussão, passando a palavra ao Constituinte Vicente Bogo, que é aparteado
pelo Constituinte Aldo Arantes. Argüindo esclarecimentos, usam da palavra os Constituintes Alysson Paulinelli,Aldo Arantes e Fernando Santana.
Acatando às interrogativas dos presentes, o Senhor Presidente informa as normas regimentais
e estabelece a seguinte pauta para as próximas
reuniões: sábado, dia 23 de maio, às dez horas,
reumão para entrega, pelo Relator, do parecer final; no mesmo dia, às quatorze e trinta horas,
nova reunião para início da votação do parecer.
Em Questões de Ordem, usaram da palavra os
Constituintes: Amaury Muller e Alysson Paulinelli.
O primeiro, encaminhando uma moção de Desagravo, em nome da Subcomissão, à pessoa do
Relator, Constituinte Oswaldo Uma Filho, pelas
agressões sofridas pelo Presidente da UDR;o segundo para acatar a moção mas ressalvando voto
em separado por desconhecimento do fato. A
moção, posta em votação em Plenário, foi aceita.
O Relator agradece. O Senhor Presidente passa
a palavra aos Constituintes Benedicto Monteiro
e Jorge Vianna. A este o Constituinte Oswaldo
Uma Filho solicita aparte e lhe é negado. O Senhor Presidente passa a palavra ao último orador
inscrito, Constituinte Oswaldo Lima Filho, que é
aparteado pelos Constituintes Fernando Santana,
Vicente Bogo, Alysson Paulinelli, Amaury Müller
Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente
encerra a reunião às quatorze horas e dois minutos, convocando os membros da Subcomissão
para a próxima reunião, sábado, dia 23 de maio
às dez horas. O inteiro teor dos trabalhos será
publicado, após tradução das notas taquigráficas
e o competente registro datilográfico, no Diário
donal Constituinte. 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.

ANEXO À ATA DA DÉCIMA NOI'fA REUNIÃO(ORDIf'iÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA
POL!rICA AGRíCOLA E FUNDIÁRIA E DA
REFORMA AGRÁRIA, REALIZADA EM 19DE
Jl14fO DE 1987,ÀS 10:03HORAS, ÍNTEGRA
DOAPAN/t1MENTOTAOOIGRÁFlCO, COM
PUBUCAÇAO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELOSENHOR PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO. CONSTITUINTE EDISON LDBÃo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão da PolítIcaAgrícola e Fundiáríae da Reforma Agrária. Está aberta
a reunião.
Se os Srs, Constituintes dispensam a leitura
da Ata, assinarei como membro Presidente desta
Subcomissão. (Pausa.)
Está dispensada.
Passamos à Ordem do Dia, que é a discussão
do anteprojeto do Sr. Relator, apresentado a esta
Subcomissão.
Concedo a palavra à ilustre Constituinte Irma
Passom.
A SRA. CONSTITUINTEIRMA PASSONI- Sr
Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Trabalhadores
rurais e outros representantes presentes.
Eu esperava que, nesta Subcomissão a contríbuíção de quem é contra o princípio da reforma
agrária apresentasse propostas mais claras em
relação à política agrícola.
Não senti isso nos vários relatórios, a não ser
em algumas propostas que quero ressaltar, por
exemplo, a do Constituinte Vicente Bogo.
Apresento hoje duas emendas em relação à
política agrícola. Uma define o que é uma política
agrícola. Não vou lê-Ia, no seu texto integral, mas,
apenas anunciar alguns pontos.
Entendemos como politica agrícola aquela que
cumpre os seguintes objetivos:
a) promover a melhoria da situação econômica, social e cultural dos trabalhadores
rurais e dos pequenos e médios agricultores;
b) aumentar a produção e a produtividade da agricultura, particularmente através de
reformulação do modelo tecnológico agrícola, de modo a compatibilizar os processos
produtivos com as características edafo-climáticas e sócio-econômicas da agncultura
brasileira;
c) eliminar os contrastes dos padrões de
vida e das condições de trabalho entre o campo e a cidade;
d) assegurar o uso e o manejo adequado
dos recursos naturais agrícolas, de modo a
preservar e ampliar o seu potencial ambiental
e produtivo, no interesse de toda a sociedade
e das gerações futuras.
§ I" Visando atingir tais objetivos a política agrícola, subordinar-se-á às seguintes
prioridades:
a) consolidar a estrutura agrária democratizada, surgida do processo de reforma
agrária concedendo prioridades ao atendimetno dos pequenos e médios agricultores
e dos trabalhadores rurais. Considerando esta prionedade e considerando ainda a escassez dos recursos públicos em relação às ne-
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cessidades sociais, deverá o Governo dingir
os seus serviços, subsídios, apoio ou assistência, sob qualquer forma ou modalidade,
somente aos agricultores, cuja área total não
exceda o módulo máximo de área para fins
de política agrícola, em conformidade com
a definição contida no Parágrafo 2' deste artigo relevância particular assume, neste sentido, as políticas econômicas para a agricultura, em especial o crédito rural;
b) prioridade ao abastecimento do mercado interno, de alimentos e de matéria-primas;
c) prioridade à recuperação e preservação dos recursos naturais agrícolas do solo,
da água, e da cobertura vegetal;
d) prioridade ao fomento do associativismo de pequenos agricultores em suas variadas formas, particularmente na esfera da própria produção.
E, depois, em relação à política agrícola, ainda
acrescento:
Art. 14. A política agrícola define-se como um conjunto das orientações e ações
governamentais que incidem. direta ou indiretamente, sobre a agricultura, visando atingir os objetivos estabelecidos na Constituição.
§ l' Entende-se por orientações e ações
que incidem diretamente sobre a agricultura:
a) as políticas enconômícas para a agricultura, tais como, o crédito e o financiamento, os preços mínimos e de mercado,
seguro agrícola, os incentivos fmanceiros,
creditícios e fiscais, entre outros;
b) as políticas à produção e à mfra-estrura, relacionada ao desenvolvimento científico e tecnológico, à assistência técnica e extensão rural, aos setores de eletrificação,
transporte e armazenamento, entre outros;
c) as políticas normativas, relativas à base
jurídica e à formulação de normas e regulamentos referentes à produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de
produtos agrícolas, assim como, das relações trabalhistas;
d) políticas sociais, relacionadas à prestação de serviços sociais básicos de saúde,
educação, saneamento, habitação, lazer,
pensões e aposentadorias.
§ 2 0 Entende-se por orientações e ações
governamentais que incidem indiretamente
sobre a agricultura, todas aquelas que embora não diretamente direcionadas à agricultura, exerce sobre uma ínfluência decisiva.
Quis ler esse princípio, porque, me parece, que
nesta Subcomissão não há discordância em relação a tudo aquilo que ajuda a uma política agrícola
e a uma política agrária mais condizente com
as necessidades nacionais.
Mas o que é que realmente emperra nesta Subcomissão?
O que emperre, nesta Subcomissão, é que para
se fazer uma reforma agrária exige-se condições
e quem não aceita refo.rna agrária também não
aceita condições. Portanto, fica num pé de guerra,
em que não há possibilidade de um consenso.
Devo dizer que o Relator foi fidedigno ao relatar
as propostas apresentadas; pode ser que não tenha relatado todas as emendas, todas as propos-
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a defende com os seus recursos, que desvia créditas, mas o que S. Ex' apresentou veio de propostas
tos agrícolas e incentivos fiscais, que pratica esapresentadas neste Plenário.
cravidão - como aqui foi testemunhado e está
Se nós não garantirmos que a obrigação social
na relação das áreas rurais - se não cumpre
da propriedade seja um ponto fundamental, a
tudo isso, ele sim deve ter perda sumária.
nosso ver, nós negamos à Nação brasileira, em
A emissão da posse automática é fundamental,
1987. a possibilidade de avançarmos no princípio
e aqui se coloca o seguinte desafio: a política
da propriedade e no princípio da possibilidade
da atual Aliança Democrática, composta pelo PFL
de cidadãos iguais, neste Pais, possuírem terra
- e PMDB, propôs a reforma agrária, era prevista
ou sobreviverem neste País.
Eu queria fazer um teste, por exemplo: se V a desapropriação de 13 milhões e 860 mil hectares de terras para assentamento de 1.400 famílias.
Ex' me permite, eu gostaria que as pessoas não
O total realizado foi de mil setecentos e quarenta
se sentissem constrangidas e que me dissessem:
e oito ou melhor um milhão setecentos e setenta
Quem é aqui que tem mais de 100 módulos rurais
de terra? Nesta platéia, nós somos, mais ou me- mil e quarenta e OIto hectares, para assentar sete
mil e setenta e uma famílias.
nos, umas 50 pessoas. Quem aqui tem mais de
A emissão de posse, até o mês quatro de 87,
100 módulos rurais, em qualquer parte do País?
foi de seiscentos e setenta e nove mil, quatroO SR. JOSÉ EGREJA - Fora do microfone
centos e cínquenta e seis. Portanto, mais de um
A SRA.CONSmUlNTE IRMA PASSONI- No
milhão, em cem mil hectares de terra, não foi
município? Agora V. Ex' só abrange o Município possível tomar posse, porque houve processos
de Penápolis?
e o Ministério da Justiça não contribuiu decisivamente para a emissão de posse.
Esta discussão não é estéril e eu tenho o direito
de encaminhar a discussão como eu entendo.
Portanto, sem a emissão imediata da posse,
Só estou questionando o nobre Constituinte
não é possível fazer reforma agrária. Ela é condiquando S. Ex' diz que é estéril. Não é esténI.
ção. E, depois, o preço se discute na Justiça.
Quero dizer que, se V. Ex' me pedir um aparte,
Ninguém está tirando o direito do proprietário
eu lhe concedo. V. Ex' não me perguntou, portanrecorrer à Justiça, ninguém está tirando o direito
to, eu não dou aparte.
dele, inclusive de ser depois pago, se for o acaso.
Só digo que, aqui, apenas uma pessoa levanta
Aqui, deveria ser um desafio muito sério, às grana mão e diz que tem mais de 100 módulos rurais.
des propriedades brasileiros, digo só as que têm
Se nós não mexermos nesse módulo rural, signi- mais de cem mil hectares Se formos fazer uma
fica que nós temos um princípio de propriedade
investigação, porfunda e séna, cartorial, Iríamos
arcaico, da idade média, que nem sequer - aqui
ver quantas empresas rurais e quantas propriefoi dito ontem e é como chover no molhado dades foram fruto de cartórios e não de compra.
o capitalismo mais modernizado do mundo, seQuer dizer, o direito adquirido daquele que trabaquer o Brasil, chega a disciplinar. Portanto, dizer- lhou, pagou, etc., é questionável e esta Subcomos que não se pode limitar o tamanho da promissão tem por obrigação colocar isto claro. Muita
priedade, nenhuma Constituição do mundo gagente tem terra, porque burlou o cartório, porque
rante isso, nem as mais modernas, como a da
ajudou na hora do papel, passou muitos hectares
Itália, como a de Portugal, para não dizer outros,
a mais ou passou terras devolutes, etc. em seu
os Estados Unidos mesmo, como já foi citado
nome, quer dizer, deveríamos, realmente, físcaaqui, vánas vezes, limitam o tamanho da proprielizar, em profunidade, como é que foram adquidade.
ridas essas terras, antes de emitir qualquer posse
O argumento aqui usado é que limita o prinefetiva nela.
cípio da liberdade. Ora, vamos deixar bem claro
O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
aqui: então, somos milhões de brasileiros que não
temos o direito da propriedade. Nós faríamos um - Permite um aparte?
item inconstitucional, segundo o princípio da
A SRA. CONSmUINTE IRMA PASSONI - Só
Constituição de que todos nós somos iguais pe- para acabar, já lhe concederei o aparte, só para
rante a lei. Se todos nós somos iguais perante não perder o meu raciocínio. Portanto, acho que,
a lei, todos temos que ter condições de acesso nesta subcomissão aquilo que contribuir para se
à terra e não que não havendo limite máximo discutir o princípio da obrigação social da proprieimpeça a todos nós, cidadãos brasileiros, de ter- dade, a maneira de desapropriar e o limite de
mos acesso à terra. Portanto, o limite máximo terras para cada um, com a condição de que
deve ser colocado para que haja possibilidade
cidadãos brasileiros possam ter possibilidade de,
dos cidadãos brasileiros, os 130 milhões de brasium dia, terem terras, tudo que contribuir para
leiros, possam ter acesso a um mínimo de área
isso, dá para lançar nesta subcomissão e esta
para habitação e um mínimo de área para a agri- subcomissão iria, realmente, cumprir a sua rescultura a quem o desejar.
ponsabilidade em relação ao nosso tema que é
reforma agrária, política agrícola e política agrária.
Essa é a condição de se limitar a terra; não
Se não dermos instrumentos para realizar isso,
se limitando, é possível fazer-se a reforma agrária
esta subcomissão será inútil. E esses pontos me
Outra condição: foi retirado que a obrigação
social eliminou a questão dos conflitos. Também
parecem inegociáveis.
Se, por um lado, aqueles que defendem um
foi retirada a perda suma.ia. Ora, eliminar a queslatifúndio Improdutivo, aqueles que defendem a
tão dos conflitos é igr -qr uma das questões fungrilagem comprovada, aqueles que defendem os
damentais, existente 110 País, e que, inclusive,
desvios de créditos e incentivos agrícolas, aqueles
obriga a uma refom agrária; ela deve ser retoque defendem a sonegação de impostos, isso
mada no projeto A perda sumária, ao meu ver,
tudo é crime contra a economia popular. Tenho
deveria ser condicionada. Quem não cumpre a
certeza de que aqueles que defendem uma políobrigação social da propriedade significa que não
tica agrícola real, ou agropecuária, mesmo assim,
produz, que não a explora racionalmente, que não
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aqueles que defendem o direito de propriedade
real, eles defenderão uma política de reforma
agrária no País. Não defendendo, significa institucionalizar, e, a meu ver, uma guerra civilno Pais.
Quem não quer dar os anéis vai perder os dedos
e vai perder as mãos, porque estamos dentro de
um processo incontrolável da miséria rura/.
Não estou colocando aqui o lixo que alguém
enviou para subcomissão. Alguém colocou aqui,
que o agricultor não quer o lixo da cidade. Eu
moro na cidade, sei o que é o "lixo da cidade".
É lamentável alguém usar esse termo, e aqui foi
usado por alguém e que está registrado na grava·
ção. O lixo da Nação brasileira são milhares de
brasileiros que foram expulsos, condenados à miséria total e são estes que, um dia, vão se levantar,
porque a história é infalível. Náo se aceita, no
Brasil, a miséria total a que somos submetidos,
não se aceita. A população agúenta até um ponto;
depois, ela reage. Ou aceitamos o mínimo de
equilíbrio e de justiça social, ou teremos uma
guerra civil, já iniciada na área urbana e na área
do campo, como aqui foi demonstrado.
Concedo os últimos minutos ao deputado que
me solicitou o aparte.
O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
- Agradeço à Constituinte. Apenas eu queria perguntar se V. Ex' julga que a legislação hoje pertinente, que dá ao Judiciário, especialmente ao Juiz
requerido, o juiz federal requerido, na desapropriação, 48 horas para emissão da posse, desde
que ele não encontre nenhum problema, se isso
é o tempo que V. Ex' julga suficiente. Quero apenas lembrar uma observação que fiz, quando da
presença do Exm" Sr. Ministro da Reforma Agrária, quando S. Ex' afirmava que o lncra, em momento algum, estava tentanto intranquilizar ou desapropriar áreas produtivas. E eu lhe fizuma interferência, perguntando se, por acaso, a propriedade do Sr. Olavo Barbosa, em São Paulo, tinha
ou não sido objeto de desapropriação do Incra,
S. Ex" abriu a mão à palmatória, dizendo que
havia um engano e que o Governo tinha retificado.
Pois, naquela mesma data, o lncra cometia novos
erros, em São Paulo, desapropriando áreas da
mais alta capacidade produtiva, segundo já nos
chega informação, através da própria imprensa.
A única pergunta que eu faria à Constituinte
Irma Passoni, em relação ao problema de prazo,
é se V. Ex' julga que 48 horas são suficientes?
Onde o lncra não cria confusão, é para onde manda gente competente, gente consciente, que vai
fazer uma análise real do que existe, nesses lugares as desapropriações estão saindo com toda
a velocidade. Essas desapropriações que estão
aí, Constituinte Irma Passoni, são de áreas que
o lncra está fazendo, na calada da noite, as verificações, não dá conhecimento aos proprietários, e
depois, naturalmente, o juiz, sendo um homem
imparcial, aceita a justificativa, que devemos preservar na lei, porque é a única forma de defesa
que o homem tem, é a justiça, evitando-se as
prepotêncías como as que estão se realizando.
Pergunto se V. Ex' acha que as 48 horas hoje,
da lei, são suficientes? Penso que o problema
está muito mais em estabelecer-se uma lei clara,
com relação às vistorias. Acho que isso resolveria
o nosso problema.
Não quero, de forma nenhuma, que a Constituinte entenda que há qualquer obstáculo da parte
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daqueles que estão preocupados em defender
a propriedade que tem produção, que é produtiva.
Não queremos. Não discutimos, hora alguma, a
defesa da propriedade improdutiva, do grileiro,
hora nenhuma colocamos isso em discussão. O
que estamos querendo é resguardar o direito daquele que está produzindo. Nesse ponto, acho
que chegaríamos plenamente a um acordo.
Quero dizer à Constituinte Irma Passoni que,
de minha lavra, desapropriei três milhões setecentos e cinqüenta mil hectares. Numa ou noutra
propriedade pequena, a justiça veio, verificamos
e acertamos num acordo as áreas produtivas e
liquidou-se o assunto. Não se provocou íntranqúiIidade no País, os produtores sabiam que estavam
resguardados os seus direitos e conseguimos reaver, via desapropriação, três milhões quinhentos
e setenta mil hectares.
E mais, nobre Constituinte. A Constituinte levantou um ponto importantíssimo, em que tenho
insistido; é o problema das cadeias sucessórias,
só via discriminatória, a União vai verificar que
ela não tem setenta, vírgula quatro, conforme disse o Incra, ou as terras públicas não serão só
cento e quatorze milhões de hectares; são muito
mais, nobre Consntuínte. Basta que haja a seriedade para se fazer a verificação nas cadeias sucessórias e o Governo vai ver que tem muito mais
terra do que já tem hoje.
A SRA. CONSTITUNTE IRMA PASSONI - Só
colocaria que o Constituinte Alysson Paulinelli fez
parte do Governo. Portanto, se há erros, o Governo
deve assumir. Eu questiono essa eficiência do
Governo. Agora, essa emissão imediata da posse ...
-

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
Quarenta e oito horas são suficientes?

A SRA CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Eu
considero que sim, porque deve haver competência por parte de quem desapropria, dentro das
regras estabelecidas numa Constituição.
-

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI
Então, chegamos a um acordo.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI V. Ex" me concede um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) sabe V Ex" apartearia o orador seguinte.

Quem

A Deputada Irma Passoni concede o aparte?
O SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI meu tempo pertence à Mesa.

O

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgílio Galassi.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GALASSI Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes, realmente
chegam a ser um pouco cansativas as discussões
aqui, nesta Subcomissão, quando se insiste em
que existe, aqui dentro, alguém defendendo latifúndios ou latifúndios improdutivos. Temos sido
coerentes, objetivos e, dirigindo sempre a nossa
mensagem, no sentido de que temos alguma coisa a defender, mas na defesa do próprio interesse
do Pais. Quando se defende a propriedade produtiva, estamos defendendo o emprego no campo,
estamos defendendo a alimentação do povo, esta-

mos equilibrando a balança comercial, estamos
criando riqueza, estamos fazendo justiça social.
Isto temos dito aqui todo o dia, mas parece que
estamos pregando, Sr. Presidente, no deserto.
Porque todo dia existe tentativa de contestação
da nossa tese.
A ínícianva privada, Sr. Presidente, tem que ser
protegida, porque ela deve ter os limites que Deus
fez. Concordamos plenamente que a média da
propriedade brasileira está bem abaixo de cem
módulos, mas tem a malícia do módulo, o módulo
de hoje, em São Paulo, é de 20 hectares; em
Minas Gerais, é de 30; no Mato Grosso, é de 80;
no Pará ou Amazonas, é de 100. E, amanhã, quantos hectares terá um módulo? Quer dizer, não
podemos estabelecer risco de limite à iniciativa
privada, sem, em momento algum, deixar de exigir que essa iniciabva privada corresponda realmente aos anseios do povo brasileiro, produza
as riquezas necessárias, produza a justiça social
e produza o número de empregos que precisamos para equilibrar o processo de paz da Nação.
É isso, Sr Presidente, que temos de dizer, é
só isso que queremos. Estamos aqui unanimemente contra os maus produtores, contra os especuladores, contra os maus patrões, contra tudo
aquilo que realmente abala a paz social. Mas parece que há pessoas que não entendem isso e continua o debate.
Eu queria reafirmar, mais uma vez, Sr. Presidente, a minha solidariedade com o País, com
o bom senso, e manifestar a minha esperança
de que esta Subcomissão, no seu todo, na sua
unanimidade, realmente, prestigie a livre iniciativa,
o direito de propriedade e a propriedade produtiva.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Maluly Neto.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Sr.
Presidente Edison Lobão, nobres Srs. Constituintes: esta Subcomissão analisa, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais polêmicos da elaboração
da nova Carta Magna brasileira.
Ao analisar este anteprojeto, temos de fazer
uma crítica inicial sobre o problema da constitucionalidade Este anteprojeto, nos seus diferentes
artigos, ele é mais uma lei ordmária do que uma
lei constitucional. Se desejarmos realmente contribuir para que haja a elaboração de uma Carta
sucinta, normativa, em que os artigos constitucíonaissejam condensados como devem ser, pela
boa norma do Direito, é evidente que a especificidade dos fatos aqui não caberiam dentro de
uma Constituição. Isto para que alerto, neste instante, por certo, haverá de acontecer com o seguimento dos trabalhos da elaboração da nova Constiturção, até que se chegue ao Plenário.
Dito isto, devo-lhes dizer que o problema fundamentai que aqui se discute é, acima de tudo, um
tema em que se procura estabelecer se há o direito de propriedade privada, quais são os seus limites ou se não há. É preciso que, desde logo, se
diga aqui, não sou teórico do fato mas do pouco
que pude aprender, uma das diferenças ou diferença capital entre capitalismo e marxismo reside
aí no Direito de propriedade. Todos nós sabemos
que o Direito de Propriedade inexiste no marxismo, porque é o Estado que é o possuidor de
tudo.
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Eu gostana que o aparte fosse solicitado e terei
o prazer de lhe conceder.
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Solicito, o aparte a V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Tem
o aparte V. Ex'
A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Poderíamos, então, por analogia, perguntar: quantos
milhões de brasileiros também não têm propriedades, apesar do sistema capitalista?
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Nobre Constituinte Irma Passoni, chego lá. V. Ex'
está querendo se adiantar à ordem do meu raciocínio, que, procuro, dentro da lógica, descer aos
graus onde pretendo chegar
Quando digo que este é o ângulo fundamental,
Sr. Presidente, porque o mais é perfumaria, é querer fugir à realidade dos fatos. Se estamos, hoje,
.ou se vamos fazer, não sei, uma Constituição que
não tenha como modelo o regime marxista, então,
partindo-se do princípio capitalista, o direito de
propriedade privada há de existir. Nem por isso
- e aí vai, desde logo, a minha resposta à nobre
Constituinte Irma Passoni - sou daqueles que
entende que a concentração de renda há de ficar
nas mãos de poucos.
A distribuição de rendas é uma necessidade
neste País. Essa distribuição que se faz através
dos salários, através até da propriedade, há de
ter um limite. Até concordo com isso. Agora, o
que é fundamental, na elaboração desse limite,
é aquilo que alguns aqui - e é a última opmião
de VirgílioGalassi - é de que não se pode confundir uma coisa com outra, não se pode punir aquele
que trabalha bem, aquele que está produzindo
com eficiência, com competência, com vocação,
aquele que tem índices de produtividades altas,
porque se preparou, porque trabalha dentro de
técnicas agrícolas que foi aprender, depreender.
Isso é ferir até o interesse da Nação. Isso aqui
já foi esmiuçado. Daí, o meu entendimento de
que o limite, ainda que mais baixo, deva respeitar
o princípio da produtividade, senão, estamos pecando pela base. Não vamos, amanhã, exigir que
alguém que, tendo a terra, tenha índices de produtividade. Poder-se-ia contra-argumentar de que
o pequeno agricultor não tem as condições necessárias e não terá - e aí vai outro aspecto
que vejo dentro do problema - as mínimas condições para competir com aquele que tem um
equipamento de produção do mais alto nível.
Ainda no domingo, pela manhã, estive na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, quase às margens do rio Paraná, no agrupamento de sem-terras e acampados e a ele se
juntou homens que conheci na desapropriação
da lagoa São Paulo, que foi o primeiro projeto
realmente de assentamento feito, no Estado de
São Paulo, de terras devolutas daquela unidade
federada, onde se fez eletrificação, onde se construiu casas, onde se deu financiamento. Enquanto, de um lado, eu tinha, na mesma reunião, aquele número de trabalhadores que exigiam terras,
do outro lado, alícerçados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Epítácío, homens
que, já tendo sido assentados em terras férteis
- é preciso que diga que são terras planas e
férteis, fertilíssimas para quem conhece - lá estavam homens que, tendo trabalhado e como traba-
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Iharam a terra, não tinham como resgatar as suas
dívidas nos estabelecimentos de crédito. Estavam
sendo executados, executados nas suas propriedades. Deste fato, temos de tirar uma resultante,
ou seja, a resultante de que, se não fizermos e, realmente nisto eu me associo integralmente
ao argumento da Constituinte Irma Passoni, uma política agrária, neste País, que dê rentabilidade ao campo, estaremos mandando ou fazendo ingressar, nesta horda de miseráveis, de coitados, de homens que, no amanhã, terão o seu
perdimento, fruto da má política agrária que se
estabeleceu no País.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES V. Ex" me permite um aparte?
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Tenho o prazer.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Deu V. Ex' o exemplo da Lagoa S. Paulo. A revista
Globo Rural, no seu último número, tem uma
reportagem que se chama "Vale do Ivaí, Vale dos
falidos", e cita precisamente uma cidade chamada São João do Ivaí. Todos os homens que lidam
com agricultura, no centro-sul do País, sabem
que o Vale do Ivaí é uma das zonas de terras
mais férteis do País, são terras de latossol vermelho, do norte do Paraná, nas proximidades do
rio, o que as toma mais úmidas, terras de alta
produtividade. São João do Ivaí é um município,
cujo território é extremamente recortado. Tem lá
só pequenas propriedades, de 10, 5, 15, 20, 3,
8 hectares. Não há qualquer fazenda grande ali.
E a reportagem começa com o Oficial de Justiça, noticiando o leilão de mais uma pequena propriedade. Há, no forum de São João do Ivaí, mais
de setecentas ações executivas contra pequenos
proprietários, penhorando as safras, penhorando
os animais, penhorando a casa, prenhorando a
terra, e pondo tudo isto em leilão.
De modo que tem V. Ex' razão, quando faz
essas considerações. O que o Brasil precisa, antes
de fazer a reforma agrária, é viabilizara pequena
propriedade existente, que está inviabilizada, sob
o ponto de vista econômico O próprio Constituinte Oswaldo Lima Filho, de voz insuspeitíssima,
aqui nesta Casa, tem gravado, numa fita, aqui,
que, na Região Nordeste, há mais de 150 mil
pequenos proprietários, ou melhor, setecentos e
cinqüenta mil pequenos proprietários, como corrige o Constituinte Paulinelli,que ganham menos
do que a metade do salário mínimo. É preciso
que o Brasil faça um esforço, através de uma
política agrícola, para viabilizara pequena propriedade.
Voudizer uma coisa que vai chocar muita gente:
há casos de suicídio de pequenos proprietários
em São Paulo, porque perderam tudo! De suicídio! Então, é como disse o Constituinte Maluly,
ninguém aqui é contra a reforma agrária ...
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Absolutamente.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES ... nós somos contra criar, no coração dos pequeninos, um padrão de desejo que levará à revolta,
com base em tentativas inexeqüíveis, para minorar-lhes a sorte. Todos somos a favor da reforma
agrária; ninguém é contra; mas somos a favor
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da reforma agrária factível, que não seja um slogan e nem seja só uma posição ideológica.

com esse objetivo de melhorar a produtividade,
de assentar..

O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Nobre Constituinte Roberto Cardoso Alves, em abono ao exemplo que V. Ex' dá, já dei, aqui nesta
subcomissão, na minha área, na minha região
propriamente dita, do caso da Fazenda Primavera,
de Andradina, onde 60% dos assentados já não
são mais os mesmos proprietários, e que os restantes estão todos com ações executivas nos bancos, para o perdimento, Não é isto que desejo.
Mas estamos dando exemplos destes que já foram
assentados. Não precisaríamos utilizarisso. Aí estão os tratores nas ruas, nas portas dos bancos,
e a insolvência, neste ano, vai ser coisa nunca
vista neste País. É preciso que se diga isto, já
e agora, porque vai desestabilizar de tal forma
a produção, e não é apenas o fantasma de uma
reforma grária, às vezes, até mal-compreendida;
não! É a descapitalização!
Ontem, ouvi, com toda a atenção, o nobre
Constituinte Fernando Santana, quando fez sua
exposição sobre a saída dos homens do campo.
Devo dizer-lhe que assisti isso in loco. Médico
humilde, de uma pequena cidade de interior, assisti quando fazendas de milhões e milhões de
pés de café eram erradícados, orientados pelo
Governo, que, do dia para a noite despejavam
aquelas famílias, e que foram aonde? Foram abrigar-se nas cidades, nos grandes centros, trazendo
esse grave problema da questão urbana, que é
consequêncía, sem dúvida, de má orientação da
política govemamental. Não podemos endossar
os erros do passado, jamais. Mas não poderemos
cometê-los no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Dispõe
V. Ex" de mais dOIS minutos.

Se queremos, realmente, fazer uma distribuição
de rendas, neste País, precisamos entender que
essa migração que houve fOI fruto da descapitalização, foi fruto da má política de preços, de uma
política em que os créditos são realmente impraticáveis para o agricultor, dos tributos que paga
o agricultor; do lCM, que paga o transporte, que
paga uma colheita, que paga o salário, que paga
tudo.
Eu costumo dizer que com relação ao agricultor, tabela-se os seus preços, mas não se faz
o tabelamento daquilo de que ele se utiliza, dos
seus insumos. Não há um controle sobre aquilo
que ele adquire; só há controle sobre aquilo que
ele vende.

É claro que a Constituinte Irma Passoni tem
razão, quando diz que a educação precisa chegar
aos campos, que a assistência médica precisa
chegar aos campos, que a previdência rural precisa chegar aos campos, que precisamos melhorar o nívelde pesquisa das sementes, das técnicas
de produtividade adaptadas às nossas condições.
É claro que tem razão. E ouvi, com propriedade,
o nobre Constituinte Valter Pereira, quando diz,
que de nada vale também dar terras improdutivas.
Ele tem razão! Se não corrigirmos este solo, se
não dermos essas condições mínimas de produtividade, vamos entregar cerrado, sem nenhuma
assistência, sem moradia, sem condições de educação, de saúde. "Tome a terra. Virem-se." E estaremos criando um caos. Não é um caos o que
desejamos! Quero uma reforma agrária, sim! Desejo, sim! Entendo que ela tem os seus benefícios,
sim! Sem dúvida alguma que os tem, mas feita

O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Espero de V. Ex" a mesma benevolência com que
se houve no dia anterior, com o nobre Constituinte
que teve a compreensão de V. Ex' Terminarei,
Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE (AldoArantes) - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concederei a palavra a V. Ex", pela ordem, logo depois
que o Constituinte Maluly Neto houver concluído
sua intervenção.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Então, não seria pela ordem, seria apenas pela
oportunidade. Mas eu concederei cinco minutos
de meu tempo a V.Ex', porque não os vou utilizar.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Pois
não. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para buscar
estes argumentos, o que devemos, sem dúvida
alguma, é analisarmos que a virtude está no meio,
in media virtus. Podemos limitar o direito de
propriedade até a menos! Sou contra aqueles que
especulam com a terra; sou contra aqueles que
não a utíhzarn integralmente! Que ela tenha, sim,
a sua função social! Que ela remunere bem àqueles que nela trabalhem! Mas não posso é entender
que aqueles que, estando produzindo, cumprindo
as suas obrigações, pequeno ou grande, seja punido pelo seu exemplo de trabalho! Esta é a tese
fundamental. Vamos estabelecer os limites, sim!
Mas não vamos abandonar o conceito de produtividade; não vamos dissociar a política agrária de
uma reforma agrária! Este é um ponto polêmico...
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Permite V. Ex" um aparte?
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Tenho o prazer em ouvi-lo.
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
gostaria de saber qual a opinião do Constituinte
para o limite dessa propriedade, já que admite
a limitação. Então, eu gostaria de saber qual o
seu ponto de vista sobre qual deveria ser o limite.
O SR. CONSTIT(JINTE MALULY NETO - O
meu ponto de vista, nobre Constituinte Aldo Arantes, há de ser diferenciado, como V. Ex" mesmo
propôs, em diferentes áreas regionais. A tese de
V. Ex" à perfeita.Eu não tenho número, porque
não estudei essa situação fundiária com a profundidade com que V. Ex' entendeu.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES (Fora do microfone.)
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Não,
não, de forma nenhuma. Eu vou responder a V.
Ex' Em princípio, eu tenho que concordar até
com o que está no anteprojeto. O que eu não
concordo é a fórmula como está no anteprojeto.
E, nisso, até que estou de acordo com V. Ex",
é que não se defina por módulos, mas por hectares, porque o módulo é alguma coisa que pode
ser, no futuro, até manipulado. Acho que este
fato não é matéria constitucional. A matéria cons-
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titucional é estabelecer o limite de áreas de produtividade.
a SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Meu querido amigo Constituinte, eu queria dizer
que realmente, há uma possibilidade de mudança
do módulo. Mas dentro da sociedade brasileira,
que vem sempre pejas suas tradições, isso só
poderá ser em benefício dos grandes, nunca em
benefício dos pequenos.
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Eu
discuto o problema do que é tema Constitucional
e o que não é. Esses fatos da especificidade tem
que ser maténa de lei ordinária e nós temos que
pôr apenas o princípio constitucional, que há de
limitar e há de dar o direito também àqueles que
têm produtividade, respeitar isso. O resto é matéria de lei ordinária. Se nós embutirmos isso, em
uma Constituição, todos esses artIgos que aqui
estão, vamos ter seiscentos, rml, sei lá quantos
artigos.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTESEX me perrrute um aparte?

V.

aSR. CONSmUINTEMALULY NETO-Com
muito prazer.
O SR. CONSmUINTE ALDO ARANTES- V.
Ex- está muito benevolente com esse negócio
de lei ordinária. Isso é artIgo do decreto-lei da
ditadura.
O SR. CONSmUINTE MALULY NETO - Veja,
Sr. Presidente, quando eu defendo também o direito em relação à produtividade, é porque eu
entendo que isso há de ser um estímulo para
o pequeno produtor.
O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- Eu
estou dizendo, é um democrata.
O SR. CONSmUINTE MALULY NETO - E
por que não? Nós também queremos advertir que
esses números da migração significaram, na década de 60, sem dúvida nenhuma, e 70, um processo de industrialização, principalmente em São
Paulo, na indústria automobilística. E quantos e
quantos fugiram, porque se sentiram melhor remunerados naquela atividade, ainda que assalariados, do que ficar nos campos, com um minifúndio. Não podemos criar um minifúndio. Por
isso, também, desde logo, eu sou contra essa
proposta do Relator e o que outros disseram de
que esse limite de três módulos rurais é preservar
o minifúndio. Todos sabemos que o minifúndio
não deve existir, porque ele não é produtivo.
O SR CONSTITUINTE V1RGÍUO GALASSI Permite V. EX um aparte?
O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO -Com
muito prazer.
O SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO GALASSI V. Ex' está abordando, com profundo conhecimento de causa, o problema do campo. Mas parece-me que V. Ex' esqueceu de abordar a colocação da empresa rural e eu gostaria que V. Ex'
também se referisse a isso.
O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO - Nobre Constituinte, eu agradeço o seu aparte e a
adjetivação. Não estou tratando com profundidade, não, estou tratando como um homem prático. como um homem que vem do interior, que

vive o dia-a-dia, que conhece as aflições do dia
de hoje. Não aguento mais andar pelo interior
e oUVIr esses pobres lavradores que estão à beira
de uma falência inevitável Este País há de assistir
ISSO dentro de pouco. Isso sim é que vai engrossar
a desgraça alheia. Eu dizia que realmente devemos incentivar, porque aquele que tem produtividade é alguém que tem o sentido empresarial
e, sem dúvida nenhuma, uma coisa não pode
ser dissociada da outra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a V. Ex' que conclua.

Peço

O SR. CONSmUINTE MALULY NETO -Ainda, com a benevolência de V. Ex"...
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a benevolência, e mais os 5 minutos.

Com

O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - É
lamentável, Sr. Presidente, que teríamos tantas
coisas a dizer e eu fui tão benevolente, quanto
V. Ex', porque não quis cercear os apartes. Isso
me consumiu algum tempo. Mas vou tentar resumir o meu pensamento, querendo colaborar com

V. Ex'.
Teríamos tantas coisas a dizer, mas eu gostaria
de tocar em um ponto: Quando se diz que a
migração para as cidades é um fato negativo para
o campo, isso não é uma verdade. Aconteceu
também nos países de alta produtividade, como
nos Estados Unidos. A relação entre o trabalhador
rural e trabalhador da cidade...
O SR. CONSmUlNTE FERNANDOSANTANA
- Se o meu querido jovem Maluly permitir, eu
gostaria de dizer que a urbanização dos grandes
países, como os Estados Unidos, a Alemanha,
etc., foi realmente uma urbamzação, porque houve um desenvolvimento industrial, comércio, CIVIS
e etc., tão grande que a população urbana não
era suficiente. Então, deu-se o processo formal
de urbanização. No Brasil, não há urbanização.
No Brasil, houve uma migração do campo-cidade, para fazer a miserabdização, a proletarização
do homem.
O SR. CONSmUINTE MALULY NETO -Isso
não, nobre Constituinte Fernando Santana. Eu
diria a V.Ex"que o fato da índustríahzação também
ocorreu aqui. A verdade é que nós somos um
País pobre que não temos as condições desses
Países desenvolvidos. O que eu quero chamar
a atenção de V. Ex' não é para esse dado, mas
para a relação entre o homem-campo e homemcidade é que ela, quanto mais baixa for, mais
significa produtividade. Esse é o fato. Por quê?
Porque as técnicas agrícolas, a mecanização, a
produtividade são elementos importantes. Conheço aqui, no Chapadão dos Gaúchos, aí para o
lado do alto Araguaia, homens que tocam em
torno de 500 hectares com o maquinário que
têm.
O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES Permite V. Ex' um aparte?
O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO-Com
muito prazer.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVESNo carro de raciocínio do jovem Constitumte Fernando Santana...
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O SR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Sou jovem mesmo, com 72 anos.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES V. Ex' acha que o desenvolvimento industrial de
São Paulo atraiu mais nortistas para São Paulo,
ou do campo de São Paulo?
O SR. CONSTITUINTE MALULY NETO - Eu
caho que mais nortistas do que do próprio campo
Eu gostaria apenas de reparar umfato, na dissertiva do nobre Constituinte Fernando Santana,
de ontem, de que, quando se diz também, e eu concordo - de que houve um aumento
do número de propriedades acima de 1000 hectares, é uma verdade. Agora, precisa saber onde
isso foi localizado, porque nós tivemos abertura
de novas fronteiras agrícolas. Eu, na mmha vida
prática, repetindo que sou um homem prático,
eu via lavradores, colonos, pequenos sitiantes de
São Paulo, que vendiam a sua propriedade e comprovam áreas muito maiores em Rondônia, na
região de Cárceres, no Mato Grosso do Norte,
enfim, em que eles ampliaram, realmente, a sua
propriedade. Então, essas fronteiras agricolas que
aumentaram agregaram novas áreas de produção.
Em relação ao aparte do nobre Constituinte
Virgílio Galassi, não podemos deixar de estimular
a empresa também, que vai estimular novas fronteiras agrícolas, com os seus próprios recursos.
É mais do que isso. Espero terminar, Sr. Presidente, mas são tantos os temas Muita coisa que
houve, neste País, em relação à descapitalização
da agncultura, foi porque os teóricos da nossa
economia entenderam sempre, e entendem até
hoje, que a atívidade agrícola é ínílacionária neste
País. Isso é lamentável. Enquanto esse tipo de
pensamento existir, neste País, dar a terra e imaginar que ele vai ser inflacionário, isto é um erro.
E terminando, Sr. Presidente, eu teria que abordar todos os temas, mas não tenho condições...
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu peço a V. Ex' que conclua...
O SR. CONsmUINTE MALULY NETO - Eu
vou concluir, Sr. Presidente. Quero dizer mais:
que o assentamento que se pretende tem que
ter uma previsão de fundos, esses custos são altíssimos. Alguém já disse, eu não sei onde, que
o assentamento dê cada família está custando,
em média, para o Incra, cerca de 25 mil dólares.
Sim, é um dado que eu ponho aqui, não..
-

O SR. CONSTITUINTEFERNANDO SANTANA
Não é verdade isso.

O SR. CONSTITUINTEMALULY NETO - Não
como última verdade, mas que eu gostaria que
fosse pesquisado, já li isso.
Sr. Presidente, terminando, quanto à desapropriação em relação aos títulos de dívida agrária,
não é preciso ter perda sumária, porque pagar
terra com título de dívida agrária, é papel sem
valor. Ainda mais agora, que vem para esta Casa
um projeto, em que se permite a emissão de
títulos sem nenhuma previsão, sem provimento
de recusos orçamentários. Esses países dão para
desapropriar, não os campos, mas dão para desapropriar as cidades. Isso não tem valor. E o que
fazer com esse homem que trabalhou a vida inteira, com essa família, onde colocar essas pessoas,
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depois de tirá-las da terra? Jogar onde? É preciso
dar uma provisão a essa gente, na medida em
que ela se sentir desalojada do seu habitat, do
seu trabalho.
Sr. Presidente, agradeço a V.Ex', tem tanta coisa ainda, mas eu me reservo para uma outra oportunidade.

o SR CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Concedo a palavra ao nobre Constitumte Cardoso Alves, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Sr. Presidente, V. Ex' limitou até 12 horas o prazo
para a entrega de emendas, mas eu acho que,
data venia, não há fundamento lógico para isso.
Acho que serão poucas emendas e eu pediria
a V. Ex' que, se não houvesse prejuízos maiores
para os trabalhos, estendesse por mais 12 horas
esse prazo, porque o tema é muito polêmico e,
de repente, encontram-se aí soluções intermediárias e, estou vendo que estão sendo encaminhadas, inclusive, aqui na discussão. Eu pediria,
portanto, a V.Ex' que estendesse o prazo até meianoite de hoje, ao invés de ser até o meio-dia.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Nobre
Constituinte Cardoso Alves, na verdade, este prazo
foi fixado até o meio-dia de hoje e já havia sido
fixado antes e reiterado ontem, considerando que
a sessão de hoje iria até as 12 horas e 30 minutos.
Sei que outras Comissões ampliaram o prazo até
à meia-noite, que é o que V. Ex' também propõe.
Esta Subcomissão tem sido liberal o mais possível
e eu não gostaria de deixar de atendê-lo, até porque o que V. Ex' pede é um ato de liberalidade.
Mas, eu consulto ao Plenário. Se o Plenário está
de acordo, eu não tenho nada a opor. (Pausa.)
(Assentimento do Plenário.)
Então, fica ampliado o prazo para o recebimento de emendas até à meia-noite de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Constítumte
Amaury Müller.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MULLER Sr. Presidente, Srs. e S,... Constituintes, demais
pessoas ligadas ao problema da terra que honram, com as suas presenças, os debates que se
travam nesta Subcomissão.
Eu gostaria, Sr. Presidente, inicialmente, falando em nome do meu Partido, o PDT, de manifestar o mais profundo repúdio às destemperadas
declarações publicadas pela imprensa, no final
de semana, do Presidente da UDR - União Democrática Ruralista - que, de algum modo, direta
ou indiretamente, atingiram à própria Assembléia
Nacional Constituinte, ao se referir, de forma desairosa, desrespeitosa, a um dos seus membros,
o ilustre Relator desta Subcomissão, o Constituinte Oswaldo Uma Filho. E é, exatamente, em
nome do meu Partido, que eu peço um voto de
desagravo ao Constituinte Oswaldo Lima Filho
e uma moção de repúdio a esse tipo de manifestação que, longe de contribuir para uma melhor
compreensão, para um debate mais democrático
e horizontal das questões que envolvem a temática desta Subcomissão, serve, ao contráno, para
tumultuar, para tentar, de algum modo - como
disse antes - atingir os objetivos sadios, transparentes, cristalinos e democráticos da Assembléia

Nacional Constituinte Democracia não é isso, democracia é debate, é diálogo. Por isso, eu deixo
esses dois registros e queria, também, Sr. Presidente, transmitir os cumprimentos do meu Partido, pelo esforço que fez o Relator, dentro dos
prazos regimentais sabidamente exíguos, ao propor um anteprojeto que possa expressar os sentimentos generalizados do meio rural brasileiro,
acerca das questões que estão sendo aqui tratadas.
Desde logo, Sr. Presidente, eu quero dizer que
a minha posição é a posição oficial do meu Partido. O anteprojeto foi discutido, de forma pormenorizada e democrática, no âmbito da Bancada,
e as emendas propostas por mim são em nome
do meu Partido. Não há como discutir que o mosaico fundiário brasileiro é extremamente brutal,
injusto, desumano e anti democrático. Vou repetir
aqui o óbvio, dados já trazidos à colação por outros Constituintes, mas que revelam a moldura
triste e melancólica deste quadro mais triste e
mais melancólico que é a área rural do Brasil.
De acordo com as estatísticas do Incra, dados
de 1975 - nada menos do que 1 milhão e 331
mil proprietários possuem menos de 10 hectares.
Esse número representa quase 30% do total de
imóveis e, no entanto, esses quase 30% de proprietários rurais abarcam, apenas, 1% da área total. Mais adiante, aqueles proprietários, com mais
de 10 e menos de 25 hectares, que representam
1.148.958 proprietários, detêm apenas 3,18% da
área global e representam, no entanto, 25,93%
do total de imóveis. Isso quer dizer, matematicamente, que 2.462.289 proprietários representam
quase 56% do total de imóveis, mas, detêm apenas 4,2% de todas as terras agricultáveis do País.
Na faixa entre 25 e menos de 50 hectares, estão
locahzados 733.026 proprietários, que representam 16,53% do total de imóveis, mas são detentores de apenas 4,28% da área total. Assim, resumindo, com 10 e menos de 50 hectares, exístem,
hoje, no Brasil, quase 3.200.000 proprietários rurais, que representam 72% do total de imóveis,
mas, estranha e lamentavelmente, trabalham sobre apenas 8,48% de todas as terras, do País,
destinadas à agropecuária. Isso quer dizer que
72, de cada 100 proprietários, detêm, apenas,
8,48% de cada 100 hectares. Em contraposição,
no outro extremo da estrutura fundiária, os proprietários, com 500 a mais de 10.000, não passam
de 166.318, correspondendo a 3,74% do total
de imóveis, mas que têm à sua disposição 84,63%
da área total.
Ora, Sr. Presidente, não há como discutir, não
há como negar, que uma reformulação profunda,
uma alteração radical na estrutura fundiária do
País, é imperativa. E, se nós vamos elaborar uma
nova Constituição, é preciso definir, no texto constitucional, mecanismos para operar essa mudança.
Eu não aceito, nem mesmo como tese, a colocação de que se procura, aqui, ideologizar a discussão em tomo da reforma agrária. A decisão
é explícita e nitidamente política. Trata-se, até,
de uma questão humana, porque os campos estão ficando vazios, enquanto cresce, de forma assustadora, em proporção inversa ao esvaziamento
do meio rural, a concentração da terra em poucas
mãos, e o que é mais grave, em mãos que não
são nacionais.
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Eu gostaria de lembrar, entre outras aberrações
que se somam as já mencionadas, que apenas
20 grandes propriedades abarcam nada menos
que 20.291.000 hectares, a começar pela Madeireira Nacional, que, em seis fazendas, espalhadas
pelo coração da Amazônia, detém 4.300.000 hectares. Essa pequena área, para os defensores intransigentes da intocabilidade da propriedade rural, essa "insignificante" área, corresponde a nada
menos do que 43 mil quilômetros quadrados,
ou seja, um propriedade privada, que de nacional
nada tem, é maior do que a superfície geográfica
de alguns Estados brasileiros, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, e corresponde à
sétima parte de meu Estado, o Rio Grande do
Sul. Fico a Imaginar, olhando o perfil geográfico
do meu Estado, o que seria do Rio Grande, se
lá estivesse encravado este enclave, provavelmente estrangeiro, abarcando a sétima parte de meu
Estado
Mas não é a Manada, a Plubiaqro,' que detêm
enorme soma de terras. A Plubiagro-Florestal
Amazônica S/A, com 24 propriedades, igualmente
espalhadas pela Amazônia, é detentora de
2.245.000 hectares. ACompanhia Florestal Monte
Dourado, que atua no Amapá e no Pará, com
duas fazendas, possui 1.682.000 hectares. Adalberto Cordeiro da Silva, que não sei se é pessoa
física ou testa de ferro do capital estrangeiro, possui 1.382.000 hectares no Estado do Amazonas,
em 4 fazendas. Mustapha Said, possui 1.074.000
hectares na Amazônia; a Contriguaçu-Colomzação do Aripuana S/A um milhão de hectares; João
Francisco Martins Barata, um milhão de hectares;
Manoel Meirelles de Queirós, 975 mil hectares;
A1bertNicolla Vitalli, 690 mil hectares; Pedro Aparecido Doto, 661 mil hectares; Martin Hassand
EI Madulah, 661 mil hectares; Mário Jorge de
Morais, 587 mil hectares. E assim sucessivamente, Sr. Presidente, até terminar com o vigésimo,
Jorge Wolney AtaDa, que detém 427 mil hectares
no Acre, em apenas uma propriedade.
Ora, o Sr. Presidente, disse bem a Constituinte
Irma Passoni, o Brasil parece ser de todos, menos
dos brasileiros. Não tem sentido que se pretenda,
aqui, propor que uma política agrícola possa ser
o fulcro de todo o processo de restauração, de
recuperação do meio rural e de redenção do homem do campo, pretendendo impor a reforma
agrária, ou uma política agrária, como apenas
um instrumento dessa política agrícola. De nada
vale simplificar as linhas de crédito, torná-las acessíveis aos pequenos e médios proprietários, proporcionar-lhes, além deste acesso desburocratizado, o Banco do Brasil - que deve voltar a
ser uma ínsntuição de fomento à atividade de
agropecuária e não um banco comercial - se
o agricultor não tem acesso à terra; de nada adianta Acho importante, mas de nada adiantaria detonar uma política de assistência técnica permanente, de pesquisa genética, de análise do solo,
de melhoria do perfil da produtividade, de asslstênccia social, de extensão dos benefícios da Previdência Social ao homem do campo, de construção de redes, de silos e armazéns, de eletrificação
rural, de estradas troncais, vicinais, etc, se a grande maiona está impedida de ter acesso à terra.
São 12 milhões de brasileiros, de brasileiros que
deambulam pela beira das estradas, pelos corre-
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dores do latifúndio, famintos e esfarrapados, já
sem esperança, em busca de um pedaço de chão.

o SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES São mais de 12 milhões de brasileiros inatingível
até aqui.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER -

É possível que sejam mais, nobre Constituinte
Cardoso Alves. Estou me referindo àqueles que
têm vocação e tradição agrícolas.
O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES V. Ex" conferiu esses?
O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER Sr. Presidente, tenho sido, até aqui, extremamente
respeitoso. Não interferi em nenhum discurso, nenhuma manifestação, sem pedir um aparte. Sou
um homem de diálogo, de debates. Agora, eu
gostaria que nas normas regimentais fossem observadas, que não haja prejuízos a minha modesta
manifestação.
O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES V. Ex" permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - A palavra está assegurada a V. Ex' que é oJUIz da concessão ou não, de apartes.
O SR. CONSmUINTE·AMAURY MULLER Com muito prazer, concedo o aparte ao Constituinte Roberto Cardoso Alves.
O SR. CONSmUlNTE CARDOSO ALVES Gostei de ver V. Ex" conferir esses 20 grandes
proprietários. Quero declarar a V. Ex' que aqui,
nesta Subcomissão, não há ninguém, nenhum
Constituinte que esteja de acordo com ISSO. A
única pessoa, a única entidade que está de acordo
com isso é o INCRA, que tem todos os elementos
para desapropriar e não o faz,todos somos contra
qualquer propriedade improdutiva, seja pequena,
seja grande; o INCRA é que deixa. Lamentamos
que essas propriedades imensas continuem na
mão dessa gente. Acho que devemos desapropriar. E, além do mais, ninguém fala em fazer
reforma agrária lá nessas propriedades. Somos
todos a favor de que se faça também reforma
agrária lá. De modo que, é só o INCRA desapropriar, que todos estaremos aqui batendo palmas.
Essas estatísticas, nós todos conhecemos, é uma
repetição.
Todo dia falam nisso. Mas não vejo qual a utilidade de falar nisso e não entendo por que. Eu
queria que V. Ex' explicasse, por que V. Ex" citou.
Vamos fazer expropriação? Vamos fazer reforma
agrária lá? É uma proposta. Estamos todos de
acordo quanto a isso.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -Apenas
para lembrar ao nobre Constituinte Amaury Muller
que faltam três minutos para encerrar o seu tempo.
O SR. CONSmUlNTE AMAURY MULLER Folgo em saber que V. Ex" concorda que essas
propnedades constituem uma acinte, uma agressão à consciência nacional e que não podem permanecer com essas extensas áreas de terra Entretanto, o que o meu Partido pensa está expresso
no seu apoio à grande parte do parecer do anteprojeto do Sr. Relator e às emendas que, se houver
tempo, eu gostaria de mencioná-las...

O SR CONSTITUINTEROBERTO CARDOSO
ALVES - Não estamos preocupados com esse
tipo de propriedade, estamos preocupados com
tipo de propriedade, por exemplo, que têm cem
mil hectares e que contribuem com grande receita
para o Estado do Mato Grosso do Sul, que é
um orgulho para a agricultura brasileira e para
a agricultura de todo o mundo.
Eu me refiro à Fazenda ltamaraty. Esse tipo
de coisa nós não queremos.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Nobre Constituinte Amaury Muller, permita-me
um aparte?
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER Pois não!
O SR. CONSmUINTEALDO ARANTES-Foi
dito pelo Constituinte MalulyNeto que seria necessário localizar, nessa tendência histórica pela concentração da propriedade, onde é que essa concentração se deu. As novas propriedades onde
se situaram? Sabemos que, na verdade, existe
um número de grandes propriedades na Amazônia. Mas, sabemos também que o processo de
crescimento e de ampliação das grandes propriedades se deu também no Sul, inclusive no Paraná,
em que a penetração da soja, no Paraná, em São
Paulo e em outras regiões, também determinou
a ampliação das grandes áreas, em detrimento
das pequenas e médias propnedades e em detrimento, também, da produção de gêneros alimentícios. O que eu queria dizer é que, quando nós
levantamos a questão das grandes propriedades,
não apenas da Amazônia, mas também de outras
regiões, foi para mostrar o absurdo dos absurdos,
nobre Constituinte Cardoso Alves.Somos contra,
não estamos discutindo. O que queremos, ao
mostrar esse absurdo, é estabelecer um limite
à propriedade e, aí temos, que legislar pela regra
e não pela execão. Esse é o problema. Demonstrei, com dados e, até agora, ninguém me contestou que o grosso da produção agrícola, no Brasil,
é a produção da pequena e média propriedade
e, não é da grande. Essa não é a característica
da produção agrícola brasileira. Por isso, defendemos o estabelecimento de um limite máximo ao
direito da propriedade territorial, rural. Devemos
legislar sobre a regra e não sobre a exceção, porque, ao lado do aspecto da produtividade que
defendemos e foi dito, ontem, aqui, reiteradas vezes, infelizmente, o Constituinte Cardosos Alves
não estava presente para ouvir a minha exposição
- em que eu levantava a necessidade de uma
política agrícola voltada para a pequena e média
propriedade. Política agrícola nós temos, neste
País, mas voltada para os estímulos fiscais dessas
grandes empresas da Amazônia. Precisamos nos
colocar de acordo ou não ou definir claramente
se somos ou não favorável à demcratização da
veis a que haja um grande número de pessoas
que, hoje, não são propnetários que também o
sejam. Para isso, consideramos indispensável estabelecer um limite de propriedade. Essa história
de dizer que o limite de propriedade tem que
estar condicionado ao problema da produtividade, isso aí é querer mviabilizara reforma agrária,
porque sabemos que é uma manipulação do latifúndio, querendo argumentar com a produtividade, para impedir a reforma agrária. Por isso,
somos taxativamente favoráveis que nos apegue-
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mos àquílo que é regra e não execeção, ou seja,
das propriedades que não produzem ou o fazem
de forma insignificante. Ontem, apresentei dados,
aqui, gostaria de tê-los refutados, porque até agora os que são contra a reforma agrária não refutaram. Essa história de dizer que são todos a favor,
na minha opinião, é tergiversar Há dois modelos,
aqui, como eu disse antes.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Nobre
Constituinte Aldo Arantes, peço a V. Ex" que conclua o seu aparte, pois já está muito extenso.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Vou terminá-lo, Sr. Presidente. Estou fazendo um
aparte. Outras pessoas o fizeram longamente.
Quem concede o aparte é o orador e S. Ex' ainda
não reclamou da minha demora.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - É dever
da Mesa advertir o aparteante, quando S. Ex' se
excede no seu aparte, até para não tomar o tempo
do orador.
Acontece que não era apenas a Mesa que reclamava, mas os outros Colegas, mas certamente
pelo conteúdo da colocação e não pelo tempo.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Gostaria de terminar, dizendo que é necessário
enfrentar essa questão do limite da propriedade.
Disse-o, aqui, levantei dados e, até agora, não
vi dados levantados por nenhum dos companheiros que se opõem à reforma agrária, no sentido
de contestar essa limitação que estamos aqui colocando. Não podemos legislar pela exceção, porque tem uma fazenda ltamaraty. Temos que legislar pela regra. É ela a grande propriedade terntorial
do Brasil, é improdutiva ou de baixíssima produtividade. Por isso, propomos que ela seja objeto
da desapropriação para fins de reforma agrária.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER O que disse o Constituinte Aldo Arantes é exatamente o que digo, aqui, numa emenda ao anteprojeto, a respeito do limite da propriedade. Para
justificar a intangibilidade do direito de propriedade rural, alguns prosélitos do latifúndio, da perpetuação de odiosos privilégios, invocam um ou
outro grande proprietário, como Onacir Moraes,
como Eurico Ribeiro, que utilizam áreas e 10,
15,20 ou mais rrul hectares. Mas não se pode
legislar pela exceção. A regra é que os latifúndios
quase que genericamente sejam improdutivos e
constituem reserva técnica para a especulação
imobiliária rural Ora, uma constituição não pode
ter, como bússola, a exceção, mas utilizara regra,
como norma fundamental. Creio que isso responde integralmente às posições aqui explicitadas pelo Constituinte Roberto Cardoso Alves.Vou repetir
aquilo que o Constituinte Aldo Arantes disse ontem. As propriedades, com menos de 100 hectares, produzem 87,45% do total da produção de
mandioca; 78,63% de feijão; 68,16% de milho;
37,1% do arroz e quase 50% da produção de
soja Em conseqüência, não se pode, evidentemente, pretender que duas ou três propriedades
ditem regras e possam expressar o sentimento
de todos os brasileiros em torno da produtividade,
ou da produção de alguns latifúndios.
Por isso, Sr. Presidente, o PDT, amparado exatamente nessas posições, propõe, no § 1°, do art
2", que seja retirada a expressão .....terão cláusulas
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de correção monetária" A razão é muito simples.

VIVemos, hoje, uma economia indexada, da qual,
a correção monetária é um instrumento. Mas não
se pode supor que o País vá convíver permanentemente com esse modelo econômico que aí está
e é baseado em formas monetaristas, quando
os seus problemas são estruturais Portanto, a
correção monetária é um mecanismo episódico,
temporário, que não pode fazer parte de um texto
mais permanente que é a Constituição. Além do
mais, o PDT pensa que deve ser retirado, desse
mesmo parágrafo, as expressões "do preço de
terras públicas e dos débitos de crédito rural, oficial de desapropriação". No art. 7°,o PDT propõe
o seguinte texto: "...pessoas físicas e jurídicas estrangeiras não poderão possuir terras no País."
O PDT lamenta que o Relator haja excluído da
sua proposta o termo "pessoas físicas e jurídicas."
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Peço
ao nobre Constituinte que conclua, porque já se
passaram sete minutos do tempo de V. Ex".
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER - lamentavelmente, eu não gostaria de romper normas regimentais e vou encerrar. Outros atos de
benevolência foram concedidos por V. Ex" a oradores que me precederam. De toda forma, apenas
queria concluir...
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Como
já concedi a V. Ex' Os apartes foram concedidos
porV. Ex'
O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER Foram apartes extemporâneos, nem sequer foram concedidos, que tumultuassem a minha manifestação e tomaram o meu tempo.
Finalmente, nas disposições transitórias, o PDT
propõe o seguinte texto para o art. 24: "...todas
as doações, ou vendas de terras, feitas nos últimos
25 anos, em áreas superiores às definidas, na
presente Constituição, deverão ser declaradas nulas, quando prejudiciais ao interesse público ou
aos fins da reforma agrária. Caberá ao Ministério
Público da União promover a competente ação
judicial de recuperação dessas terras, desde que
apurada e comprovada a ilegalidade das concessões". Em resumo, Sr. Presidente, o PDT considera que a reforma agrária desempenha papel
preponderante, de fundamental importância nas
mudanças que precisamos operar, urgentemente,
na sociedade brasileira e entende que a definição
constitucional desses mecanismos é um imperativo.Do contrário, não faremos a reforma agrária,
e os doze, treze, quinze, vinte, quarenta milhões
farão com as suas próprias mãos. Muitoobrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Sr.
Constituinte, quando já havíamos iniciado a reunião, recebi expediente do Presidente da Constituinte, do qual darei conhecimento a esta Subcomissão. Não o fiz antes, porque aguardava a presença do Sr. Relator, por se tratar, sem dúvida,
de uma questão importante. Porém, diversos
membros desta subcomissão já começam a se
retirar e temos, aqui, apenas três ou quatro deles
que aguardam a leitura do documento, por isso,
preferi interromper os trabalhos da subcomissão
para dar conhecimento do seu teor. O documento
é dirigido ao Constituinte Edison Lobão, Presidente da subcomissão, assinado pelo Constituinte
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte:

"Sr. Presidente, o nobre Constituinte Cardoso
Alveslevantou questão de ordem sobre a interpretação do § 29, art. 3° do Regimento Intemo da
Assembléia Nacional Constituinte. diz o § 2°:
"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o projeto, ou que
diga respeito a mais de um dispositivo, a
não ser que trate de modificações correlatas,
de maneira que a alteração, relativamente
a um dispositivo, envolva a necessidade de
se alterarem outros;
Do § lodo art. 21: "Aplica-se às emendas apresentadas nas comissões e subcomissões, o disposto do § 2° do art. 23. O art. 23 faz parte do
capitulo segundo do Projeto de Constituição, enquanto o art. 21 integra a sessão segunda da
elaboração do Projeto de Constituição do capítulo
primeiro, das Comissões Constitucionais, caracterizando-se, assim, tramitações diferentes.
Realmente, ao Projeto de Constituição fica vedada a apresentação de substitutivo,já que é uma
peça múltipla e não apenas se constitui de uma
única parte
As Subcomissões apresentam anteprojetos referentes a um certo e determinado assunto ou
tema, devídamente articulado.
O § 2° do Art. 23 permite a apresentação de
substitutivo, desde que se trate de modificações
correlatas, de maneira que a alteração, relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade
de se alterarem outros.
Nestas condições, conclui o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, poderão ser oferecidas emendas substitutivas, desde que haja,
entre seus dispositivos, articulações que tratem
de modificações correlatas.
Eu entendi que os substitutivos são permitidos,
mas, para me certificar definitivamente do que
eu estava interpretando, telefonei daqui mesmo
ao Secretário da Mesa, Dr. Paulo Afonso, indagando sobre a matéria. Disse-me ele que a interpretação é correta, isto é, pode ser feito o substitutivo integral, desde que esse substitutivo não
trate de matéria que diga respeito a outras Subcomissões, a outros capítulos, a outras questões.
Mas um substitutivo adstrito ao problema da Reforma Agrária, da questão Fundiária e da questão
Agrícola, no caso presente, pode ser admitido,
portanto, substituindo, por inteiro o anteprojeto
do Relator.
Esta é a comunicação que eu deveria fazer,
com base neste documento do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Tem a palavra V. Ex" pela ordem.
A SRA.CONSTITUINTE IRMA PASSONI- Caso haja um substitutivo, esse substitutivo viré, ao
mesmo tempo, com a posição do Relator? Portanto, víríam dois relatórios para votação, para discussão, no mesmo processo e até a semana que
vem seriam os dois discutidos e votados?
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - O procedimento é, mais ou menos, o seguinte: vota-se
o anteprojeto do Relator, ressalvadas as emendas
destacadas.
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Há um encaminhamento do autor das emendas
por três minutos. Mas, deixe-me explicar corretamente a V. Ex' O que se coloca em votação é
o anteprojeto do Relator. Porém, se algum membro da Comissão pede preferência para a votação
de determinado substitutivo, o Presidente coloca
em votação este pedido de preferência. Este pedido de preferência para o substitutivo, se o Plenário
aprova a preferência, então, não se vota o anteprojeto do Relator e sim o substitutivo, que, uma
vez rejeitado, volta-se ao anteprojeto do Relator,
ou , uma vez aprovado, anula tudo o mais. Este
é o procedimento regimental.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MüLLER Para esclarecer.
Deverá haver um requerimento de preferência
para o possível substitutivo?
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Exato.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MüLLER Se ele for aprovado, fica prejudicado o anteprojeto. E, se ele for aprovado?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não.
Não fica prejudicado o anteprojeto, fica concedido
a preferência para votar o substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER Não. Depois de votado. Uma vez aprovado o requerimento de preferência, vamos admitir que,
na rnecàruca, seja aprovado, prevalece o substitutivo, na ordem de votação, ao anteprojeto, se
for aprovado o requerimento. Posto em votação
o substitutivo, se ele for aprovado, automaticamente cai o anteprojeto?
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) o anteprojeto.

Cai

O SR. CONSmUINTE AMAURY MuLLER E se ocorrer o inverso, ou seja, se o substitutivo
for rejeitado, considera-se automaticamente aprovado o anteprojeto?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não.
Põe-se em votação o anteprojeto, ressalvadas as
emendas eventualmente destacadas. Pode ser
que não haja nenhuma emenda destacada. Então,
põe-se em votação o anteprojeto. Se o projeto
for aprovado, começa-se a votação das emendas
destacadas.
É exatamente como no Plenário. Não há nenhuma diferença do que ocorre no Plenário, tanto
no da Câmara, como no Senado.
O SR. CONSmUINTE AMAURY MuLLER Rejeitado o substitutivo, por hipótese, fica a presunção de que prevalece, no caso, o anteprojeto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Não!...

Não!

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO CARDOSO
ALVES - A Constituição não vai ser feita por
presunção

ASRA. CONSmUINTE IRMA PASSONI- Precedidas de debates?

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Pode
até ocorrer, Deputado Amaury MulIer, pode ocorrer. Vamos figurar uma hipótese. Pode ocorrer
que a Comissão conceda preferência para votar
o substitutivo, rejeite o substitutivo e, em seguida,
rejeite também o anteprojeto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
há debates. Debate é o que nós estamos fazendo.

E aí?

O SR CONSTITUINTE AMAURY MüLLER -
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o SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - E aí,
é aquela comunicação de ontem do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, o Relator
fará um novo anteprojeto, com base na inclinação
da maioria da Comissão. Este é o procedimento.
o SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER Quem tem dúvidas levanta presunções. Se eu
tivesse certeza, eu não perguntana.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a palavra V. Ex"pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA estou inscrito, para falar nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) vou conceder a palavra a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA já estou na ordem agora?

Sr
Tem
Eu
E eu
Eu

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) -Já está
na ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - V. Ex'
me desculpe. Estou à dlsposição de V. Ex'
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) a palavra a V. Ex'

Tem

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Apenas
lembrando que V. Ex"cedeu 80% do seu tempo
ao Deputado MalulyNeto.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA do microfone.

Fora

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não
foi V. Ex"? Perdão, perdão. Peço perdão a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - A
questão que eu ia levantar era exatamente com
relação à apresentação do substitutivo que eu desejo apresentar à Casa
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Eu peço a V. Ex', que me esclareça. É uma questão
de ordem?
O SR. CONSTITUINTE ROSAPRATA - É uma
questão de ordem que eu estou consultando a
V. Ex"
O SR PRESIDENTE (Edison Lobão) - V Ex'
quer repetir a questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Eu
desejaria, exatamente na minha exposição, apresentar à Casa o substitutivo que pretendo apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) não.

Pois

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Sr. Vice-Presidente, digno Relator desta nossa Subcomissão, Srs. Constituintes, SI'"' e
Srs que nos honram com a sua presença aqui
e nos estimulam nesse trabalho parlamentar do
mais alto significado para toda a Nação.
Esta Subcomissão deixa, no meu entendimento, Sr. Presidente e Sr. Relator, uma contribuição
muito expressiva neste processo que todos nós
estamos buscando, para nos reencontramos, nes-

te País. O trabalho da Comissão é um trabalho
exaustivo, com as audiências, com as participações de todos os níveis e com as contribuições
que nós sabemos, evidentemente, vão ficar registradas nos Anais na Casa.
Quero destacar, de maneira assim expressiva,
o trabalho da Direção da Mesa, não só o trabalho
do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente, e sobretudo, o trabalho do nosso Relator também, que,
de uma maneira exaustiva, nos trouxe, ao final,
a sua contnbuição, a contribuição do seu relatório.
Eu tive oportumdade de tomar conhecimento
de outros trabalhos de outras Comissões e de
outros relatórios, e, de certa maneira, não posso
deixar de registrar aqui, neste final praticamente
da atividade desta Subcomissão, o nosso desapontamento, o nosso constrangimento, com as
propostas feitas aqui, as manifestações feitas aqui,
elas não estão evidentemente expressas, de maneira substancial, de maneira expressiva no relato
final. Mas, ISSO eu quero creditar ao trabalho
exaustivo do Relator,que é um homem de competência, é um homem que tem, realmente, um
empreendimento, um comprometimento muito
grande com essa causa que nós temos em comum, de melhorar as condições de vida, de trabalho e de produção no meio rural brasileiro.
O SR. RELATOR OSVALDO LIMA FILHOÉ generosidade de V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE ROSAPRATA - É merecimento, Sr. Relator, ao qual V. Ex"faz jus.
Eu queria, portanto, neste primeiro momento,
deixar esse registro aqui. E queria, num segundo
momento, dizertambém que a democracia é isso,
essas divergências, essas dificuldades que nós
tivemos fazem parte do processo democrático a
que muito já se desabituaram
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Eu pediria a V. Ex"que fosse breve. Eu concedi a palavra
a V.Ex' pela ordem e se V.Ex"deseja encaminhar
uma emenda ou um substitutívo, peço a V. Ex"
que seja breve, nesse encaminhamento, para que
possamos continuar.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, peço condescendência a V. Ex" e, sobretudo, aos companheiros, porque acho o assunto da maior importância, acho que é um assunto que deve ser vivido com toda essa expressão e com todo esse interesse. Então, pediria a
V. Ex' - e acho que é a primeira vez, faço isso
até com certa humildade - uma condescendência para que eu pudesse encaminhar o meu raciocínio, porque o relatório, o anteprojeto substitutivo, em si, é simplesmente uma sequência.
Eu gostaria de deixar essa fundamentação.
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, para um esclarecimento. Eu gostaria
de esclarecer...
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu
concederei a palavra a V. Ex", depois que o Constituinte Rosa Prata tiver concluído o seu raciocínio.
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Eu
queria um esclarecimento que envolve esse problema, porque S. Ex"está utilizandoo tempo regulamentar?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Não,
eu concedi a palavra ao Constituinte Rosa Prata.
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O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Mas isso não é uma questão de ordem, nobre
Constituinte; isso é uma apresentação de proposta que todos nós fizemos no nosso tempo
regulamentar.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Constituinte Aldo Arantes, estou aguardando que o
Constituinte Rosa Prata formule o seu raciocínio
por inteiro e o encaminhamento da sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Presidente, por favor,estou levantando uma questão, V. Ex"leve em consideração.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Eu tomei uma decisão, Constítumte Aldo Arantes.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Mas estou levantando que V. Ex" determinou como método, aqui, que as propostas fossem por
todos os membros desta Subcomissão, encaminhadas no momento em que foram fazer suas
exposições, no tempo de 15 minutos. Eu não
sei por que um tratamento diferenciado com o
Constituinte Rosa Prata!
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Constituinte Aldo Arantes, nenhum membro desta Comissão teve tempo com tanta liberalidade quanto
V.Ex"
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Não estou discutindo isso.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Se há
quem não pode reclamar da liberalidade da Mesa
é V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Não estou discutindo isso.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) discutindo isso.

Estã

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Não estou discutindo isso. E eu utilizei o meu
tempo para apresentar as rmnhas propostas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex"
está discutindo essa questão. Mantenho a palavra
ao Constituinte Rosa Prata.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Sr.
Presidente, Constituinte Aldo Arantes, agradeço
a benvolência de V.Ex"e quero também tranqüilizar o Constitumte Aldo Arantes. Eu me permito,
evidentemente, usar tão-somente os meus 15 minutos regimentais.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES (Fora do microfone.lnaudível.) O Constituinte Rosa Prata, figura da mais alta expressão cultural
desta Subcomissão, homem experimentado, é
um homem vivido na agricultura do Pais e a sua
autoridade é tanta, que S. Ex' foi o Secretário
de Agricultura de seu Governador de Minas Gerais, chamado Tancredo Neves, merece, sim, um
tratamento especial. Eu quero me inscrever para
dar ao nobre Constituinte Rosa Prata a minha
porção de tempo e peço aos demais companheiros que dêem todo o tempo necessário para que
S. Ex" apresente o seu substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex"
já estava inscrito. Então, transfere o tempo de
V. Ex" ao Constituinte Rosa Prata, que, junto com
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o seu próprio, terá, assim, um tempo mais elástico
para o encaminhamento de seu substitutivo?
O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANAPela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) não.

Pois

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FONTANAEu concedo o meu tempo ao Constituinte Rosa
Prata, para que S. Ex" exponha o seu trabalho
perante 05 Constituintes
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) a palavra o Constituinte Rosa Prata.

Tem

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Muito
obrigado, Presidente, eu não posso deixar de agradecer também ao Constituinte Aldo Arantes, a
quem fico devendo a gentileza que recebi desse
tempo. Vou procurar usá-lo, Constituinte, de maneira objetiva. Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Pois não
O SR. CONSTITUINTEROSA PRATA-Quero
dizer o seguinte, Presidente, e não posso deixar
de dizer a todos 05 presentes aqui: esta Comissão
trouxe uma contribuição esplêndida As divergências ocorridas são por conta da democracia. A
democracia é isso mesmo e nós estamos, pouco
a pouco, nos habituando com esse tipo de vívênCIa e, mais do que isso, de convíêncía
Todos 05 problemas levantados aqui têm um
ponto em comum, todos querem a grandeza deste País; todos querem harmonia no meio rural,
todos querem o aumento da produção de alimentos e, acho que foi fácil concluir, todos querem
uma convivência harmônica e pacífica no meio
rural, todos desejam, evidentemente, dar ao pequeno produtor, ao trabalhador, ao bóia-fria, a
todos esses homens que compõem o grande contingente obreiro e silencioso, que atua neste País,
melhores condições de vida e mais dignidade ao
seu trabalho.
Então, por que houve tanta divergência, por
que houve tanta discussão?
Além desse exercício democrático, imagino
que a Subcomissão constituiu-se de dois grupos
bem distintos: um que, eu diria, se constitui daqueles vanguardeiros, daqueles competentes, daqueles teóricos, que, evidentemente tomam conhecimento da existência, da modalidade de vida
no meio rural e que também desejam melhorias
expressivas nessa condição de vida e nesse trabalho; outro grupo, talvez,tenham sido aqueles mais
vividos, aqueles de quem se disse que conhecemos pelas mãos - ao olhar a mão de quem
anda no campo ou trabalha no campo, fica fácil
de se identificar. Eu, pelo menos, tenho tido esse
hábito de me identificar com eles e posso identificar vários, aqui.
Então, é, dentro desse choque natural, que teria
que acontecer, que tivemos as nossas divergências.
Argumentou-se muito o problema da estatística
e a citação de dados matemáticos estatísticos,
que transplantam essas evidências para o meio
ruraL
Mas todos sabemos as dificuldades que temos
em argumentar com esses dados. E mais triste
e mais grave do que isto é quando essas argumen-

taçóes são sempre feitas parcialmente, são sempre feitas ao talante da vontade de cada um, citando, muitas vezes, verdades, sim, mas apenas
meias verdades. Esta é uma outra coisa que acho
que não podemos deixar de assinalar.
Também falamos muito, mas entrou pouco em
consideração a questão fundamental desse episódio todo, que é o homem propriamente. O homem que vive lá, o homem que está lá.
Quando se diz: "Mas existem tantos sem terra,
mas existem tantos que devem voltar à terra",
eu faria uma indagação: mas já se conversou com
esses homens? Já se identificou o perfil deles?
Perguntou-se se eles querem voltar? Se eles podem voltar? Perguntou-se se eles têm conhecimento das condições que lhes serão oferecidas
lá? Então, acho fundamental, nesse processo, esta
consideração; por isso, não é dizer que não dou
importãncia, dou importância, mas uma importância relativa, aos dados estatísticos.
O que fundamentalmente fica desta discussão
toda, meus amigos, eu gostaria de deixar isso
para nossa reflexão, é o seguinte: é preciso garantirmos a harmonia no meio rural; é preciso que
aqueles homens que vivem lá sejam proprietários
ou não, sejam trabalhadores ou não, sejam grandes ou pequenos, continuem mantendo aquela
solidariedade que nós, que vivemos no meio rural,
sabemos que é fundamental; é preciso que, na
hora que "pega fogo", encontre-se uma participação de companheiros de boa vontade, que, sem
olho no salário extra que vão ganhar, muitas vezes,
entendam que aquilo é uma ameas:a a todos e
que vão "b,ater ramo" noite e dia. E uma tarefa
estafante. E preciso, igualmente, que tenhamos
em consciência que, na vida rural, a coisa não
termina no apito da sirene. Todos nós sabemos,
trabalhadores, proprietários ou não, que, quando
o companheiro bate à porta, é porque tem um
filho doente, porque a mulher está doente, ou
vai dar à luz, ou quando ele está doente, e ele
tem que encontrar uma solidariedade ali.
Não é com essa frieza toda de número ou de
dados que vamos garantir essa harmonia no meio
rural. Daí por que, Sr. Presidente, eu não sou adepto de quem prega essa revolução, essa ameaça,
de que o Brasil vai "pegar fogo". Não vai "pegar
fogo", primeiro, porque estamos conscientes da
nossa responsabilidade e, segundo, porque ele
não pode "pegar fogo" - seria, realmente, uma
condição das mais desastrosas neste Pais e todos
nós temos uma obrigação fundamentada de fazermos tudo para que isso não aconteça.
Sem querer ensinar nada - nunca aquele grande mestre professorou a quem quer que seja,
àqueles que conviviam com ele, no seu trabalho,
na sua luta, nos seus ideais - ensinava-nos Tancredo Neves que não devemos radicalizar nunca
e nos ensinou, também, que, na vida pública, na
vida política, ao homem público, ao político é
dado transigir em tudo, menos nos princípios.
Então, ficando nesse campo dos princípios,
acho que temos uma identidade muito comum
para examinarmos os pontos que temos e em
que estamos de acordo. Não vamos partir do nosso desacordo, porque isto não é especifico do
homem de mentalidade e, sobretudo, da inteligêncía do homem e da inteligência de quem tem
uma mentalidade evoluída.
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Não estou preocupado com as divergências
que surgiram aqui, estou preocupado sim, com
a Identidade dos nossos princípios, com aquilo
que todos nós, que somos patriotas, estamos defendendo. Vejam bem: tem área demais neste
Pais. Sabemos disso. Ao longo de 500 anos, o
Brasil alojou a sua população, 80% dessa população está alojada numa faixa de 120 km do litoral,
V.Ex'" podem fazer essa conta. Então, é o grande
vazio que está aí para ser ocupado. Essa é a grande realidade que temos que enfrentar. Acho que,
aqui, esse é um princípio com que talvez todos
estivéssemos de acordo. Dentro dessa idéia, imaginamos que a liberdade de decisão e de ação
deva ser dada a todos, indiscriminadamente.
Quem esteja produzindo muito, neste País, merece parabéns também; ele está dando emprego,
está produzmdo alimentos, está gerando alimento
para as populações carentes, está permitindo os
programas sociais do Governo, está permitindo
que excedentes sejam exportados e que nós criemos condições mais venturosas para este País.
Não vamos ficar, portanto, dentro das Iimitaçóes
que nivelam a todos por baixo.
Eu gostaria de dizer, também, Sr. Presidente,
para que não pairasse dúvida, com relação a esta
posição.

o SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ROSA PRATA nobre Constituinte.

Com todo o prazer,

O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES Ouvi aqui, profundamente chocado, o PDT, através do nobre Constituinte Amaury Müller, propor
uma emenda ao Relatório, proibindo ao estrangeiro ter terras no Brasil. Isto é, sobretudo, uma
grande ingratidão. Não deveria ter sido apresentado antes da imigração italiana, que veio aqui
substituir a mão-de-obra escrava e dar continuidade a nossa lavoura; deveria ter sido apresentado
antes de chegar aqui a imigração alemã, que fez
de Santa Catarina o Estado que é; que fez do
Rio Grande do Sul, em boa parte, o Estado que
é; antes de chegar aqui a imigração japonesa,
que ensinou o Brasil a plantar hortaliças e frutas,
a criar animais de pequeno porte. Esta Subcomissão não pode ouvir quieta, silente, uma invectiva desse teor àqueles que vivem aqui conosco,
caldeando a nossa raça, promovendo o enriquecimento do Brasil, ensinando-nos a trabalhar. A
apresentação um projeto, desarrazoado desse
não pode passar sem a nossa profunda repulsa,
num país onde a maioria deles vem sendo punida.
Não ouviu o Constituinte Aldo Arantes dizer que,
no Paraná, o modelo é concentrador? É concentrador porque a pequena propriedade é inviável,
porque ninguém vende aquilo que está dando
lucro; ninguém vende terra, da qual, está vivendo
bem. Somente em razão disso o modelo paranaense, paulista, mineiro, mato-grossense do sul
é concentrador; são pequenos proprietários, na
grande maioria, filhos de imigrantes, trazendo um
sobrenome italiano, muitas vezes. De modo que
queria permitir ...
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER Serve, nobre Constituinte, para aduzir a sua argumentação polida, prática, curta e lógica, mas esse
argumento não...
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o SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Constituinte Rosa Prata, gostaria também de um
pequeno aparte.

O SR. CONSTITUINTE ROSAPRATA- Vamos
concluir, para não tirarmos a linha do pensamento.

O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Concedo o aparte a V. Ex'.

O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES- O
que eu gostaria de dizer é o seguinte: o Constituinte Cardoso Alves não correspondeu à reahdade porque eu não disse que o Constituinte Cardoso Alves defendia, o que disse é que eu não
via, aqui, os ataques à grande empresa multinacional No meu caso, sou contra qualquer empresa multinacional no campo, porque acho que isso
envolve a segurança do nosso País. A existência
de grande empresas multinacionais, no campo
brasileiro, afeta a própria segurança deste País;
por isso, sou radicalmente contra, seja produtiva,
seja improdutiva.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - O
Constituinte Cardoso Alvesmanifestou o seu ponto de vista radicalmente contra a emenda apresentada pelo Constituinte Amaury MuIler Não conheço exatamente o teor dessa emenda. Eu gostaria
de dizer que também tenho uma emenda que
assegura a participação de estrangeiros em pequenas propriedades, mas é radicalmente contra
e propõe, inclusive, a desapropriação, sem indenização, das grandes propriedades multínacíonaís,
porque o que é interessante, nesse debate, é que
se confunde alhos com bugalhos. Estou vendo
o Constituinte Cardoso /'J.ves partir...
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES V. Ex' é que confunde, a má-fé de V Ex' é que
confunde.
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - É
a má fé de V. Ex', por que não ouvi nenhum
ataque, nem de V.Ex', nem dos outros, à grande
empresa multinacional. E esse é o objeto do nosso ataque, que foi objeto, inclusive, dos favores
fiscais da ditadura militar e é essa empresa multinacional que tem assassinado, tem organizado
grupos paramilitares, para assassinar trabalhadores rurais do Norte, e eu não vejo nenhuma reação
violenta contra isso.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Constituinte Aldo Arantes, peço a colaboração de V.
Ex'.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Apelo a V. Ex' que me conceda um aparte, nobre
Constituinte.
O SR. CONSmUINTE ROSA PRATA não.

Pois

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVESPorque o nobre Constituinte Aldo Arantes se serviu de um aparte a V. Ex' para me atacar. Sou
contra toda e qualquer propriedade improdutiva,
seja ela de multinacional, seja ela de nacional,
até de comunista; se tiver comunista dono de
terra improdutiva, sou contra. Quero repelir a invectiva do nobre Constituinte Aldo Arantes, tentando impor minha condição de defensor da multinacional. Não sou, não; sou muito claro, inclusive
eleitoralmente; não pleiteio votos, dizendo que sou
outra coisa.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Nem eu. Isso é uma atitude oportunista de V.
Ex' Nem eu, porque, eu me dirigia meus eleitores,
dizendo que era comunista, e quem votou em
mim sabia disso. Isso é atitude de oportunista,
para perturbar o nosso debate.
O PR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Constituinte Cardoso Alves, peço a colaboração de V.
Ex' Peço a V. Ex' que não contra-aparteie. Continua com a palavra o Constituinte Rosa Prata.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Quero terminar, porque houve uma referência a
minha colocação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Só se
S. Ex' lhe conceder aparte.

O SR. CONSTITUINTE ROSAPRATA - Quero
agradecer ao Constituinte Cardoso Alves pelo
aparte que, sem dúvida alguma, trouxe uma contribuição a esta tese que estamos exercitando
aqui Agradeço, de Igual maneira, também, ao
Constituinte Aldo Arantes, porque a sua manifestação embora haja uma discordância em muitos
aspectos, jamais deixei de reconhecer o direito
de todos se expressarem, ainda que não estejam
pensando da mesma forma que eu. Esse é o
exercício da democracia a que me referi. Mas
pedi também aos presentes e aos Companheiros
que, se formos trabalhar sobre as nossas divergências, pouca coisa vamos construir. Vamos trabalhar sobre aquelas coisas que estamos literalmente de acordo. Este é que acho ser o ponto
central da questão, que não deveríamos, talvez,
nos afastar dele.
Foi, portanto, com essas considerações, com
esses objetivos, que tentei resumir, que nos animamos na feitura de um anteprojeto, de um substitutivo ao projeto apresentado, com grande empenho, pelo nosso Relator, na sua árdua e difícil
tarefa de relatar tudo o que aconteceu aqui. Evidentemente, tudo que aconteceu aqui não ficou
relatado naquele trabalho que recebemos do Sr.
Relator. É claro que foi um trabalho estafante,
é claro que foi difícil, reconhecemos. Mas é com
esse objetivo, portanto, de seguirmos fazendo alguma coisa de sólido e substancial, que queremos, então, anunciar a V. Ex's, os termos desse
anteprojeto. E de uma vez por todas, tenho a
impressão de que, nesta altura, aqueles que apenas quando ouviam alguma argumentação contrária às suas exposições, relativas à reforma agrária ou à política fundiária, logo tachavam aqueles
outros que pensavam diferente, de reacionários,
de não quererem reforma, de serem a favor de
latifúndio, então, é com esse espírito que foi feito
este substitutivo, porque nada vai apagar, nesta
Casa e nesta Subcomissão, o pensamento, a idéia,
o desejo e a vontade daqueles que subscrevem
este substitutivo.
ANTEPROJETO SUBSTITUTIVO

Art. 1o É garantido o direito de propriedade de
imóvel rural, que deve cumprir uma função social.
Parágrafo único - A função social da propnedade é cumprida quando:
a) - é racionalmente aproveitada;
b) - conserva os recursos naturais renováveis
e preserva o meio ambiente;
c)-observa as disposições legais que regulam as relações de trabalho; e
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d) - propicia o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores que dela dependem.
Art. 2° Compete à União promover a desapropriação de propnedade territorial rural improdutiva, para fins de reforma agrária, em zonas prioritárias, mediante pagamento prévio de justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula
de exata correção monetária, resgatáveis em até
vinte anos, através de parcelas anuais, iguais e
sucessivas; será sempre paga previamente, a preço justo, em dinheiro, a indenização das benfeitorias existentes nas áreas desapropriadas.
Porque a desapropriação é um ato de justiça
SOCial; não é esbulho; não é expropriação, não
é arrecadação.
§ 1° Lei ordinária definirá as zonas prioritárias, bem como os parâmetros de conceituação
da propriedade improdutiva a que se refere este
artigo; disporá, também, sobre o processo de desapropriação assegurando plena defesa ao desapropriado em prazos compatíveis com a urgência
da medida.
§ 2° A emissão de títulos da dívida agrária,
para as finalidades previstas neste artigo, obedecerá a limites fixados anualmente em lei, por ocasião da aprovação do Orçamento da União.
§ 3° É assegurada a aceitação dos títulos a
que se refere o presente artigo, a qualquer tempo,
como meio de pagamento de qualquer tributo
federal ou obrigações do expropriado para com
a União ou outra utilização prevista em lei.
§ 4° Os propnetéríos ficarão isentos dos impostos federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da propriedade objeto
de desapropriação, nos termos do presente artigo.
§ 5° A desapropriação de que trata este artigo
é de competência exclusiva do Presidente da República.
Art. 3° Lei ordinária disporá sobre as condições de Iigitimação da posse e de preferência
para a aquisição por quem não seja proprietário,
de até 100 (cem) hectares de terras públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas
com seu trabalho e de sua famílra, e nelas tenha
moradia e posse mansa e pacífica por 5 (cinco)
anos ininterruptos.
Parágrafo único. Dependerá de prévia aprovação do Senado Federal a alienação ou concessão
de terras públicas com área superior a três mil
hectares.
Art. 4° Compete ao Poder Executivo quando
da concessão de incentivos fiscais a projetos agropecuárros de abertura de novas fronteiras agrícolas, regulamentar a destinação de até 10% da
área efetivamente utilizada,em proporção aos benefícios concedidos, para projetos de assentamento de pequenos agricultores.

Art. 5° Lei complementar disporá sobre a política fundiária, considerando os seguintes instrumentos:
a) -Assentamento e colonização;
b) - Estímulos e imposições tributários;
c) -Crédito fundiário; e
d) - Desapropriação.
Art. 6° A atividade rural será regulada por Lei
Agrícola Complementar, a ser promulgada no
prazo máximo de um ano, e que lhe assegurará
competividade em relação aos demais setores da
economia e garantia de tratamento equânime às
diversas categorias de produtores rurais.
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§ 1c A Lei Agrícola criará um Conselho de
PolíticaAgrícola, definindo sua composição e atribuição, e disporá sobre os instrumentos de política agrícola, bem com os critérios de sua aplicação, obedecendo aos seguintes objetivos:
a) - abastecimento do mercado interno e suprimento do setor exportador;
b) -elevação da renda líquida do homem do
campo e sua justa distribuição;
c) - promoção de capacidade de autofinanciamento do setor;
d) - redução dos desníveis de renda intersetorial;
e) - redução das disparidades de desenvolvimento regional;
f) - dar suporte aos programas de reforma
agrária;
g) - programa de habitação que garanta dignidade de vida ao trabalhador rural, fixando-o a
sua terra, preferencialmente em agrovilas.
§ 2° A ação do Estado em apoio à atividade
agrícola dará ênfase à aplicação dos seguintes
instrumentos de política:
a) - preços de garantia
b) -crédito rural e agroindustnal;
c) -seguro rural;
d) - tributação;
e) - estoques reguladores;
f) - armazenagem e transporte;
g) - regulação do mercado interno e comércio exterior;
h) - apoio ao cooperativismo e associativismo; e
i) - pesquisa, experimentação, assistência
técnica e extensão rural.
Art. 7° A Justiça Federal, criará Varas Especiais para resolver conflitos fundiários nas regiões
de tensão social.
A1isson Paulinelli,MalulyNeto, Rachid Saldanha
Derzi,José Egreja, Jonas Pinheiro, Cardoso Alves,
Jorge Viana, Mauro Borges.

Justificação
Este substitutivo tem como filosofia básica o
atendimento a dois conceitos:
Baseamos esta justificativa nas duas coisas que
nos pareceram tremendamente simples e que são
imprescindíveis, quase que como princípio, à harmonia de trabalho, de vida, no meio rural:
1 - assegurar a garantia e tranquilidade da
propríedade rural produtiva no Brasil, independentemente do tamanho.
2 - propiciar a promoção e o bem-estar social
de todos aqueles que dela dependem.
Cada uma das disposições que integram o presente substitutivo foi extraída de propostas e artigos apresentados à Subcomissão sob a forma
de emendas amplamente justificadas.
Reportamo-nos a cada uma delas para orientar
o debate que será conduzido em tomo deste substitutivo,que reúne a preferência de expressivo número de membros desta Subcomissão.
Esta é a idéia colocada. Eu me permito: restame algum tempo, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - V. Ex<
dispõe de três minutos.
O SR. CONSTITUINTE ROSA PRATA - Eu
me permito, exatamente, fazer aqui um apelo a
esta Subcomissão com quem aprendi muito que

fez,vamos dizer, renascerem muitas daquelas coisas que aprendemos quando meninos e que
cultivamos na fazenda, na vida rural, no campo,
no convívio com aqueles que trabalham com a
gente, aquelas coisas que seguem a nossa vida
sempre rumo afora e que, sem dúvida alguma,
elas passam a constituir-se, na estrutura, no arcabouço, no suporte daquilo que não sabemos nem
como viver, se tivesse que perder aquilo.
Tenho absoluta convicção, Sr. Presidente, e tenho também. Sr. Relator, e tenho também, Sr.
Vice-Presidente, de que vamos sair desta Subcomissão com uma proposta que atenda aos interesses nacionais, com uma proposta patriótIca,
porque não vi nada dito aqui, nem no calor dos
debates, a não ser para a afirmação de pontos
de vista, muitas vezes, contraditórios, sim, mas
a democracia é isto e ninguém poderia ousar,
impedir que essas manifestações fossem feitas
aqui. Daí por que iniciei, louvando o trabalho da
Mesa e do Sr. Relator, também, pelo alto nível
com que esses trabalhos foram conduzidos aqui.
Vaificar marcado, vai deixar um registro indelével
nesta Casa, na vida deste País, o comportamento
desta Comissão.
Não estou aqui, evidentemente, defendendo ou
procurando defender interesses de quem, na verdade, não representa os interesses do nosso País:
o produtor rural, o trabalhador rural, o homem
que tem terra, o homem que não tem terra, a
mulher dele, o filho dele, a família dele, tudo isto
merece respeito e merece dignidade. É, portanto,
esta constatação que vi sempre nesta Corrussão.
Os casos tratados aqui nesta profundidade, com
este respeito, dando dignidade à discussão de
um tema tão polêmico como este. Tenho absoluta
convicção, reitero este ponto de vista, sem nenhum menosprezo ao relatório que recebemos,
tenho a maior consideração pelo relatório e pelo
documentário que recebi. Vou guardá-lo para o
resta da minha vida vou passar aos meus filhos,
como é que nesta Comissão e que nesta atuação,
desenvolvemos nossos trabalhos. Embora tenha
havido algumas distorções, sem dúvida alguma,
algumas divergências de pensamento, isto não
teria empanado o resultado final do nosso entendimento.
Então, eu reitero isto e fico muito satisfeito com
a presença, aqui, do nosso Relator da Comissão
da Ordem Econômica, Senador Constituinte Severo Gomes. Foi muito bom que S. Ex" tenha
nos distinguido com as sua presença aqui, neste
Plenário, neste dia de hoje, porque está vendo
de maneira clara, com os seus próprios olhos,
que esta Subcomissão trabalhou harmonicamente, que não há divergência grande, que não dá
desentendimento aqui.
Penso que mesmo aqueles que têm divergências farão com que estas sejam respeitadas, podem ser até acopladas, podem ser recebidas dentro do interesse maior, que é o do nosso País,
que é o da produção de alimentos, que é o da
função social da propriedade, que é o combate
à propriedade improdutiva. E, para isso, nós temos a arma mais eficiente que é a desapropriação. Podemos desapropriar a propriedade improdutiva à exaustão sendo praticamente ela a grande
parcela das terras deste País. E ela pode ser desapropriada, sim, com a nossa anuência, sim, à
exaustão. Por que vamos nos nivelar por baixo
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aqui? Não vamos. Os componentes desta Subcomissão, esta Mesa diretora, este Relator, esta estrutura, este apoiamento, tudo isso elevou demais
o nível das nossas decisões, tenho absoluta convicção. Quero agradecer de maneira muito particular à presença da imprensa que aqui tem dado
uma expressão e uma dimensão nacional aos
nossos debates e as nossas ações. Mas, pelo amor
a Deus, vamos todos nos comprometer com a
verdade e a verdade é esta que aí está: somos,
nesse substitutivo, favoráveis a uma reforma agrária atrelada a uma política agrícola que respeite
a propriedade produtiva, que não dê trégua a
quem não esteja produzindo, a uma reforma agrária que não acoberte interesses de empresas estrangeiras. Estamos, sim, de acordo com isso,
com uma reforma agrária que faça com que
continue coexistindo no meio rural, - e isso que
é fundamental - independente de reforma agrária de qualquer nível e de qualquer espécie, porque este País viveu até hoje, num todo, numa
harmonia no meio rural. Houve injustiça? Houve
sim. Mas é só no meio rural que há injustiça? ..
Vamos, então, trabalhar através de um documento, através de um concenso - este é o meu
apelo - para que tenhamos a oportunidade de
corrigir os malefícios, os danos que aflingem não
só o meio rural brasileiro, porque esta é uma
questão da sociedade brasileira. Esses que estão
aqui em dificuldades no meio urbano, são aqueles
que vieram de lá na penúria, na dificuldade, aspirando a uma oportunidade melhor, ao casamento
da sua filha, à instrução do seu filho, a um trabalho. Vamos entender que todos nós também s0mos conscientes desta realidade que aí está. E
dentro desses princípios, que eu acho que nós
estamos sempre em comum, é que eu me felicito,
sinto-me na verdade em estado de graça por ter
tido a oportunidade de registrar aqui, nesta Casa,
com a audiência e com a condescendência dos
meus companheiros, dos meus Colegas Parlamentares, sobretudo, e da audiência pública que
temos aqui, que este foi um momento indelével
na minha vida. Estou comprometido com essa
causa, estou comprometido à Subcomissão de
Política Agrícola e Reforma Agrária. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito obrigado a V. Ex".
Lembro aos Srs. Constituintes de que nossa
reunião terminará às 12 horas e 30 minutos.
Tem a palavra, agora, o nobre Constituinte José
Egreja, que terá apenas 10 minutos para sua exposição uma vez que já cedeu 5 minutos ao Constituinte Maluly Neto.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra pela ordem, com anuência do
orador.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO Quero manifestar a minha estranheza, pois quando das inscrições para fazer uso da palavra, eu
fui o quarto inscrito. Já se manifestaram de seis
a oito Constituintes, e eu não gostaria de ser prejudicado em razão dessa inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Não. Ao nobre Constituinte José Egreja, suce-
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derá o nobre ConstituinteAlysson Paulinelli e, logo
em seguida, V. Ex".
Com a palavra o nobre Constituinte José Egreja.
O SR. CONSTIT(J)NTE JOSÉ IGREJA - Para
a tranqúilidade daqueles que falarão, após a minha Intervenção, eu declaro que serei breve, que
não utilizarei talvez nem os 10 minutos que me
sobraram.
Sr. Presidente, Sr. Relator, meus Companheiros
de Subcomissão, pretendo tecer rápidas considerações com as quais quero encerrar a minha participação nesta fase e nesta Subcomissão.
Apresentei, aqui, três propostas que consubstanciavam as minhas idéias quanto aos temas
constitucionais desta Subcomissão. A primeira,
contendo o que julguei fundamental devesse estar
no texto constitucional propriamente dito, versando sobre os três aspectos da competência desta
Subcomissão: a Política Agrícola, a Política Fundiária e a Reforma Agrária. A segunda, assuntos
que eu achei conveniente inserir nas disposições
transitórias da Constituição sobre a Política Agrícola. E, a tercería, as mesmas considerações sobre Política Fundiária nas disposições também
transitórias.
Serei breve, Sr. Presidente, porque não entrarei
no mérito nem das minhas propostas, nem daquelas apresentadas pelos Srs. Constituintes desta Subcomissão. Faço minhas as palavras de tantos que aqui já falaram hoje, em especial as dos
Constituintes Virgílio Galassi e Rosa Prata.
Mas, Srs. Constituintes, as minhas propostas
não foram consideradas como de direito, o que
me faz trazer aqui o meu lamento, porque ouvi
ainda há pouco a Constituinte Irma Passoni dizer
que quase nada se fez de concreto em matéria
de proposta sobre Politica Agrícola e era justamente ali que eu tinha feito o melhor da minha
proposta nesta Subcomissão. Elas traziam, Sr.
Presidente, o meu desejo mais veemente de que
realmente se fizesse em nosso País a reforma
agrária que, imagino, venha a solucionar os vários
problemas da sua própria finalidade, principalmente aqueles já referidos aqui ontem, com muita
ênfase, tanto pelo Constituinte Fernando Santana
quanto pelo nobre Constituinte Aldo Arantes, que
é o problema social, aquele do atendimento a
milhões de brasileiros que desejam realmente viver e produzir no campo. Elas traziam, também,
o que imaginei que pudesse encaminhar à solução do eterno problema da falta de uma correta
política agrícola, objeto de décadas de frustração
do homem do campo, assunto este que tristemente acompanho desde a infância, pois, como
já disse aqui, nasci e ainda moro em fazenda.
Finalmente, Sr. Presidente, espero que as divergências que aqui transpareceram não sejam o
óbice ao cumprimento das nossas obrigações regimentais, e que esse processo democrático do
voto nos conduza à Comissão de Ordem Econômica com um projeto aqui aprovado, por ampla
ou por escassa maioria. Isso é da essência da
democracia e é o que espero que aconteça aqui.
Naquela Comissão, Sr. Presidente, procurarei
renovar alguns aspectos de minha proposta que
não foram aqui considerados e apresentarei, também, emendas com o intuito de vê-Ias aprovadas
e, se isso ocorrer, Sr. Presidente, terei contribuído,

com sinceridade e com espírito público, para a
feitura desse importante capítulo de nossa Constituição, que são os temas constitucionais desta
nossa Subcomissão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Fernando Santana.
O SR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Quero informar que, antes de V. Ex" presidir
a sessão, o Presidente Edison Lobão já havia decidido que todos os oradores teriam vez, mesmo
que necessáno fosse prorrogar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É um apelo que fiz aos nobres Srs. Constituintes para que se ativessem ao seu tempo, se
possível,...
O SR. CONSTITUINTEFERNANDO SANTANA
- Ah! Lógico.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- .. diminuindo um pouco a sua exposição, para
que déssemos oportunidade a todos que estão
inscritos.
Tem a palavra o nobre Constituinte Alysson
Paulinelli.
O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes da Subcomissão de Política Agrícola, Fundiária e Reforma
Agrária.:
Quero informar que fIZ proposições de emendas, cerca de dez, procurando alterar o relatório
apresentado nesta Subcomissão, especialmente
porque entendi que ele praticamente repetiu o
esboço apresentado antes das nossas sugestões
e, não as tendo considerado. Julguei conveniente
que estudássemos os pontos básicos que, naturalmente, estruturariam a proposta desta Subcomissão à Comissão e à Constituinte. Inclusive,
procurei evitar repetições de propostas já existentes, que tomei conhecimento ainda nesse sábado,
para não só ficar repetitivo com as quais concordei, e que subscrevo, como também para facilitar
o próprio trabalho do Relator. Por isso, quero dizer
aqui que subscrevo também as propostas, que
tomei conhecimento, dos Srs. ConstituintesJonas
Pinheiro, VitorFontana e Jorge Viana, que praticamente alteram, no todo ou no quase todo, o relatório aqui apresentado.
Sr. Presidente, ao tomar conhecimento, logo
após a instrução, de que é possível a apresentação
de um substitutivo, especialmente pela delicadeza
que teve o eminente Constituinte Arnaldo Rosa
Prata de dar-me conhecimento do texto do seu
substitutivo que abrange, como ele próprio se referiu, grande parte das emendas que eu subscrevi
como autor, e subscrevo também nas que aqui
me referi, quero dizer que estou inteiramente de
acordo com o substitutivo, e digo ao Constituinte
Arnaldo Rosa Prata que gostaria de subscrever
com ele também o seu substitutivo, se S. Ex"
assim o permitir.
Teria pouca coisa a dizer, Sr. Presidente, nesta
Subcomissão, já que o brilhanti-smo com que
o fez o Constituinte Rosa Prata e as próprias justificativas que fizeram os outros Constituintes, que
aqui citei, já marcanam a nossa posição que julgo
indispensável, porque quero registrar aqui que alguns dos nossos Companheiros exarcebando-se,
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talvez,no seu julgamento, quiseram colocar aqueles que defendem a livre iniciativa, a propriedade
privada quando produtiva, especialmente o livre
mercado, como contrários à reforma agrária, o
que não posso aceitar. Uso, portanto, o restante
de meu tempo para algumas afirmações quejulgo
mdíspensáveís, para deixar bem clara a minha
posição, que não mudou; não mudou enquanto
profissional de agricultura, não mudou enquanto
produtor rural, não mudou enquanto Governo,
não mudou enquanto Constituinte, inclusive propondo-a na praça pública, de forma clara e insofismável, embora sentindo que organizações bem
preparadas quisessem deturpar as nossas afirmações, inclusive com objetivos de vinculá-Ia a organizações das quais não participamos.
Quero também, nesta oportunidade, fazer alguma observação sobre o que foi dito aqui em relação a minha pessoa, e que quero justificar. Defendo o respeito ao direito de propriedade e, especialmente, no campo, a propriedade produtiva como
necessária, independente de seu tamanho, enquanto o Brasil sofrer do fenômeno que vive há
500 anos. Em 5 séculos só ocupamos, efetivamente, 220 milhões de hectares em culturas
anuais, permanentes, pastagens artificiais formadas, florestamento e reflorestamento. Entendo
que alguma coisa precisa ser feita para que não
levemos mais 1.500 anos para ocupar o resto.
Dai, opor-me àqueles que defendem a lei de desapropriação de propriedades vazias, e colocar-me
ao lado daqueles que querem preservar a propriedade produtiva, desde que estabelecidos os preceitos de sua função social
Tenho a preocupação do que aqui foi proposto.
Não me coloco, portanto, contra a reforma agrária. Quero apenas estabelecer o direito de defesa
do expropriado na desapropriação, e vejo o lado
prático, repetindo aquilo que ainda há pouco falei:
no mesmo momento em que o Sr. Ministro da
Reforma Agrária fazia a mim a afirmação de que
dava a mão à palmatória, que a propriedade do
Sr. Olavo Barbosa tinha sido um erro do Incra
e que não se repetiria, hoje, a imprensa nos deu
informação clara de que este fato estava se repetindo naquela hora em São Paulo. É preciso evitar
isso, e a única forma que temos é a justiça.
O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES Permite V. Ex" um aparte?
-

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
Com prazer.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES O que caracteriza o estado de direito é o apelo
ao .Judícíáno: se não houver o apelo geral de
todas as matérias em tempo e hora ao Judiciário,
não há sanção para o estado de direito. De modo
que nenhum democrata pode se opor ao apelo
ao Judiciário.
O SR CONSTITUINTEALYSSONPAULINELLI
- Quero também manifestar, aqui, a minha preocupação com relação à indenização da propriedade válida, ou seja, legal. Digo isso porque quem
está falando foi um que desapropnou, em 5 anos,
e aqui está o relatório do Incra para confirmar,
3 milhões, 570 mil 363 hectares, usando titulos
da dívida agrária no valor de 384 milhões 213
mil 819, e exatamente, por isto, porque quando
as desapropriei, o titulo da dívida agrária tinha
um valor confirmado na prática. Hoje, isto não
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ocorre, a própria justiça reconhece, e os títulos
com mais de 10 anos estão com pagamentos
de mais 40%, no minimo. Para evitarisso, gostaria
que a legislação, no respeito que deve ter à propriedade, estabelecesse as formas da correção
real desse título e o tornasse uma negociação
mais efetiva.
Quero, também, que a legislação específica sobre isso - e está na proposta do substitutivo,
a forma clara e insofismável da caracterização
da propriedade ser produtiva ou não, não pelo
arbítrio como hoje está se fazendo, que eu quero
protestar, mas especialmente, por uma legislação
específica que seja formulada e aprovada por este
Congresso que eu respeito. Sou contra também .
a limitação da propriedade produtíva e, ao mesmo
tempo, abro a oportunidade como está no substitutivo para que se o Incra assim o desejar e tiver
as condições, desapropriar, portanto, cerca de 3/4
do território Nacional. Isso me preocupa porque
o Incra, segundo as estatísticas aqui trazidas, já
é o maior latifundiário e, portanto, precisa dar
utilizaçãoàs suas terras, preferentemente à Reforma Agrária.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. CONSmUINTEALYSSON PAUUNELU
- Com muito prazer.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Nobre Constituinte, a divergência fundamental que
se estabelece nas correntes existentes na Subcomissão, decorrem exatamente do limite. Como
a terra é um bem que não é produzível e nem
reprodutível - V. Ex" é especialista no assunto
- ela não é elástica, eu indago a V. Ex" qual
é o limite que V. Ex" admite para a propriedade
produtiva que pudesse ser objeto de uma limitação?
O SR. CONSmUINTE ALYSSON PAUUNELU
- Tenho, inclusive, esta resposta já em praça
pública, na imprensa e em várioslocais, não tenho
nenhuma dúvida. Acho, inclusive, que aqueles
que estão preocupados em limitar a propriedade
improdutiva estão errados, porque se o Governo
tem acesso a uma parte, ele tem ao todo, e essa
é uma situação errônea e ilógica. Enquanto o
Brasil tiver terras vazias viáveis eu considero, e
me desculpe a expressão, uma burrice limitar o
tamanho da propriedade produtiva. No momento
em que as terras viáveisforem esgotadas, eu me
coloco do lado daqueles que querem limitar o
tamanho da propriedade ...
OSR RELATOR (Oswaldo Uma Filho)-Quer
dizer, na situação atual, eu me coloco entre os
burros que V. Ex' distribuiu à massa brasileira
que defende essa reforma. (Palmas.)
Eu faço uma homenagem à genialidade de V.
Ex", mas indagaria definitivamente: V. Ex" considera que uma propriedade produtiva hoje, na situação atual, com 500 mil hectares no Brasil é
justificável?
O SR. CONSmUlNTE ALYSSON PAUUNELU
- Se ela estiver produtiva, e eu não conheço
nenhuma desse tamanho, e cumprir a sua função
social, estou plenamente de acordo.
Outro ponto que me preocupa, e que não vi
especialmente no relatório, é a preocupação com
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relação aos recursos necessários à reforma agráO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
ria. Nas minhas posições, vejo também no substi- - V. Ex" já falou.
tutivo,a preocupação de que os recursos da reforO SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ ma agrária sejam bem definidos para evitaraquilo
Não. Não felei, não.
que ouvimos aqui do Presidente do Incra.Defendo
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
intransigentemente, para o Brasilde hoje, a necessidade urgente de uma lei agricola definida básica - V. Ex" já usou seu tempo.
e estruturalmente na Constituição e que venha
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ como lei complementar, e mais, que exija inclu- Não usei.
sive um período para a sua promulgação. Como
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
defendo também a lei agrária com os princípios
básicos para que a reforma agrária possa ser reali- - Eu o ouvi aqui, mas vou me certificar e comunico a V. Ex"
zada nas áreas assim caracterizadas.
Quero ainda fazer justiça, Sr. Presidente. Se
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ apresentei controvérsias com relação a alguns
itens da proposição do Relator e, sabendo que Não falei. Se falei, foi sem sentir, foi em sonhos.
aquela proposição foi muito mais a exposição
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
do seu pensamento, eu quero aqui confessar que - V. Ex" usou a palavra ontem e o nobre Presiestava em dúvida com relação a uma afirmação dente, na hora, cancelou a inscrição de V. Ex"
que foifeita nesta Subcomissão, quando tentaram
insinuar que eu havia aposto a minha assinatura
O SR. CONSmUINTE CARDOSO ALVES a um decreto que permitia a estrangeiros, proprie- Eu me inscrevo e cedo a palavra a ele.
dade de até 1/4 do município. Eu quero, neste
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
momento, dizerque estava um pouco estupefato,
porque o que eu fiz foi apenas regularizar, ou - V. Ex' já se inscreveu e já cedeu a palavra.
regulamentar uma lei que fiscalizasse os projetos V. Ex" não pode se inscrever duas vezes. Desculpe-me, nobre Constituinte.
de pessoas fisicas, juridicas ou estrangeiras do
Brasil.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Quero, portanto, parabenizar ao Relator que, Então, eu me inscrevo, Sr. Presidente.
mesmo sendo Deputado muito antes do que eu,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
não havia proposto uma alteração em tempo nesta lei; quero fazer justiça que o tenha feito agora, - Para a próxima reunião.
junto comigo, que estou apenas há 3 meses tamO SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZbém propondo modificações na lei.
Não, para esta reunião. Não falei hoje!
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Nobre Constituinte, passei 12 anos afastado da atividade parlamentar e política por um Ato do Governo do qual V. Ex" fez parte.
O SR. ALYSSON PAUUNEW - Mas, passou
4 anos aqui, como Deputado, e não teria direito?
Quero apenas ressaltar o zelo que estou tendo,
porque V. Ex" passou 4 anos aqui e não teve
o cuidado de propor a modificação da lei por
cujo decreto de regulamentação eu me responsabilizo. E mais, durante o período que lá estive,
demorei a fazer essa resposta porque quis ver
os relatórios. Lá estão todos os relatórios de vistoria em todas as empresas durante o meu período.
Espero que isso esteja continuando, porque o
resto sena apenas demagogia.
Sr. Presidente, encerrando, queria dizer que,
com muita honra, não só subscrevo o substitutivo
do eminente ConstituinteArnaldoRosa Prata, mas
faço minhas as suas palavras na apresentação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Com a palavra o nobre Constituinte Vicente
Bogo. Antes disso, peço licença para prorrogar
esta reunião para que os oradores inscritos ainda
tenham oportunidade para, ao menos se manifestarem sobre as emendas.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Sr. Presidente, uma questão de ordem! Eu me
inscrevi na antepenúltima reunião para participar
dos debates das reuniões de ontem e hoje. Uma
inscrição que foi feita pela Mesa. Eu gostaria de
saber se estão sendo mantidas essas inscrições?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- V. Ex" falou ontem.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Mas quem falou ontem, não pode falar hoje?
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- É lógico! Se todos quisessem falar todos os
dias, qual é a oportunidade que daríamos aos
colegas Constituintes de falarem? V. Ex' está inscrito - e peço providenciar - para a próxima
reunião.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZAgradeço a V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Vicente
Bogo.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, eu até gostaria de
solicitar aos meus colegas que, se possível, me
permitissem concluir todo o meu raciocínio para,
depois, eu poder conceder os apartes, em razão
da linha de pensamento que pretendo desenvolver nestes poucos minutos que me cabem.
Não pretendo fazer aqui, Sr. Presidente, nenhuma divagação histórica a respeito da reforma
agrária, nem mesmo uma divagação estatística,
porque esses dois items já foram exaustivamente
debatidos, números foram apresentados, existem
levantamentos de toda ordem e, portanto, dispensam que também nos coloquemos em uma divagação em tomo desses temas.
Pretendo fazer,isto sim, uma ponderação mais
política ou até filosófica, um pouco a respeito
do tema, a respeito da reforma agrária, das razões
e das responsabilidades que nos cabem neste
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momento em que devemos apresentar um anteprojeto da Subcomissão para a Comissão da Ordem Econôrmca Pretendo, também, referir-me
a alguns items, acolhidos ou não, no anteprojeto
do nosso Relator que, no nosso entender, representam uma tentativa de entendimento, mas que
não acolhem - e é impossível, inclusive, que
acolham - as vontades das partes aqui conflitantes.
Quero partir do entendimento inicial de que
a produção e a propriedade estão para o homem,
e não o homem para a produção ou para a propriedade, muito embora respeite e entenda o direito de que alguém tenha também a sua propriedade. A afirmativa aqui colocada por um dos colegas constituintes, de que foram apresentadas inúmeras meias verdades, eu as classfícaria, Sr. Presidente, como falácias, na verdade. Foram inúmeras as aqui realmente apresentadas e a pnmeira
delas, no meu entender, se constitui naquela que
prega que não pode ser estabelecido um limite
à propriedade, sob pena de que esse seja um
entendimento do cerceamento do direito da liberdade do cidadão.
Esse direito à propriedade absoluto, que não
põe limite e que não garante os direitos dos conjuntos dos cidadãos da sociedade faz parte, isto
sim, da ideologia do liberalismo desenfreado, que
não leva em conta o indivíduo, a vida, o cidadão,
a pessoa, mas que leva em conta a sagacidade
do cidadão, a esperteza do crdadão, que, hoje,
na sociedade moderna, se confunde com competência, com capacidade empresarial, muitas vezes.
Negar o limite da propriedade, no meu entender, é negar o direito, que cabe à todos, à propriedade, pelo próprio limite que ela, por si só, estabelece. E nesse sentido é que volto a frisar um pouco
daquilo que eu colocava em uma outra oportunidade, nesta Subcomissão, quando eu distinguia
que, para mim, é diferente o conceito de livre
iniciativa,como sendo o conceito de criatividade,
de livre expressão, de produção, etc. com a livre
concorrência, ou ainda a própria chamada competência empresarial.
A livre concorrência é uma parte integrante,
um elemento do hberalísrno que permite que um
cidadão possa tirar proveito de um eventual menor preparo de um outro cidadão, peja sua própria
esperteza, ou pelas próprias condições de conhecimento e cultura que lhe tenha favorecido uma
situação estabelecida, enquanto que a livre íniciativa é um direito que tem que ser garantido, este
sim, como o direito de criatividade humana dentro
do conceito das garantias fundamentais de cada
cidadão.
Nesse sentido, aqui foi colocado que limitar
a propriedade rural seria fazer um confisco, e não
é verdade. O limite à propriedade não é a sonegação ou confisco dos direitos e das garantias individuais, mas, ao contrário, um limite à propriedade
e a própria expressão "liberal" da livre concorrência é a ampliação da garantia a todos os cidadãos da sociedade.
Colocava-se aqui ontem, também, que havia,
nesta Subcomissão, Constituintes que seriam incentivadores da revolução agrária. E eu pensava,
com alguma profundidade, o que significana ser
incentivador de uma revolução agrária? Ora, reforma agrária, no nosso entender, no meu entender,
no entender do próprio Estatuto da Terra, que

diz aqui que considera a Reforma Agrária, no seu
art. 1", § 1°, "o conjunto de medidas que visam
a promover melhor distribuição da terra, mediante
modificações no regime de sua posse e uso, a
fim de atender aos princípios de justiça social
e ao aumento da produtividade". O próprio Estatuto da Terra, que não foi contestado, que conviveu com a sociedade capitalista, que não produziu
nenhuma revolução de cunho socialista ou comunista, como alguém queira entender, é um princípio que respeita os direitos dos cidadãos. E como a reforma agrária prevê a modificação no
regime de sua posse e uso, isso pressupõe, portanto, que o limite da propriedade também é possível de existir, sem que com isso se parta para
uma revolução agrária Uma reforma agrária é
isso, é uma alteração nessa estrutura que atualmente temos aí.
Uma revolução agrária acontece quando há a
negação de uma ordem jurídica estabelecida, e
eu não vi, não percebi nenhum dos membros
desta subcomissão pregando, aqui, a negação
da ordem estabelecida, ou desejando que não
se estabelecesse nenhuma nova ordem neste
País, uma ordem jurídica.
Portanto, todos nós estamos querendo, na verdade, uma reforma agrária, e não uma revolução
agrária. E a revolução agrária acontece quando
se nega, como já disse, a ordem jurídica estabelecida ou a se estabelecer. E o cidadão, nessa
negação, toma para si algo que pode não ser
seu, ou que por direito pode lhe pertencer, ou
também pode não lhe pertencer. Seria a apropriação sem respeito aos direitos do conjunto da coletividade. Para mim, portanto, se há incentivadores
da revolução agrária, são aqueles que pela grilagem, pela apropriação indébita, pela utilização de
mecanismos, de favorecimentos políticos e múltiplos, se apropriaram - ou continuam se apropriando - de áreas de terras, no País, sem com
ISSO respeitar, portanto, o direito da coletividade.
Houve quem também referiu, nesta Subcomissão,
que estabelecer um limite à propriedade seria negar o capitalismo e só seria possível num outro
sistema, num outro regime. Eu não vejo dessa
forma. Todavia, recebi afirmativa de um conjunto
de trabalhadores aqui representados, de que se
for a vontade da Subcomissão estabelecer um
outro regime, talvez também aceitariam, porque
assim poderiam ter, com certeza, garantia de
acesso à propriedade e às condições mínimas
fundamentais de vida necessárias ao cidadão.
Queria ainda, Sr. Presidente, referir-me a mais
alguns pontos. O limite estabelecido no anteprojeto do Relator é modesto e, no meu entender,
talvez não atenda sequer a uma parcela da necessidade de se fazer essa reforma agrária dentro
de uma ordem jurídica estabelecida, que é a Constituinte, e a Subcomissão vai colaborar para que
seja estabelecida. Eu apresentei proposta à Subcomissão, tentando limitar a propriedade máxima
a 50 módulos, outras entidades, grupos com 60
módulos como forma de entender que seria compatível para a negociação. Apresentei 50 módulos
pela seguinte razão: primeiro, porque as propriedades acima de 100 módulos dentro da legislação
atual, segundo estudos e levantamentos atingiriam apenas a 0,15% dos imóveis rurais cadastrados no INCRA de acordo com dados de 75.
Isso corresponderia a, aproximadamente, um
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conjunto de 6.889 no Brasil que somam, juntos,
mais de 136 milhões de hectares de terras bastante terra, portanto, neste País.
Mas, essas áreas, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, acima de 100 módulos, na sua grande
maioria não se localizam perto dos centros consumidores, das grandes cidades, das metrópoles,
onde há infra-estrutura, onde há condição mais
fácil de assentamento com menor custo. Desta
forma é que nós pensávamos que deveriam alterar este limite e reduzi-lo. Quero dizer aos companheiros que estão preocupados com a desapropriação de áreas produtivas, que eu próprio, Sr.
Presidente, também entendo que talvez, dentro
do processo da reforma agrária, deveríamos condicionar, em primeiro lugar, na medida do possível, que o processo de reforma agrária e desapropriação se desse nas áreas mais próximas aos
centros. Mas, também, não posso deixar de entender que nem sempre uma área, por mais que
ela possa produzir, esteja cumprindo com uma
obrigação social, na medida em que ela retira,
em que ela impede que um considerável número
de cidadãos, de trabalhadores, de pessoas, estejam impedidas de ter acesso às condições mínimas de vida, de trabalho, de saúde, todos os aspectos fundamentais. Acho, portanto, que não há
razões, nem de ordem econômica, nem de ordem
política, nem de ordem racional, para que não
se estabeleça um limite à propriedade da terra.
Quero dizer, também, que eu tenho apresentado uma série, de sugestões a esta Subcomissão,
tanto na questão do limite, como tentando restabelecer princípios da perda sumária da terra, especialmente aquelas áreas que já eram do domínio
público e que, por um processo de grilagem, ou
de outra forma, foram sendo apropriadas por algum cidadão, e que agora não podemos desapropriá-Ias, indenizando de novo essas áreas que já
eram de domínio público. Poderíamos indenizar,
neste caso, uma eventual benfeitoria ou investimento que o proprietário, ou aquele que se apossou da área, ou que recebeu a concessão, tenha
feito nesta área.

o SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Sr.
Constituinte, existe uma legislação específica para
isso, que é a designatória, que abre absoluta condição ao Govemo de retomar, sem indenização,
a terra onde existe a benfeitoria e a pessoa que
exerceu o trabalho, que investiu, fica com direito
ao ressarcimento. Eu me coloco ao lado de todos,
apenas não estabeleço o limite. Agora, enquanto
no Brasil existe já reconhecidamente, para uso
imediato, 450 milhões de hectares de áreas pelo menos, segundo o estudo mais recente de
solos e ecologia que se tem - no momento em
que essas áreas forem ocupadas, eu me coloco
ao lado daqueles que definem o limite à propriedade para que todas possam tê-Ias.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao Constituinte Aldo Arantes.

o SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Pois não. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer referência a uma questão enfocada pelo Constituinte Alysson Paulinelli,que não
teve tempo de conceder apartes.
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Eu queria dizer, exatamente, que o ponto de
vista defendido pelo nobre Constituinte Vicente
Bogo, quanto à limitação do direito de propriedade territorial rural, é muito procedente. Porque,
na verdade, para se estabelecer o critério da produtividade, como critério da realização da reforma
agrária, no nosso ponto de vista é não querer
fazer a reforma agrária. Essa que é a questão
Nós temos que botar os pontos nos is. E eu coloquei aqui, ontem, uma série de elementos indicativos de que no grosso das grandes propriedades
- e grandes propriedades, quando eu falo, são
propriedades de 5 mil hectares - a produtividade
é baíxíssirna, e nós não podemos legislar pela
exceção. O que acontece é que os companheiros,
sob o argumento da produtividade, estão querendo legislar pela exceção e nós temos que legrslar pela regra; a regra é que o latifúndro é improdutivo ou de baixa produtividade. E essa história
de querer estabelecer parâmetro de produtividade
é inviabilizara reforma agrária.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO Agradeço a colaboração de V. Ex' Eu já vou concluir a minha exposição, tentando fechar a linha
de raciocínio. Há alguns pontos que eu queria
destacar. Há quem também entenda que a pequena propriedade rural seja inviável - e, aqui, se
não me engano, o nosso colega Constituinte Roberto Cardoso Alves haveria feito uma manifestação neste sentido num aparte, anteriormente
-, quero dizer que o que está inviabilizando a
pequena propriedade é a política agrícola, mas
não necessariamente que a pequena propriedade
seja inviável, a pequena propriedade não é inviável, nem econômica, nem política, nem socialmente, de alguma forma.
O SR. CONSTITUINTEVICTOR FONTANAEu concordo com V. Ex' A pequena propriedade
- eu sou, e V. Ex' também, de área de pequena
propriedade - sempre é viável, desde que se
conte com uma política agrícola no sentido de
que o proprietário, o colono ganhe dinheiro. Aonde não ganhou dinheiro, ele deixa e vai ser cobrador de bonde, ele vai ser cobrador de ônibus,
porque do que ele precisa é de algum dinheiro
sobrando depois de realizado o seu trabalho. Essa
é que é a verdade.

o

SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Faço um apelo ao nobre Constituinte, pois
seu tempo já passou de 5 minutos.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - No
meu controle, temos 2 minutos - até eu anotei
o horário aqui, Sr. Presidente.
-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Eu também o anotei.

O SR. CONSTITUINTEVICENTEBOGO -Então, os relógios não estão combinando.
Peço a sua tolerância só para eu poder concluir
o meu pensamento. Então, neste sentido, eu penso que nós deveremos discutir com mais profundidade uma politica agrícola que possa garantir
a viabilização daquele que está em perigo hoje,
ou daquele que venha a ser assentado, no decorrer do tempo.
Outra questão a que eu quero me referir, com
rapidez, é com relação às terras estrangeiras. O
Constituinte que me antecedeu se referiu à Lei
na 5.709, de 71, que permite que estrangeiros

possam ter até 25% da superfícíe de um município. Isto eu acho que devemos alterar, e acho
razoável que limitemos a propriedade máxima
que um estrangeiro possa ter no País. Se algum
estrangeiro quiser ter propriedades aqui no Brasil,
que venha aqui residir, que se naturalize e tenha
suas propriedades, há condições legais para
quem queira imigrar para cá e ter acesso à terra.
Outro ponto a que eu quero me referir, é com
relação às terras públicas. Há quem diga que nós
temos que fazer os assentamentos ou a reforma
agrária nas terras do Govemo. Efetivamente, levantamentos e dados disponíveis nos dão conta
de que a União teria 114 milhões e meio de hectares de terra, destes, 57,5 milhões de hectares foram destinados para colonização, licitação pública, doação e órgãos públicos e titulação, mediante
reconhecimento de posse. Ainda existe, portanto,
disponibilidade aparente de 57,1 milhões de hectares de terra, que é a diferença, a serem destinados pela União, assim distribuídos: à Região Norte
54 milhões e meio de hectares, à Região CentroOeste 2 milhões e meio de hectares. E estes 57,1
milhões de hectares constituem-se, em geral, de
terras já ocupadas, de terras cobertas por florestas, de terras inaproveitáveis ou de baixa fertilidade, de terras indigenas e de uma parcela de
terras aproveitáveis, que não constam, todavia,
da infra-estrutura mínima, achando-se afastadas
do centro de consumo, muitas delas localizadas
em áreas de dificílimo acesso, na região amazônica.
Então, Sr. Presidente, dessas terras arrecadadas, cerca de 12,2 milhões referem-se a áreas
que passaram a ser objeto de interesse da Funai,
em virtude do grave problema de identificação
de terras indígenas. O que significa que, fazendo
todas as deduções sobra muito pouca área pública hoje, disponível para efeito de reforma agrária.
E situadas as desapropriações feitas pelo Governo, do ponto de vista social, a sua uulízação sobre
uma restrição, já que implicaria no deslocamento,
das populações dos seus locais de origem para
as regiões de fronteira, o que, em geral, não corresponde aos interesses dos trabalhadores rurais.
E, eu exemplificaria. O Rio Grande do Sul tem
150 mil trabalhadores rurais sem terra; Santa Catarina tem cerca de 45 mil, e se nós estabelecermos um teto de 100 módulos, ou se tivermos
que fazer um processo de reforma agrária mais
breve, ou dentro do Plano Nacional de Reforma
Agrária, significaria que a quase totalidade desse
trabalhador ficaria fora de qualquer intenção
maior de assentamento ou de reforma agrária.
E, por fim, para concluir, Sr. Presidente, pedindo perdão pelo excesso e agradecendo a benevolência de V. Ex' dizer que a questão da discussão
do limite da propriedade da terra está no problema
da mão-de-obra. O que adiantaria a alguém possuir 10 mil hectares de terra se ele próprio tivesse
que, com as suas mãos, com o seu trabalho,
cultivá-Ia e explorá-Ia? Então, a limitação da propriedade, na verdade, mexe na limitação da mãode-obra disponível para a exploração da terra no
latifúndio.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Obrigado a V. Ex' Chamo a atenção dos Srs.
Constituintes e convoco uma reunião para sábado
às 9 horas e 30 minutos, quando o Relator fará
a apresentação do seu parecer. Aí, então, teremos
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sábado, domingo e segunda-feira para a votação
do relatório.
O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAES - Entre hoje e sábado às 9:30 haverá
convocação de alguma reunião na Subcomissão?
-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Por enquanto, não há previsão.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ MENDONÇADE
MORAES- Obrigado.
O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- O
esclarecimento que gostaria de ter é o seguinte:
nessa reunião de 9:30 nós já entraremos no debate e na votação, ou seja nós já teremos o anteprojeto impresso?
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Sim, consulto o nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Sr.
Relator Oswaldo Uma Filho, no sábado de amanhã, nós já vamos ter o relatório impresso para
começar a discutir e aprovar?
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) depender do Prodasen.
-

Vai

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Estará impresso?

O SR. RELATOR(Oswaldo Lima Filho) - Não
sei, não posso dizer.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Vou dar uma sugestão, faremos a reunião sábado às 10 horas da manhã e, às 14:30, a discussão
e a votação. Só iniciaremos a votação depois de
14:30, se V. Ex"' estiverem de acordo.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ Sr. Presidente, eu só gostaria de mais uma informação: o prazo do Relator, que tem se dedicado
muito à questão do prazo, para votação final quando termina?
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- No dia 24, domingo. Ele deverá entregar o
relatório às Comissões.
O SR. CONSTITUINTE PERCIVAL MUNIZ O prazo só termina domingo e nós temos que
votar o relatório até domingo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Sábado à tarde e domingo, até a meia noite.
Então, os nobres Srs. Constituintes já sabem
às 10 horas da manhã faremos uma reunião para
recebermos o relatório e, às 14:30, impreterivelmente, iniciaremos a votação do relatório do nobre Sr. Relator. Eu pediria aos nobres colegas
que comunicassem aos outros companheiros
que não estão aqui neste momento.
O SR. OCNSTITUINTE AMAURY MULLER Sr. Presidente peço a palavra para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra, para uma questão de oro
dem ao nobre Líder Amaury Müller.
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER Sr. Presidente, no início da minha intervenção eu
deplorei, em nome do meu Partido, e anatemizei,
até, a linguagem desabrida, agressiva, violenta do
Presidente da UDR, com relação ao Relator da
nossa Subcomissão e à própria Assembléia Na·
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cional Constituinte. Acolhendo uma sugestão do
Presidente Edison Lobão, eu formalizei essa moção de desagravo ao Relator da nossa Subcomissão, nos seguintes termos:
"Sr. Presidente, Sr" e Srs. Constituintes:
Ao manifestar em meu nome e no do meu
Partido, o mais profundo repúdio às declarações destemperadas do Presidente da União
Democrática Ruralista - UDR- veiculadas
pela imprensa no último fim de semana, desejo, também, propor um voto de desagravo
ao ilustre Relator desta Subcomissão, Oswaldo Lima Filho, que foi insultado de forma
injusta, desairosa e desrespeitosa, com expressões grosseiras e deselegantes. Penso,
Sr. Presidente, que a agressão verbal do Presidente da UDR, atinge talvez mais direta do
que indiretamente à soberania e à própria
digmdade da Assembléia Nacional Constituinte, cujos integrantes, por representarem
legitimamente os mais diversos estamentos
da sociedade brasileira, merecem e exigem .
respeito. A democracia tem como fulcro o
diálogo e o debate, através dos quais será
possível, um dia, legitimar direitos e desencadear, com base na lei, os mecanismos que
haverão de contribuir para a construção de
uma sociedade mais fraterna, mais justa,
mais decente, mais igualitária e, sobretudo,
mais humana. Logo, qualquer afronta a um
dos Constituintes representará, sempre, uma
agressão inaceitável à Assembléia Nacional
Constituinte e ao próprio exercício democrático. Ao nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho, eu quero expressar, com esta moção
de desagravo, o apoio e a solidariedade do
meu Partido."
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Nobre Líder, para colocar em votação, V. Ex"
está chamando para o seu Partido. Eu acho que
poderia se transformar...
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÚLLER Eu posso falar, apenas em nome do meu Partido,
Sr. Presidente. Agora, se o Plenário achar que
a moção de desagravo é da Subcomissão, é muito
maior a alegria.
O SR. PRESIDENTE (RachId Saldanha Derzi)
- Modificando a redação...
O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNELU
- Sr. Presidente, apenas para que eu possa ter
maior base de julgamento, gostaria de dizer que
não tomei conhecimento, não vi a tal declaração.
Outra coisa, também eu gostaria que o companheiro e nobre Líder desse a informação ou indicasse qual o jornal, para que eu possa verificar ..
O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER Eu liem vários jornais. Li,por exemplo, no Globo
de sábado.
O SR. CONSTITUINTE(Fernando Santana) Seria bom nós tentarmos ter a confirmação; se
efetivamente o Presidente da UDR fez afirmações
malévolas extemporando contra a Subcomissão,
eu estarei de acordo. Agora, se ele não declarou,
posso colocar mal. (inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Realmente, foram publicados em vários jornais.
Eu li no O Estado de S. Paulo e na Folha

de S. Paulo. Recebo essa sugestão como a de
um Constituinte e vou submetê-la à votação como
um desagravo da Subcomissão, midificada a redação. Pediria a companheiros nossos que modificassem a redação, porque nem nós podemos,
uma vez que não recebemos a ficha de filiação
do Partido do nobre Líder. Então, não podemos
falar em nome de S. Ex", mas em nome da Subcomissão eu submeto à votação.
Os Srs. Constituintes que aprovarem queiram
permanecer como estão. (Pausa.)
Aprovada.

-

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELU
Com declaração de voto.

-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Com declaração de voto.

O SR. CONSTITUINTEALYSSONPAUUNELU
- Quero dizer que não vi a declaração e gostaria
de ter a confirmação para, depois, dar o meu
voto. Eu votaria com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Perfeito. Então, essa moção será escoimada
do partidarismo, mas em todo caso, o nobre Relator recebe a nossa sohdariedade, a solidariedade
da nossa Subcomissão.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, pela ordem. Eu não posso deixar de
agradecer à moção proposta pelo nobre Constituinte Amaury Müller e aceita pela Subcomissão,
em relação às diatribes formuladas pelo Presidente da UDR, que é um dos órgãos espúrios
que se criaram neste País para perturbar a eleição
da Assembléia Nacional Constituinte.
Quero dizer que, do meu ponto de vista, essas
diatribes não me atingem. Eu tenho 40 anos de
vida dedicados à atividade parlamentar e, nesta
atividade, perdi dinheiro, bens de fortuna, e estou,
hoje mais pobre do que quando entrei. Dela recebi
prisão, cassação de direitos políticos durante a
ditadura, mas algumas idéias permanecem no
meu espírito e eu quero ser fiel e elas. Uma delas
é que a democracia no Brasil só será estável no
dia em que tivermos reforma agrária.
Hoje, temos apenas 5 rmlhôes e 100 mil propríedades rurais. No meu ponto de vista, no dia
em que tivéssemos 10 milhões de proprietários
rurais, teríamos uma sociedade brasileira muito
mais estável e teríamos libertado da miséria e
da pobreza absoluta, cerca de 40 milhões de compatrtotas nossos.
Sou muito grato à Subcomissão pela moção
de desagravo contra esse ataque de um facista
notório, que não pode atingir nem a pessoa do
modesto Relator e nem a esta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Benedicto
Monteiro.
O SR. CONSTITUINTE BENEDICTO MONTEIRO - Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa,
Srs. e Sr" Constituintes.
Não sou e nem posso ser reconhecido pela
grossura das minhas mãos, porque, apesar disso,
sou neto, bisneto e filho de fazendeiro. Mas não
venho aqui na condição de representante da grande classe trabalhadora e agrarista do campo, venho como advogado agraris, venho como homem público que, durante 30 anos, tem se dedicaso ao estudo dessa causa.
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Eu pretendia que esta discussão não se estabelecesse da forma emocional, como muitas vezes
aconteceu, porque acho que temos que examiná-Ia com profundidade e muita seriedade.
Como disse, venho como advogado agrarista,
como alguém que foi juiz, promotor e que escreveu um livrosobre DireitoAgrário, que apresentou
projeto de reforma agrária e que já fez uma tentativa de reforma agrária às margens da BelémBrasília e do Pará-Maranhão.
Gostaria de trazer toda essa minha experiência
para o debate dos meus nobres colegas Constituintes. Infelizmente, o tempo e a emocionalidade
não permitiram que eu pudesse trazer todas as
expenências que tive nesses anos.
Quero me referir a um fato concreto, que é
o Plano Nacional de Reforma Agrária, plano este
que, quando submetido ao exame de uma comissão parlamentar, pude dar um parecer, no qual
alertava a S. Ex" o Ministro, um dos responsáveis
pela execução do Plano, que haviam estabelecidos no País sérios entraves à execução desse
Plano, entre os quais gostaria de citar o ordenamento jurídico vigente, a organização judiciária,
as condições materiais e funcionais da administração. Isto, infelizmente, permanece, com toda
a sua estrutura montada para impedir e para evitar
a reforma agrária.
Tendo esta concepção, apresentei, na Comissão de Direito Econômico, uma proposta para
se transformarem, para se adiantarem as duas
propriedades que existem no País - a propriedade pública e a propriedade privada - fosse
criada a propriedade social. Entendo que, criada
a propriedade social no nosso Direito, muitas das
discussões seriam evitadas e resolvidas no decorrer desse processo.
Porém, Sr. Presidente, infelizmente o muito que
eu tinha que dizer sobre a minha experiência, a
respeito não só da reforma agrária, como do Direito Agrário, não tenho a felicidade de fazê-lo para
os meus pares da Subcomissão que já se retiraram. Era exatamente para S. Ex's que eu gostaria
de falar, era justamente com S. Ex"sque eu gostaria de debater esses assuntos. Agora, naturalmente pela demora da reunião, encontro-me na situação de não falar eu de falar para poucos companheiros. Por isso, vou transferir aquilo que tenho
que dizer para quando for debatido o assunto
já na Comissão Temática e, ai talvez eu tenha
oportunidade de falar sobre dois assuntos tão graves para o País.
Quero apenas, como vai ficar gravado, dizer
que a minha preocupação maior, quando discuto
a reforma agrária, quando proponho apresentar
algumas soluções para o problema da reforma
agrária, é com o modelo concentrador da propnedade da riqueza e com o modelo exportador de
produtos primários. Ao longo destes quase 5 séculos de existência, o Brasil firmou toda a sua
economia e todo o modelo da sua sociedade em
cima do modelo concentrador da propriedade e
da riqueza, e do modelo exportador de produtos
primários.
Até hoje, globalmente, não vejo iniciativas a não
ser desta Subcomissão e algumas, individualmente, em outras Subcomissões propostas para que
seja alterado esse modelo concentrador e esse
modelo exportador dos produtos primários.
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Quero encerrar, dizendo ao Sr. Presidente a
aos raros Srs Constituintes que me ouvem, que
a minha preocupação é exatamente com os 30
ou 40 milhões de brasileiros que vivem em pobreza absoluta, e que se nós não tomarmos medidas
sérias, graves, para alterar esse modelo concentrador e exportador de produtos primários, não
vamos sequer atingir a orla desses 30 ou 40 milhões de brasileiros que, como disse, vivem em
pobreza absoluta. E o que é pior, eles vão se
avolumando de tal forma, vão se avolumando de
tal monta, em função da expansão demográfica
de nosso País e do desordenado processo migratório que temos com o êxodo rural, que, possivelmente, estaremos formando caldeirões da população, caldeirões esses que, futuramente, podem
explodir.
Quero dizer a V. Ex' que estou aqui no sentido
de colaborar exatamente para que a gente possa,
em atingindo esse modelo concentrador, transformá-lo e dar oportunidade a que esses milhões
de brasileiros, que não têm sequer o direito de
comer, de morar, e de viver, tenham uma oportunidade de vida na sua pátria, na sua nação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Jorge Viana, penúltimo orador inscrito.
O SR. CONSmUINTE JORGE VIANA - Sr.
Presidente, fico muito satIsfeito por ser um dos
últimos...
-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Os últimos são sempre os primeiros.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANA - ...
a falar, porque efetivamente já se disse quase tudo,
já ouvimos quase tudo. As posições já estão definidas, mas é preciso que se diga que nossa posição
foi deturpada por quem interessava deturpar ou
por quem interessava pressionar, sabendo que
a nossa atuação nesta Casa, durante a ditadura
ou agora na Nova República, sempre foi muito
clara a favor de uma reforma agrária que permitisse que o homem se fixasse no campo, mas
que não se fizesse jamais a favelização do campo,
como vem sendo feito. Se, de um lado, a concentração da terra é maléfica, como aqui colocou
muito bem o Constituinte Benedicto Monteiro, de
um outro lado, também, somos contra a favelização do campo, como está acontecendo nessa
reforma agrária, quando os homens são tratados
pior do que anírnars, pois são colocados debaixo
de lonas, sem sementes, sem assistência técnica,
largados à própria sorte, sem que exista qualquer
plano de desenvolvimento rural integrado a cumprir e sem apresentar qualquer coisa para o futuro.
Sabemos que a terra para o homem do campo,
no dizer de Fernando Santana, é indispensável como a bola para o jogo de futebol. Sabemos
que a bola para o jogo de futebol moderno representa, efetivamente, 10 ou 20% do que representaria o pré-plantio e o pés-plantio para o homem do campo. Este homem não pode ser trnasformado num servidor de gleba da Idade Média.
Por isso, desejaríamos que esta Subcomissão tivesse se despido de muito dos problemas que
aqui foram levantados, para que pudéssemos encontrar, efetivamente, os caminhos, os modelos,
para que esses homens lá colocados pudessem
ser unidos em programas, em modelos que fossem brasileiros, mesmo que fossem utilizados

modelos de Países que já tiveram sua experiência
nesse setor. Modelos de tantas partes do mundo
têm sido testados aqui. Ouve-se falar muito em
avanço e quais são os recuos. Preciso saber quais
são as formas em que a sociedade tem que viver,
para que se permita que todos tenham felicidade,
bem-estar ou o suficiente para viver. Não adianta
dizer que o avanço está na tentativa de se fazer
a pequena propriedade, se estamos sentido aqui,
e isto foi dito aqui hoje, muito claramente, que
é inviável pela situação econômica: (Intervenção
inaudivel.) Peço à Presidência que me confirme
a palavra, pois ouvi tudo o que quiseram dizer,
na parte da manhã, calado...
-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
Continua com a palavra V. fio

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANA - ...
esta propriedade é inviável no modelo que está
ai colocado, como a grande propriedade, hoje,
também é inviável pelo modelo econômico que
estamos vivendo, como inviável está toda a Nação, como inviável está hoje Serra Pelada na retirada do ouro. Nem a retirada do ouro é viável economicamente se não tivermos o modelo...
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - V.
Ex' me permite um aparte?
O SR. CONSmUINTE JORGE VIANA - Peço
à Mesa que me permita continuar exercendo meu
direito...
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) Ex' não é um democrata...

V.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANA Quem apresenta um relatório sem sequer ouvir
as discussões que aqui foram feitas, quem apresenta um relatório antes de se concluir as discussões, não pode tentar ensinar democracia a quem
está aqui. Peço a V. Ex', Sr. Presidente, que me
assegure a palavra enquanto completo meu raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) com a palavra V. Ex'

Está

O SR. CONSTITUINTE JORGE VlANA - Sr.
Presidente, os interesses nacionais estão acima
de meus interesses ou dos interesses do Relator,
ou dos interesses de qualquer que seja o Partido.
Eu não posso permitir que este País seja inviabilizado, prejudicando o amanhã de meus filhos.
Aqui, Sr. Presidente, estamos sabendo, e são
verdades que são ditas e colocadas que os custos
dos assentamentos das agrovilas são desconhecidos do próprio INCRAe do PROCOM.
Aqui, Sr. Presidente, colocam-se posições de
módulos e a transitoriedade das leis pode mudar
tudo, justamente aquilo que o Deputado Constituinte Fernando Santana afirmou aqui, no inicio,
de que o módulo pode ser para maior ou para
menor. Foi dito aqui, no início, que um módulo
ou cem módulos apresentam a possibilidade de
que, amanhã, um módulo represente 0,1 do hectare, o que inviabilizaria qualquer propriedade. É
o que defendemos aqui, democraticamente, e eu
me sinto muito feliz, hoje, de poder apor minha
assinatura naquele relatório que o nosso Consturnte Rosa Prata teve a possibilidade de trazer
ao conhecimento desta Casa. O que está se dizendo, Sr. Presidente, é que a propriedade é produtiva
desde que cumpra sua função social, está dito
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que a função social da propriedade produtiva não
tem tamanho, no momento em que ela deixar
de cumprir a função social, no momento em que
ela for improdutiva, e está dito que a lei ordinária
vai determinar o que é produção, de acordo com
os parâmetros de uma lei permanente, que vai
ser estabelecida e de uma lei ordinária que vai
ser adaptada com o tempo. Se, hoje, o cerrado
brasileiro tem uma produção de 45 sacas de soja
por hectare e, amanhã, a tecnologia avançar para
150, é claro que aquela terra vai ser determinada,
pela lei ordinária, como improdutiva, sujeita à desapropriação. Mas, se ela estiver dando trabalho,
não um trabalho escravo, mas um trabalho dentro
das relações normais do trabalho, dentro da lei,
eu, como democrata, Sr. Presidente, não posso,
de forma alguma, estar contra o direito da propriedade; não posso permitir que todos tenham direito
à propriedade produtiva, enquanto não posso impedir o direito de defesa. Esta Nação acabou de
sair de uma ditadura, onde Indivíduos foram cassados, sem direito de defesa, onde ainda hoje
as expropriações são feitas e devolvidas. Os exernpIos estão aí e eu não posso, de sã consciência,
aceitar, tirar de ninguém o direito de defesa, o
direito do primado da lei. E essas posições estão
ai.
Os democratas, que se falou tanto em democracia aqui, não podem impedir o direito do trabalho. É dentro disso, que esse relatório está apresentando que o direito ao trabalho e a capacidade
do trabalho não podem ser limitados, desde que
cumpram uma função social. Essa é a função
básica do trabalho.
Vi o nobre Constituinte Amaury Muller apresentar dados estatísticos de empresas rnultínacionais e nacionais que têm milhões de hectares,
ou não sei quantos, vamos desapropriar todas
elas. Se não improdutivas, não tem como continuar existindo
Agora, o que não podemos é invrabíllzar o Brasil
de ter, amanhã, esta proposta que está sendo
feita aí, novas fábricas de celulose. Não podemos
é inviabilizar que, amanhã, o Brasil necessite de
criar o álcool ou qualquer substituto do petróleo
e que o tamanho da propriedade impeça que
isso seja feito. O que não podemos é impedir
o progresso nacional. O que temos de adaptar
é a tecnologia. E é claro que tenho de estar do
lado de quem vive com as mãos calosas, da poupança que o indivíduo fez a vida inteira investindo
na terra, nos beneficios da terra. Isso tudo não
pode ser pago por títulos da dívida agrária, para
receber vinte ou trinta anos depois. Eu não vou
impedir que o Brasil possa continuar tendo um
meio agrário funcionando. E, aí, como está colocado no relatório mais de 100 hectares são expropnados, mas a única garantia do individuo é de
três hectares, três módulos rurais.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Três
hectares, não. São cem módulos rurais.
O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANA - Cem
módulos rurais, pode ser hoje. Mas o que ele
tem de garantia para não ser expropriado são
três módulos. Assim, todo o resto pode ser expropriado a qualquer hora, também. Então, ninguém
vai investir mais na terra, no Brasil. Estas são
as verdades. E o trabalhador vai ter a terra improdutiVaonde ele estiver, ela vai ter que ser colocada
à disposição, desde que tenhamos as condições
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para fazer isso. Estou colocando no substitutivo
as condições para a Nação ter o dinheiro. Aqui
se disse muito que é necessária a terra, mas é
necessário, Sr. Presidente, saber que a terra é
degradável, que ela pode ser a melhor terra do
mundo, mas se não for bem curdada, ela vai se
transformar num deserto.
O SR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- (Intervenção fora do microfone. InaudíveL)
O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANA - Há
quatrocentos anos, também plantaram - ,sabe
por quê, Constituinte Fernando Santana? E até
bom que V. Ex' diga. Agora, é preciso dizer qual
é a rentabilidade....Na minha região, há cem anos,
planta-se cacau que está protegido por uma mata
e que não foi degradada. Aquela terra do recôncavo da Bahia a que V. Ex' tanto se refere aí
e que dá uma parte, aquela terra é do rnassapê.
O massapê é a melhor terra do mundo que está
utilizada por cana-de-açúcar há mais de quatrocentos anos. Então, aquela terra é uma terra que,
não cuidada vai se degradar. É claro que, sendo
mais rica, ela vai demorar mais tempo para se
degradar. Agora, V. Ex', na sua inteligência, há
de entender que isso é verdade.
Acolho, inclusive, o aparte de V. Ex' como uma
contribuição às verdades que estão sendo ditas
aqui.
Então, Sr. Presidente, fico muito satisfeito e
muito feliz de ter participado dessas reuniões
cumprindo a função de que vamos ter que fazer
uma reforma agrária digna do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Muito grato a V. Ex'
Concedo a palavra ao nobre Relator Oswaldo
Lima Filho.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quero, inicialmente,
prestar uma homenagem a esta Subcomissão,
quando ela chega praticamente ao fim dos trabalhos de elaboração e de discussão.
A controvérsia aqui foi acesa, emocional, radicaI, agressiva às vezes, pessoal. Mas isso é compreensível. Na minha terra, no agreste de Pernambuco, costuma-se dizer que o homem só mata
por três motivos: barra de saia, barra de ouro
e barra de córrego. A barra de córrego que o
sertanejo denomina é o limite da propriedade.
É uma paixão muito grande essa da terra. E essa
paixão cega, obnubila o raciocínio e é triste e
lamentável V.Ex"" verem as melhores inteligências
do País, obnubíladas, ensombrecidas, perturbadas pela paixão do latifúndio. Por isso mesmo,
inicieio relatório citando as palavras do Papa João
Paulo 11, quando Sua Santidade diz na Encíclica
laborem Esercens o seguinte:
"Em alguns países em vias de desenvolvimento, milhares de homens se vêem obrigados a cultivar as terras de outros e são
explorados pelos latifundiários, sem a esperança de chegar sequer, um dia, à posse de
um pedaço mínimo de terra."
Não é o Relator quem diz isso, é Sua Santidade,
o Papa, que mesmo para nós católicos e mesmo
para 05 cristãos em geral, deve ser uma autoridade respeitada.
Por outro lado, não vejo por que se criou essa
celeuma em torno do trabalho do Relator. O traba-

lho vai ser submetido à votação. A Subcomissão
tem 24 membros Constituintes com o Relator.
Já está aí o substitutivo do Ilustre Constituinte
Rosa Prata, a quem devo salientar com justiça,
a elevação e a educação com que tratou dos
problemas.
Sr. Presidente, fOI dita e repetida, aqui, também
uma falsidade - e ainda ontem tive de contestá-Ia
- de que o Relator havia oferecido o relatório
antes das emendas. Ora, Sr. Presidente, o Relator
apresentou o relatório na noite do dia 8 de maio.
O que se fez' é uma praxe tradicional. Admito
que isso fosse contestado por alguns noviços no
Parlamento, mas não por Parlamentares antigos,
acostumados ao trato parlamentar. É oferecer ao
longo da discussão, substitutivos, propostas e esboços que vão sendo objeto de críticas e de modificações, para que se chegue a um entendimento
O Relator não tem nenhum monopólio da inteligência, nem da capacidade, nem do conhecimento do problema. O esboço é exatamente uma
possibilidade de discussão Foi o que se fez.
Posteriormente, Sr. Presidente e Srs, Constituintes, o relatório incorporou emendas dos seguIntes Srs. Membros que alteraram aquele esboço: do Constituinte Vicente Bogo, sobre política
agrícola, sobre a inalienabilidade das terras deferidas para a reforma agrána; do Constituinte Euclides Scalco, sobre um plano qüinqüenal de política
agrícola; do Constituinte Santinho Furtado, inovando e dando ao título da dívida agrária mais
um valor, isto é, o de pagar as dívidas de crédito
oficial do expropriado, do Constituinte Mauro Borges, determinando que as áreas das residências
dos assentamentos fossem no sentido comunitário, o que S. Ex' chama de agrovilas. E ao aprovar a proposta do Constituinte Mauro Borges,
ocorreu-me aquilo que V.Ex' defendeu, aqui, com
muita justiça: é absolutamente irracional que se
espalhem os assentados ao longo de quilômetros,
o que tomará difícil a asslstêncía médica, assistência técnica, escolas para as crianças, etc. Além
dessas emendas, Sr. Presidente, adotamos a
emenda do Constituinte Nelson Aguiar, que acrescentou à inalienabilidade prevista pelo Constituinte Vicente Bogo, mais uma cláusula, nos seguintes
termos:
"Que nenhum documento de transferência poderá ser feito sobre o lote da reforma
agrária antes do decorrer deste prazo:'
Adotamos sugestões dos Constituintes IvoVanderlinde e Antônio Brito sobre a Isenção e o conceito do sistema cooperativista; do Constituinte
Edison Lobão, emenda destinando uma parcela
das verbas de habitação, para a habitação rural,
porque, como V. Ex' e também entendo, pois
tinha uma emenda de minha autoria, nesse sentido, ser um absurdo que a União venha dispendendo fortunas ao longo de vinte anos nas áreas
urbanas, e não tenha gasto uma real na área rural.
Posso dizer isto com alguma autoridade, porque,
no breve período em que ocupei o Ministério da
Agricultura, consegui inserir no orçamento a criação de uma Comissão de Habitação Rural e conseguimos destinação de verbas importantes para
esse objetivo.
O SR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Permite V. Ex' uma aparte?
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O SR. RELATOR (Oswaldo Lima FIlho) - Sim.
O SR. CONSTITUINTEFERNANDOSANTANA
- Em vez de Banco Nacional da Habitação, se
houvéssemos feito um Banco Nacional de Reforma, o Brasil teria outra fisionomia, hoje.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) -Muito
bem. Adotei, ainda, emenda do Constituinte
Amaury Muller, do Constituinte Ivo MainardI, e
parte das emendas da Abra, da Embratur e do
Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário, sendo que, do MmistérIo do Desenvolvimento Agrário adotei, em parte, a emenda relativa à imissão de posse nas áreas desapropriadas.
À última hora, quando o relatóno já estava quase
praticamente concluído, chegou às minhas mãos
uma última emenda, de autoria do Constituinte
José Ignácio Ferreira, do Espírito Santo, que determina uma ação judicial de recuperação, para
apuração da legalidade das concessões de terras
públicas de áreas superiores a 10 mil hectares,
e a incluí em meu relatório. Essa emenda chegou
aqui, já na noite do dia 8. Está aqui, incluída no
relatório, que alguns, impensadamente, dizem
que foi feito antes do prazo.
Sr Presidente, inicialmente, parece absurdo
que se esteja numa questão agrária tão grave,
num País com oito milhões e meio de quilôrnetros
quadrados, com áreas imensas desocupadas ou
mal aproveitadas, ou, ainda, ociosas.
Por que existem dois mil conflitos de terra num
País como este, com tanta terra? A alguém que
chegasse hoje no Brasil, pareceria absurda essa
constatação. Na realidade, sabemos que isto decorre da própria história do Brasil, da organização
do Brasil em latifúndios e sesmarias, desde a Colônia. Por isso, Oliveira Viana, que foi um mestre
insuspeito aos conservadores, porque é muito
conservador, ele próprio disse, com muita segurança, no seu Estudo sobre a Sociedade Brasíleira, que:
"Todo longo período colonial é de esplendor e glória da grande propríedade territorial,
o que nos tomou, desde o berço, um povo
de latifundiários ..
Não é nenhum agitador quem diz isto; é um
dos maiores sociólogos do Brasil, e, por sinal,
um sociólogo de direita. Tudo isso se agravou
no Brasil com a Lei de Terras, de 1850, que só
atribuiu terra a quem tinha dinheiro para comprá-la. Tavares Bastos já condenou isto, naquela
época. E veja-se bem, como o problema é antigo,
é colonial: onde é que o problema agrário é menor, no Brasil? Qualquer um que se debruçar sobre a realidade, irá verificar que é nas áreas coloniais de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
Por quê? Porque ali a colonização foi precedida
de uma reforma agrária. O Príncipe de Joinvdle
dividiu terras da Nação com os colonos daquela
região; no Rio Grande do Sul, operou-se a mesma
coisa, com os colonos que, hoje, lá produzem
vinho. Mas o problema permanece nas grandes
estâncias da fronteira do Rio Grande.
Em 1962, já angustiado com esse problema,
tive ocasião de apresentar um projeto de minha
autoria que, se tivesse sido executado pelos governos - não foi possível fazê-lo, no limiar do Governo João Goulart, no período em que colaborei
com ele - teria resolvido, como diz o povo, "sem
bulha, nem matinada, a reforma agrária". Previa
o projeto n" 4.225/62, de minha autoria, que a
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União promovesse a reavaliação do ativo de todas
as grandes estatais, Banco do Brasil,Companhia
Siderúrgica Nacional, Petrobrás, L10yd Brasileiro,
Vale do Rio Doce, Fronape - e, àquela época,
o capital dessas empresas era nominal, porque
elas não eram obrigadas à reavaliação - que
se destinasse 40% das ações resultantes da reavaliação a um fundo de reforma agrária, e se pagasse as desapropriações de terras com ações das
companhias estatais. Se isso houvesse sido feito,
teríamos no Brasil, hoje, uma situação sem conflitos agrários, com muito mais produção e paz
social.
Em 1963, ainda colaborei com o Presidente
João Goulart, na elabaoração do Decreto n53.700/64, que mandava desapropriar, ao longo
do eixo das rodovias e ferrovias à margem dos
açudes e obras construídas de irrigação, da União,
10 Km, por interesse social, para a realização da
reforma. E aí,por insistência minha, ficou determinado que as propriedades de área inferior a 500
hectares não seriam atingidas pelo decreto Mas
esse decreto foi logo em seguida revogado, após
o golpe militar.
Aquestão agrária continua a se agravar no Brasil, de ano para ano, de década para década, de
tal forma que o Presidente CastelIo Branco, que
não era um democrata, evidentemente, mas era
um homem lúcido, inteligenbte, fez o Congresso
aprovar a Emenda n- lO, de 10 de novembro
de 1964, e a Lei n° 4.504, de 30 de novembro
de 1964, O Estatuto da Terra.
O SR. CNSTITUINTE FERNANDO SANTANA
- Permite V. Ex'? Ele mandou ao Congresso
no dia 26 de outubro o Estatuto da Terra, e, no
dia 30, aquele calhamaço enorme fOI aprovado,
em menos de quarenta dias.
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - FU!
menbro designado pelo PTB,a que então pertencia, da Comissão que relatou aquele projeto, e
o aplaudi, pois pela primeira vez, aquela emenda
permitiu a desapropriação em títulos da dívida
agrária, úmca forma de assegurar reforma agrária.
Não há reforma agrária, em parte alguma do mundo, comprando-se propriedade em dinheiro. Com
isso, pode-se fazer um bom negócio agrário, se
huver um Banco Central capaz de emitir moeda
com a velocidade suficiente para tanto.
O SR CONSTITUINTE VICENTE BooO- Permite V.Ex'um aparte?
O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho)- Com
prazer.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO Nobre Constituinte Relator,eu gostaria de lembrar
que, talvezaté hoje, os órgãos criados para executar a reforma agrána mais foram cessionários de
terra do que executores de algum processo de
reforma agrária. E, nós de repente, temos que
cuidar, para não transformar o órgão executor
atual, ou seus sucedâneos, se os tiver no futuro,
para que não seja uma imobiliáriarural.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Registro o aparte do nobre Colega. Sr. Presidente,
vou concluir. Quero dizer que foi rara e escassa
a aplicação, tanto dessa emenda, como do Estatuto, nos governos autoritários, dos militares. Registro, com satisfação, uma exceção: os governos
militares realmente promoveram uma coloniza-

ção e um assentamento de grande massa de trabalhadores no Estado de Rondônia, e foi feito
isto sem grandes verbas, sem, como hoje se reclama, postos de saúde, sem estradas, sem escolas,
sem tudo isto que hoje se diz imprescindível para
a aplicação prévia da reforma agrária. Em Rondônia não se fez nada disso; deu-se a terra simplesmente ao povo, o povo está produzindo lá, e para
lá estão se deslocando milhares de famílias de
todo o Brasil, só porque se soube que lá havia
terra livre.
Ao contrário, o que os governos militares fizeram foi a chamada modernização conservadora
do campo. O que foi isso? Todos sabemos. Mediante largos subsídios de crédito à grande lavoura de exportação e produção de álcool, financiou-se maciçamente a aquisição de máquinas,
de defensivos, de fertilizantes, e se concedeu Incentivos fiscais à Sudene, Sudam e off set para
as grandes propriedades, quer de lavoura de exportação, como soja, de sucos, quer para a produção de celulose ou de cana para o álcool. Os
subsídios do álcool foram tão espantosos que
o Governo emprestava quase toda a verba necessária à instalação de uma refinaria de milhões
de litros de álcool, ao juro de 8% no prazo de
10 anos. E o juro de mercado, naquela época,
já era cerca de 40% , quer dizer,o juro é absolutamente negativo. Aqui, eu ouço muito falar que
o Governo não deve intervirna propriedade privada, o Governo deve prestigiar a Iivvre iniciativa.
Mas, quando o Governo dá um jurozinho de 8%
quando ele já é de 40, empresta 100 ou 200
milhões, aí ninguém reclama, ninguém fala em
livre iniciativa.
Sr. Presidente, há questões que vão nos dividir
na votação. Até agora, apesar dos esforços do
nobre LíderMário Covas, não foi possível chegarmos a um consenso. São eles: o conceito de
obrigação social, impugnado por um grande número de companheiros da Subcomissão. Nós,
a começo, ficamos surpresos com a inclusão na
proposta da ABRA, mas fomos estudar o assunto
e verificamos que ela não é uma criação atual
do Professor Dalmo Dallari pois a Constituição
Alemã de 1949 já incluia propriedade como obrigação social.
Há uma expressão que realmente eu reconheço
que deva ser retirada, porque tem sido muito impugnada e, se houver emenda nesse sentido, eu
terei prazer em aprová-Ia. É a expressão "arrecadada", que está dando lugar a uma série de incompreensões, quando se pode alcançar o resultado necessário pela desapropriação. E quanto
à emissão de posse, afirmou aqui o Sr. Ministro
da Reforma Agrária, que sem essa nova conceituação, o Governo não tem condições de assentar
o número de trabalhadores que pretende no seu
Plano Nacional de Reforma Agrária.
Quanto ao limite,Sr. Presidente, eu queria fazer
a esta Casa um ligeiro e brevissimo adendo. No
sábado, tive de realizar uma conferência na Universidade de Campinas sobre esse relatório e sobre a Reforma Agrária pois acho que é dever nosso estarmos em contato com a sociedade civil.
E, de lá, fuivisitara Fazenda Santana do Baguaçu
no Municípiode Pirassununga, no Estado de São
Paulo. Ao lado da grande lavoura que floresce
naquela região de Campinas, de limeira - toda
aquela região que é uma das lavouras tecnica-
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mente mais adiantadas do mundo -, eu pude
ver o que é um desmentido frontal a tudo que
têm dito aqui os defensores da grande propriedade. Lá encontrei uma propriedade com 1200
hectares, com 700 hectares de cana, produzindo
600 mil toneladas com alto índice de produtividade, produzindo 80 toneladas de cana por hectare em 5 folhas, enquanto que as usinas de Pernambuco, com 20 mil hectares, estão produzindo
cana com 40 toneladas por hectare. Essa propriedade tem 200 hectares de café, e eu visitei as
plantações, a colheita estava começando a se processar e eu nunca vi um carregamento de café
como aquele, eu que já fui proprietário de pequenas áreas de café. A propriedade tem 40 mil pés
de laranja cuja colheita também se inicia agora,
e os laranjais estão super carregados; além disso,
o propnetário, prevendo mudanças futuras na
agricultura, já plantou 14 mil pés de seringueira.
E tudo isso é feito com alto sentido social e humano, que eu não vejo nas outras propriedades, lá
tes, nobre Constituinte Rachid Saldanha Derzi, em
uma propriedade de 1200 hectares, lá estão trabalhando, com carteira assinada, permanentemente, 90 trabalhadores que moram em 54 casas,
casas que podem hospedar, digna e modestamente, qualquer um Constituinte. O módulo da
região é de 18 hectares, e se nós fossemos aplicar
o artigo 4°, a propriedade estaria muito abaixo,
e ela poderia ter 1800 hectares e só tem 1200.
O proprietário desta fazendo é o Sr. José Gomes
de Silva,talvezum dos maiores agrônomos deste
País e, por coincidência, é o Presidente da Campanha Nacional de Reforma Agrária.
Sr. Presidente, o projeto eleva, ao contrário do
que uma das emendas reclama, o usucapião a
uma categoria constitucional, e isso é uma medida que, legaljuridicamente, sempre se fez;quando se quer conferir alguma estabilidade a uma
norma, se eleva essa norma do nível ordinário
para o nível constitucional. A inalienabilidade dos
lotes é uma medida que eu creio que toda a Subcomissão aceita. Em relação à política grícola,
previu se um plano qüinqüenal para dar estabilidade aos produtores, probiu-se a importação de
alimentos in natura de produtos agrícolas sem
autorização do Legislativo, para evitar erros que
foram cometidos no ano passado. E quando se
fala aqui - e o Constituinte Jorge Vianalevantou
a sua voz, quase irado - quanto à falta de recursos, nós estamos prevendo 5% do Orçamento
da União para ISSO. Então, não faltarão recursos.
Está se gastando dinheiro com a Ferrovia NorteSul, por que não se pode dar 5% para a reforma
agrária?
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO Permite V.Ex' um aparte?
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)-Com
muito prazer.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - V.
Ex' se referiu à política agrícola e à questão do
plano quinquenal. Tenho tentado a possibilidade
de dar estabihdade a algum plano de política agrícola nessa amplitude de tempo, e estou apresentando uma emenda, novamente -já a havia apresentado anteriormente - crendo que os planos
de política agrícola ou lei agrícola, como alguém
chama aqui, seriam feitos anualmente e também
com previsão plurianual, dada a nossa tradição
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que não tem sido muito favorável nesse sentido,
e o processo de assentamento de reforma agrária
parece que dificultaria dar estabilidade a um plano
único qüinqüenal. Eu creio que deviamos estabelecer, em um começo, talvez mecanismos de pIanos com menor tempo de duração, para adaptá-los às mudanças econômicas.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Eu
não sou muito favorável a planos nessa matéria,
nobre Constituinte Vicente Bogo, e Subcomissão
vai decidir por que. Eu acredito que quem faz
investimentos na agricultura, quem prepara uma
cultura, há culturas de ciclo longo que exigem
um prazo para rentabilidade e se o produtor não
se ampara numa legislação competente racional,
ele vai temer esse investimento.
O SR. CONSmUINTE VICENTE BOGO - Eu
me refiro, não tanto à questão conjuntural da politica agrícola, mas sim aos aspectos das metas
de produção, em razão da disponibilidade de recursos.
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Realmente, as metas anuais poderão ser fixadas dentro desse plano, mas deverá haver um objetivo,
uma projeção de 5 anos que dê tranquilidade
ao produtor agrícola para que ele saia desses azares em que vive no Brasil. O Govemo estimula
a produção e não CUida dos silos, e agora nós
estamos aí com 60 milhões de toneladas de grãos
sem armazenamento suficiente.
Finalmente, incluí, aprovando uma emenda de
minha autoria, a criação de um órgão de que
o Brasil se ressente há dezenas de anos; é um
departamento de defesa do solo, pois o maior
problema agrícola do mundo é o problema de
defesa do solo, é a erosão dos solos aráveis. Os
estudiosos que vão hoje a Cartago, por exemplo,
e se defrontam com um deserto de centenas de
quilômetros, mas podem imaginar que ali se estabeleceu uma agricultura de trigo que abastecia
Roma antiga, e tudo aquilo foi engolido pelo deserto. Alegrete, no Rio Grande do Sul, terra do
Constituinte Vicente Bogo, está se tomando um
deserto que caminha de ano para ano; e, no Oeste
do Paraná, está se formando um outro deserto.
E o Professor Vasconcelos Sobrinho, um dos
grandes ecologistas deste País, há mais de dez
anos afirma que o Nordeste está caminhando para se tomar um deserto definitivo, e apresenta
provas. O professor alemão Von Marcius, que visitou o Nordeste no fim do século passado, fez
desenhar e copiar as lagoas da margem do Rio
São FranCISCO, que achou belíssimas. Não existe
mais nenhuma.
O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAUUNELU
- Estou vendo que o Presidente está preocupado
com o horário. Gostaria de fazer uma observação.
Além do órgão, precisamos criar a mentalidade,
porque infelizmente existem muitos órgãos e não
estão conseguindo cumpri-Ia. Dou os parabéns
a V. Ex' por ter lembrado do programa de defesa
do solo. Agradeço a sua concordância com o
belíssimo resultado dos programas de colonização do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Faço isso, porque muitos nos acusam de
apoio à colonização. Vejo que o nobre Relator,
nesse ponto, está de acordo conosco.
Em segundo lugar, quero fazer uma observação quanto a afirmação feita pelo Sr. Relator, de
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que em Rondônia, no assentamento daqueles
projetos, não se fez estradas, nem escolas, nem
hospitais. No período de 1974 a 1979, posso informar a V. Ex' que todo projeto de colonização
ali exercido foi feito com prévia abertura das estradas, demarcação dos lotes, escolas, hospitais e
armazéns Os recursos foram bastantes caros. Tive, inclusive enviando ao Congresso, algumas vezes, de suplementar os recursos do Incra, que
pertencia ao Ministério da Agricultura, durante
aquele período. Quero deixar isso registrado, porque foi uma despesa efetivamente muito acima
da prevista.
Quero fazer uma outra observação. V. Ex' foi
traído na discussão com o Constituinte Vicente
Bogo, e acabou dando razão àquilo que tenho
batido. O agricultor, para fazer investimentos, e
não é só de cultura, os investimentos desde o
prego até o avião, às vezes, precisa ter garantia
na legislação.

missão, sobre os recursos para efeito da reforma
agrária. Estou com uma lista, tirada da Folha
de S. Paulo de 13 de março, que traz os principais subsídios financeiros com os recursos do
Tesouro Nacional a algumas áreas, que somam
178 bilhões e 700 milhões de cruzados, compreendendo desde açúcar, álcool, transporte, exportações, Proagro, estoques, trigo, e assim por
diante. Se somarmos somente os recursos aplicados em subsídios, daria para adquirir a preço médio alto, no mínimo, quatro milhões e meio de
hectares de terra. Esse não é problema para efeito
de reforma agrária

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Eu
nunca discordei desse ponto. Em relação à Rondônia, saliento ao Constituinte Alysson Paulinelli
que apenas transmiti informações que colegas
de Rondônia me haviam dado.

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Está
encerrada a reunião. Está convocada outra para
sábado, às dez hora da manhã.

(Levanta-se a reutnéo às 14 horas e 5 minutos.)

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS DOS
TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBUCOS

O SR. CONSmUINTEALYSSON PAUUNELU
- Também só até 1979. Depois, teve problemas.

Ata da 20' Reunião Extraordinária

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Finalmente, Sr Presidente, adotamos a emenda do
Constituinte José Ignácio Ferreira, que manda
procurar recuperar as concessões de terra pública
superiores a dez mil hectares. Há uma emenda
de V Ex', que li com CUidado.

Aos sete dias do mês de maio de rrul novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas, em
sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Senhor Constituinte Geraldo Campos, com a presença dos Senhores Constituintes. Titulares: Mário Lima, Paulo Paim, Carlos Cotta, Dionísio Dal
Prá, Augusto Carvalho, Max Rosenmann, Francisco Küster, Osvaldo Bender, Edmilson Valentim,
Stélio Dias, Wilma Maia, Júlio Costamilan, Mansueto de Lavor e Domingos Leonelli. A Presidência declara aberta a sessão e convida o Sr. Prof.
Tomás Gilian de Luca Wonglon, representante
da Confederação dos Professores do Brasil; Sr.
José Francisco da Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; Sr. Jair Antônio Meneghelli, da Central Única dos TabrabaIhadores; Sr' Maria Stela Barbosa de Araújo, da
Comissão Nacional Criança e Constituinte; Sr.
Lourenço do Prado, da Central Geral dos Trabalhadores; e o Sr. Newton Rossi, como representante da Confederação Nacional do Comércio,
para fazerem parte da Mesa. Terminadas as exposições dos oradores convidados a Presidência
abre espaço para o debate, do qual fazem parte,
em considerações aos assuntos abordados, pertinentes a cada representação convidada, os Senhores Contituintes Mário Lima, Mansueto de lavor, Osvaldo Bender, .Júho Costamilan, Augusto
Carvalho, Domingos Leonelli, Paulo Paim, Max
Rosenmann, Edmilson Valentrm, Wilma Maia, o
Deputado Constituinte Olivio Dutra, em visita a
esta Subcomissão, e o Sr. Presidente. Nada mais
havendo a tratar, a Presidência encerra a reunião,
às vmte e duas horas e quinze minutos, agradecendo a presença dos SI" Convidados e convocando os Senhores constituintes para próxima
reunião a realizar-se dia onze do corrente, às dezessete horas e assinala o término da fase preliminar dos trabalhos desta Subcomissão. Em breve relato das atividades desenvolvidas, informou
que, em vinte reuniões realizadas, a Subcomissão

O SR. CONSmUINTE AMAURY MÚLLER Porque V. Ex' no art. 7° não admite a inclusão
de pessoas jurídicas estrangeiras?
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) Parágrafo Único do art. 7° diz o seguinte:

O

"...esta norma aplica-se às pessoas jurídicas cujo capital não pertença, majoritariamente, a brasileiros."
-

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
Eu diria totalmente a brasileiros.

O SR. CONSmUINTE AMAURY MULLER E aquela emenda que propus sobre as áreas de
terra, que não devem ser apenas superiores a
dez mil hectares?
O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, o nobre Constitumte Cardoso Alves
é muito bom companheiro na agitação que promove na Subcomissão, mas nos debates ele não
fica para ouvir a resposta. S Ex' afirmou aqui
que a pequena propriedade é inviável e o Constituinte Vicente Bogo já procurou responder. Parece-me absolutamente ilógico que alguém afirme
isso, quando o Brasil tem 3.705.261 propriedades
menores de cem hectares. Então, esses pequenos
propnetários serão alguns débeis mentais que estão jogando dinheiro fora e vivendo numa atividade impossível? Esses números desmentem o
Constituinte Cardoso Alves.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
- Concedo a palavra ao Constituinte Vicente Bogo.
O SR. CONSmUINTE VICENTEBOGO -Falou-se muito, durante os debates nesta Subco-
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realizou vinte e oito audiências públicas. E, para
constar, eu, VeraLúciaLacerda Nunes, Secretária,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente.

o SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos.
o Sr. Secretário procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.
É lida e aprovada a seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Contamos, hoje, com a presença do representante da Confederação dos Professores do Brasil,
Sr. Tomás de Uon de Lucas, do Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Agricultura, Sr. José Francisco da Silva, do Prestdente da Central Únicados Trabalhadores - cm
- Sr. Jair Antônio Meneguelli, do representante
da Central Geral dos Trabalhadores, Sr. Lourenço
do Prado e amda, da Presidente da Comissão
da Criança na Constituinte,Sr"Stela MariaBarbosa de Araújo.Como das vezes anteriores, os conferencistas falarão, inicialmente, e depois passaremos às perguntas e respostas, para o esclarecimento dos Srs. ConstituintesMembros da Subcomissão.
Queremos convidar os palestrantes para terem
assento à Mesa.
Ouviremos, inicialmente, a palavra do Prof.T0más Gilian de Luca Wonglon, representante da
Confederação dos Professores do Brasil.
O SR. TOMÁS GlLIAN DE LUCA WONGLON
- Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes, SI"'"
e Srs.:
A Confederação dos Professores do Brasil, a
CPB, uma entidade nacional que congrega 31
entidades filiadas em todo o Território Nacional,
e representa 1 milhão e 400 mil professores da
rede pública de 1° e 2° graus, tem a grata satisfação de, perante os Srs. Constituintes, componentes desta Subcomissão, trazer a sua palavra e o
seu depoimento. Queremos registrar também
que, não é sem constrangimento que, no momento em que a CPB faz o seu depoimento, estamos em greve em 10 Estados brasileiros e com
a repressão policial no Estado de Minas Gerais,
atingindo o Deputado Chico Ferramenta e o
Constituinte Paulo Delgado, Vice-Presidente da
União dos Trabalhadores de Educação de Minas
Gerais, entidade filiada à esta Confederação.
A Confederação dos Professores do Brasil, neste momento Constituinte, entendendo a responsabilidade social que essa categoria de profissionais tem para este momento brasileiro, integra
o forum nacional de Educação na Constituinte,
juntamente com 12 outras entidades ligadas à
Educação, como a CGT,a cm e a OAB. Nessa
compreensão, integramos também o forum sindical unitário e o forum de entidades nacionais
que pretendem encaminhar a mobilização das
entidades síndícers neste momento Constituinte.
É preciso que registremos, também, que hoje
o professor abandona aquele status e aquela
configuração de antiga classe média brasileirabafejada pela sorte, e se reconhecendo assalariado,
se reconhecendo alvo da políticade achatamento
de salários, que permanece hoje no Govemo da

Nova República, esse professor tem consciência
de integração aos demais trabalhadores, se considera e se posícíona, mantendo a sua postura de
trabalhador da Educação. Neste momento em
que prestamos depoimento, estamos em greve
no Distrito Federal há 37 dias; no Rio Grande
do Sul há 28 dias; em Pemambuco há 37 dias;
na rede municipal de Curitibahá 36 dias; no Espírito Santo, há 15 dias; em MinasGerais e no Piauí
há 9 dias; hoje, em greve no Estado do Maranhão
e, amanhã, no Estado de Alagoas.
E, por que nós, professores, estamos com este
movimento nacional? Porque temos hoje, na sociedade brasileira, 8 milhões de crianças fora da
escola, na idade de 7 a 14 anos; porque temos
10 milhões de jovens na idade de estarem cursando o 2° Grau e estão fora da escola, por necessidade de estarem já atirados na mão-de-obra,
e porque temos, na sociedade brasileira, 30 milhões de analfabetos. A consciência da CPB, depondo nesta Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e do Servidor Público, é que, essencialmente o filhodo trabalhador, que compõe esse contingente de 7 a 14 anos está fora da escola,
é o filho do trabalhador que, com idade de estar
cursando o 2' Grau, está fora da escola formando
um contingente de 10 milhões de jovens. E é
essencialmente, o filhodo trabalhador que forma
esse contingente de 30 milhões de analfabetos
que a sociedade brasileira carrega como uma pecha no cenário Internacional.
Entendemos que temos professores municipais percebendo 200 cruzados. É por reconhecermos e registrarmos que os direitostrabalhistas
dos professores municipais, na grande parte dos
Estados brasileiros, é feito quando esses professores não têm contrato de trabalho, quando esses
professores não têm direitoà Previdência,quando
esses professores são buscados e trocados por
outros sem habilitação, quando as rendas municipais não querem se dispor a pagar um salário
digno que esses professores devem receber. É
uma categoria com instabilidade no emprego,
porque depende do clientelismopolítico,dos chefes políticos locais. Por isso, a Confederação dos
Professores do Brasil luta pelo direito à sindicalização.
Recentemente ouvimos, por toda a imprensa,
o Presidente Sarney conversando com o meio
sindical,com as entidades representantes dos trabalhadores. Só que a imprensa não registrou que
o servidor público, no nosso caso específico, que
formamos o fórum sindical com todas aquelas
entidades recebidas pelo Presidente, 1 milhão e
400 mil professores, que não podem ser desconsiderados, não receberam o convite para estar
à mesa de conversa. Entendemos que não se
faz um diálogo com exclusão.
Também vimos na Folha de 8. Paulo, um
telegrama do recente Ministro Bresser ao Governador Orestes Quércia, dizendo que o "gatilho"
para os empregados de empresas particulares é
uma reposição salarial; agora, o gatilho para o
servidor público é um fator de inflação. Então,
nós somos mflacionáriosperante a visão do Ministro Bresser. Se nós damos conta de que professores recebem 200 cruzados mensais e que a
cesta básica ocupa - com dados que eu tenho
aqui de março do DIEESE - 74,6% do salário
mínimo, vamos ver na correlação estatística que
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esses companheiros não devem nem mesmo ter
o necessário para a sua alimentação. Com os
dados do SEEC e MEC, podemos registrar e informar a esta Subcomissão que 95% dos professores municipais da Paraíba não recebem um
salário mínimo; que 93% dos professores municipais do Ceará, Piauí e Maranhão não recebem
um salário mínimo; que 90% dos professores municipais de Alagoas não recebem um salário mínimo; que 80% dos professores municipais do Pará
e do RioGrande do Norte não recebem um salário
mínimo e que 65% dos professores municipais
de São Paulo, Pernambuco, Bahia e Sergipe não
recebem um salário mínimo de remuneração. Por
isto, a CPBtraz perante esta Subcomissão o reforço de propostas já apresentadas por outras entidades, entendendo a Educação como direito de todo cidadão. Nós defendemos o ensino público
gratuito e laico em todos os níveisde escolaridade
e o direito de todos os cidadãos brasileiros, sem
distinção de sexo, raça, idade, filiação política ou
classe social. Defendemos o salário mínimo real,
de acordo, com os cálculos do DlEESE. Defendemos a reforma agrária com a participação e
sob controle dos trabalhadores; defendemos a
garantia e estabilidade no emprego; defendemos
a jornada de trabalho de 40 horas; defendemos
a liberdade e autonomia sindical; defendemos,
ainda, a participação paritária na gestão e fiscalização dos órgãos de fundo social e defendemos
que a lei estabeleça, em nível nacional, os princípios básicos da carreira do magistério público
para os diferentes níveis de ensino, assegurando
o provimento de cargos e funções mediante concurso público de títulos e provas, condições dignas de trabalho, aperfeiçoamento profissional,piso salarial mínimo profissional não inferior aos
de funcionários de formação equivalente e a estabilidade no emprego, seja qual for o regime jurídico. Defendo, também, a aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço em função
do magistério, com salário integral, a qualidade
de tratamento entre ativos e inativos,as condições
para elaboração e aplicação do Estatuto dos Magistérios Municipaisem todos os municípios que
dispuzerem de rede própria de ensino e que os
municípios, que não cumprirem o estabelecido
na lei, sejam punidos.
Muito, ainda, teremos que dizer e relatar aos
Constituintes e aos presentes, no entanto, nos
é dado um espaço de 10 minutos. Mas, queriamos, neste fecho de tempo, dizer que a categoria
dos professores, no entendimento do conjunto
dos trabalhadores da Educação, espera que possamos ter com o trabalho dos Srs. Constituintes
e com o acompanhamento das entidades representativas do meio sindical e das entidades da
organização da sociedade civil, a garantia, no texto
constitucional, de uma soberania nacional hoje
comprometida com a dependência econômica,
com a injusta distribuição de renda, com o monopólio da terra, com a dependência tecnológica
e com a anomalia da concepção da Lei de Segurança Nacional. Era isso que tínhamos, neste momento, a registrar. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Queríamos, antes de passar a palavra ao próximo
orador, informar que convidamos, também, o representante da Confederação Nacional de Comércio. Tentamos conseguir, também, a presen-
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ça do representante da Confederação NaCional
da Indústria; no entanto, até agora não conseguimos localizá-los para registrar-lhes as presenças. Pode ser que eles estejam a caminho e ainda
venham.
Queríamos passar a palavra, agora, ao Sr. José
Francisco da Silva, Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - Exm"
Sr. Presidente desta Subcomissão, Exm" Sr. Relator demais Companheiros participantes da Mesa.
Co'mpanheiro Jair Meneguelli, Companheiros
presentes da CVB,Srs. membros da Subc0":lissão
dos Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores
Públicos, caros participantes desta reuruão, caros
companheiros representantes dos trabalhadores
rurais:
Queria registrar que aqui na sala se encontra
uma delegação sindical razoável de trabalhadores
rurais do Estado de Minas, das quatros regiões
do Estado, com representação sindical de mais
de 30 municípios e de sindicatos, além do pessoal
da CONTAG.
O País está vivendo uma fase muito importante,
no momento em que se realizam os debates, a
discussão, desta nossa Constituição. Realmente,
há uma expectativa muito grande da classe trabalhadora e da classe média do País inteiro, em
relação ao que acontece aqui, em Brasília, nesta
Casa. Sabemos que esta Subcomissão ou a Comissão da Ordem Social não é desligada das demais Subcomissões que compõem os estudos
constitucionais. No dia 5, tivemos oportunidade
de prestar os nossos depoimentos na Comissão
da Ordem Econômica, na Subcomissão da Política Agrícola e Reforma Agrária. E, ali, tivemos
oportunidade de tecer uma série de considerações tanto em relação ao quadro, à realidade em
que vivem os trabalhadores rurais, de subemprego, de desemprego, de violência, de subnutrição,
de mortalidade infantil, como, também, tecer considerações da importância da Implantação da reforma agrária no Brasil. Isso porque entendemos
que esta Comissão da Ordem Social seu maior
ou menor avanço vai depender, ecatamente, de
uma maior ou menor abertura na Comissão da
Ordem Econômica. É aí que me parece estar
o eixo, o carro-chefe, porque, na realidade, o que
o País está vivendo exatamente é quase que uma
ditadura econômica. Está havendo uma certa
abertura política, mas essa abertura política não
está batendo, não correspondendo exatamente
quando a analisamos. Estamos vivendo ao revés
de uma política econômica desastrosa, que joga
a população brasileira numa situação quase que
de desespero. Daí, a interligação principalmente
dessas duas grandes Comissões: a Ordem Econômica e a Ordem Social.
Nas considerações aqui formuladas por outras
pessoas que já tiveram a oportunidade de prestar
depoimentos nesta Subcomissão, representando
os trabalhadores, pelo companheiro que me antecedeu, pelo companheiro Jair Meneguelli, que vai
me suceder, e o companheiro representante da
CGT, Sr. Lourenço do Prado, não vai haver fundamentalmente grandes diferenças, porque a classe
trabalhadora está se articulando de forma conjunta e sabendo encaminhar as suas reivindicações, descobrindo formas de mobilização, de
acompanhamento, de assessoramento e até rnes-

mo de cobrança e de pressão junto à esta Casa,
para fazer com que as principais bandeiras da
classe trabalhadora se façam presentes na nova
Constituição. As propostas aqui colocadas, realmente são repisadas porque, na realidade, subscrevemos o que os companheiros acabam de
dizer. Temos articulado, aqui nesta Subcomissão,
com assessoramento do Departamento Intersíndical Parlamentar, o DAPe subscnto pelas centrais
sindicais, pelas confederações, por um conjunto
de organização sincical. E, exatamente o movimento sindical está tendo clareza do seu papel
nesta hora táo importante de se unir, tanto discutmdo as principais reivindicações, prestando a sua
colaboração, como também da necessidade de
mobilização e de acompanhamento, de pressão,
para que estas reivindicações passem a se tomar
uma realidade no novo texto constitucional Sabemos que não é tudo. Afinalde contas, se houvesse
atualmente no País uma vontade política, mesmo
dentro das limitações do instrumental legal hoje
existente, já a sociedade poderia ter avançado
muito, avançado bem mais do que avançou no
que diz respeito à questão do emprego, à questão
da distribuição da renda, da questão salarial e,
assim por diante. O que não houve - e não
há - neste País, é uma vontade política e um
compromisso do Governo, dos Ministros, daqueles que conduzem a política econômica, na prática, com o interesse da classe trabalhadora.
Mas, no momento em que o País caminha rumo
à democracia, ela não pode conviver com esta
situação de miséria, de insegurança, de desemprego, de baixos salários, que os condutores da
política econômica querem impor à classe trabalhadora, submetendo-a aos interesses dos banqueiros internacionais, do FMJ, enfim, dos países
credores e, submetendo a classe trabalhadora a
uma Situação de vexame, haja VISta as recentes
medidas adotadas pelo próprio Governo na área
econômica, comprometendo amda mais a qualidade de vida da população brasileira, dimmuindo
o crescimento econômico do nosso País de 7%
para 3%. Isso vai representar zero para algumas
regiões do País; isso Significa acelerar a recessão,
o desemprego, o subemprego e, acima de tudo,
a tentativa de puxar os salários cada vez mais
para baixo. E, ainda, ameaças, que começam a
acontecer novamente, de extinguir e modificar
a única arma que resta para a proteção salarial,
que já é tímida, que é o gatilho.
Quanto às propostas aqui colocadas, primeiro:
o salário mínimo real, nacionalmente unificado,
salário esse que venha a satisfazer as necessidades da família do trabalhador. Este documento
já é conhecido dos Constituintes, tanto o é que
ele já é subscrito, até, pela maiona dos Srs. Membros desta Subcomissão. Se não me falha a memória, esse documento conta com a assinatura
de 16 Constituintes que fazem parte desta Subcomissão Na realidade, concordamos que esse salário deve, realmente, se ajustar aos estudos técnicos do DIEESE.
Segunda proposta: o salário-família, que e Importante, deve ser fixado num percentual de 20%
do salário-mínimo. E importante a fixação desse
valor, porque a Constituição de hoje já garante
o salário-família para todo trabalhador. Mas, como
veio uma lei regulando o salário-família para os
trabalhadores urbanos e a mesma silenciou em
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relação aos trabalhadores rurais, até hoje os trabalhadores rurais não têm o salário-família.
Terceira proposta: o salário de trabalho noturno
superior ao diurno, também é uma reivmdícação
sentida da classe trabalhadora. O trabalho noturno deve ser remunerado no valor pelo menos
de 50% acima do salário diurno. E, se devo estabelecer, também nesse item, o que significa o
trabalho noturno.
Quarta proposta: o reajuste automático mensal
de salário, hoje com esta inflação desastrosa que
aí está, já é difícil de esperar; a desvalorização
salarial, a defasagem do poder aquisitivo do salário de até 30 ou e tantos por centos para tê-lo
reajustado com essa medida, que é tímida como eu disse - do gatilho salarial. Então, se
reivindica que os salários devem ser reajustados
mensalmente.
Quinta proposta: A duração da jornada de trabalho, que não ultrapasse 8 horas diárias ou 40
horas semanais.
Sexta proposta: a remuneração em dobro dos
serviços emergenciais, nos casos de força maior.
Sétima proposta: o repouso semanal remunerado, nos sábados, domingos e feriados, ressalvados os casos de serviços indispensáveis, quando em outros dias da semana, garantindo o repouso de dois fins de semana pelo menos uma vez
ao mês.
Oitava proposta:o gozo de férias anuais de pelo
menos 3D dias, com pagamento igual ao dobro
da remuneração mensal.
Nona proposta: a licença remunerada no caso
da mulher gestante, pelo período de 180 dias.
Décima proposta: a estabilidade no emprego
desde a admissão. Essa é uma reivindicação também sentida da classe trabalhadora, porque exatamente por essa opção que o Governo fez, que
o País fez, desse modelo capitalista desumano
e selvagem que aí está - não sei se tem capitalismo bonzinho - o fato é que este implantado
na América do Sul, é um capitalismo que não
vê no trabalhador sequer um agente de direito,
uma pessoa que deve ser remunerada. E, aí, o
FGTS tem servido, exatamente, como um instrumento, para acelerar a rotatrvidade da mão-deobra, rebaixar os salários e, acima de tudo, aumentar o lucro das grandes empresas. Daí, a preocupação do movimento sindical de desvincular
a estabilidade no emprego, do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço.
Décima pnmeira: a proibição de locação de
mão-de-obra e de contração de trabalhadores
avulsos ou temporários para a execução de trabalho de natureza permanente ou sazonal. O entendimento que se tem é que a empresa deve se
orgamzar para explorar a atividade econômica,
e não apenas mão-de-obra do trabalhador. E o
que se percebe nas cidades, onde estão se organizando empresas até sem suporte econômico, para explorar mão-de-obra de trabalhadores, como
acontece no setor público, como acontece nos
bancos.
Na área rural, a situação é mais dasastrosa ainda, porque existe a contratação eventual, temporária, em atividades permanentes. Porque nas lavouras, nas culturas do milho, do feijão, do café,
da soja, do cacau, o patrão, também é permanente, o eventual, o rotativo aí é apenas o trabalhador. E, não existe qualquer forma de contratação.
Quer dizer, há uma série de artifícios que usam
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para jogar o trabalhador na Situação de miséria,
de fome e de insegurança. Então, o que se pretende é que esse tipo de exploração do trabalho
desapareça, e a Constituição crie um mecanismo
para assegurar a contratação direta do trabalhador com as empresas.
Décima-segunda: a prescrição bienal. Aqui se
coloca que os trabalhadores, ao saírem do emprego, possam ainda ter a garantia de 2 anos, para
reclamar e receber salários retidos na empresa.
Quanto à questão sindical, exíste uma sugestão
do movimento sindical já subscrita, Inclusive,pela
Mesa desta Subcomissão. Dispõe sobre o direito
dos trabalhadores, relativamente à orgamzação
sindical. Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional, ou onde couber o seguinte dispositivo:

uÉlivrea organização, constituição e administração sindical. Não será constituída mais
de uma organização sindical representativa,
na mesma categoria, de nível profissional ou
econômico, na mesma base territorial.
As organizações sindicais de qualquer nível
de representação têm o direito de estabelecer
relações, cooperação, intercâmbio e fihar-se
às organizações sindicais internacionais.
É vedado ao Poder Público intervirou interferir na organização sindical.
Entre as funções inerentes à organização
sindical, compreende-se: arrecadar contribuições para o custeio de suas atividades.
À organização sindical compete. a defesa
dos direitos e interesses da classe profissional
ou econômica que representa.
Parágrafo único. Poderão as orgamzações sindicais representar os interesses individuais ou coletivos da categoria, inclusive
como substituto processual, em questões judiciárias ou administrativas.
Aos dirigentes sindicais, além da estabilidade no emprego, serão asseguradas proteção e prerrogativas contra qualquer tipo de
violência à liberdade sindical e de constrangimento no exercício de suas funções."
Defende-se, também, que a sindicalização seja
um direito de todo trabalhador assalariado, independente da empresa em que ele trabalhe, se
pública ou privada.
De que o direito de greve seja defimdo na Constituição e que não sofra as restrições da legislação
ordinária.
Enfim, sabendo que outras pessoas vão ainda
prestar o seu depoimento, reservamos para a segunda parte de perguntas e respostas.
Deixei claro, aqui, que o nosso entendimento
é exatamente para que haja autonomia e liberdade
sindical. Desatrelamentos do movimento sindical
do Ministério do Trabalho e que seja mantido
o princípio da unicidade sindical. O que nós entendemos é que o pluralismo sindical, principalmente
numa realidade socio-econômica como a nossa,
onde o mercado de trabalho é totalmente desorganizado, onde temos os grandes centros metalúrgicos, bancários, mais organizados, há 14 milhões de trabalhadores rurais distribuídos nos 23
Estados do País com dificuldade de organização.
E, temos dificuldades de colocar esses trabalhadores, em fase de organização, ao sabor da disputa de um pluralismo sindical que pode ser, muitas
vezes, até incentivado de acordo com a conveniência patronal. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Antes de passar a palavra ao representante da Central
Geral dos Trabalhadores, concedemos a palavra
ao Constituinte Mário Lima, Relator desta Subcomissão.
O SR. RELATOR (MárioLima) - Sr. Presidente,
ilustres companheiros desta Subcomissão, ilustres companheiros expositores:
Por motivo imperioso, que realmente é incontomável, pela primeira vez,retiro-me dos trabalhos
desta Subcomissão antes do seu término.
Como Relator, cabe-me breves registros. A nossa Subcomissão está ouvindo, hoje, figuras imo
portantes nos destinos dos trabalhadores brasileiros: o representante da CGT, o Sr. Lourenço
do Prado, o Presidente da CUT, o companheiro
Jair MenegheIli, o Presidente da Contag, que há
pouco terminou a sua oportuna exposição, o Sr.
José Francisco da Silva, o Professor Tomás de
Luca, que também fez a sua exposição, e a Dra.
Stela Maria Barbosa de Araújo.
Quero dizer aos Srs. que a nossa Subcomissão
- nossa, porque é a Subcomissão que cuida
dos Direitos dos Trabalhadores e dos Funcionários Públicos - é uma das Subcomissões que,
à esta altura, tem um trabalho mais profícuo. Ela
ouviu o maior número de debatedores, teve o
maior número de reuniões e a freqüência foi altamente positiva.
Companheiros de todos os Partidos - é bom
que se ressalte - compreenderam que elaborar
uma Constituiçâo não é uma obra para ser feita
nas bitolas de um único Partido. Aqui, tem havido
um comportamento suprapartidário, voltado para
os interesses dos trabalhadores. E, eu recolho,
com muita alegria, o depoimento do companheiro Presidente da Contag, que se harrnomza perfeitamente com os depoimentos já verificados aqui
das demais confederações de trabalhadores e de
funcionários públicos. Poderia parecer que estou
adivinhando os depoimentos dos ilustres companheiros das centrais sindicais, que também se
harmonizam. Já os tenho aqui em mãos, e numa
breve leitura, indo aos pontos fundamentais, constato, com muita alegria, que há um ponto de concordância entre todas as entidades sindicais e de
funcionários públicos. O que me parece é que
nos 21 anos de ditadura, em que o trabalhador
e o funcionário público deste País foram os mais
sacrificados, perseguidos e prejudicados, ensinaram às lideranças sindicais que o fundamental
é estabelecer os pontos básicos. Não há concordância nos pontos estruturais - essa é que é
a grande verdade. Os pontos que estruturam uma
legislação de trabalhadores - nós que tivemos
acesso à legislação de alguns países, digamos
assim, em estágio mais avançado do que o nosso
- constatamos, com muita alegria, que todos
passaram por aqui. Vejo estes pontos com uma
certa uniformidade. Não poderia também deixar
de registrar, além dessa contribuição valiosa que
essas entidades trouxeram para todos nós e, em
particular, para o meu trabalho de Relator, a contribuição dos departamentos suprapartidários
que, hoje, ajudam a formar a consciência operária
brasileira: o DIEESE, o DIEESAP e o DIAP. A
contribuição foi, é, e será valiosíssima.
Quero registrar com satisfação, que está presente neste Plenário, o companheiro Ulysses Ríedei e o companheiro José Calixto Ramos, Presi-

Julho de 1987

dente da CNTI. Agradeço e lamento não poder
assistir a exposição dos companheiros Jair Mene·
gheIli, da CUT, Lourenço do Prado, da CGT, e
Stela Mana Barbosa de Araújo. Mas, não ignoro
o que pensam, já li muito sobre os pensamentos
da CGT. Este livro,que é a campanha que a Dra.
Stela representa, foi distribuído aqui e já tive a
oportunidade de conhecê-lo há alguns dias.
De forma que sinto-me informado de tudo o
que foi dito nesta Subcomissão pelos ilustres expositores. Tenho de viajar, agora, para atender
um caso difícil de família.Vou hoje e volto amanhã
de manhã. Já tenho reunião marcada com o nosso Presidente para trabalharmos no fim de semana, para que no dia 11, 2' feira, esta Casa receba,
das mãos do Presidente e do Relator, o trabalho
desta Subcomissão pronto. Será uma maneira
modesta, mas uma maneira afirmativa de dizer
à Constituinte e à Nação que todos os Constituintes que compõem a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores seguiram ao pé da letra
o nome da Subcomissão e dedicaram-se e trabalharam Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Passamos a palavra ao representante da Central Geral
dos Trabalhadores, Dr. Lourenço do Prado.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - Sr. Presidente desta Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, Constituinte Geraldo Campos; Sr. Relator, Constituinte Máno Líma; companheiros José Francisco da Silva, da
CONTAGe Jair MenegueIli, da CUT;Prof. Tomás
de Lucas, da CPB; Dr. Stela Barbosa de Araújo,
da Comissão Nacional da Criança e Constituinte;
companheiro José Calixto Ramos, Presidente da
CNTI; Exrrr" Srs. Constituintes, minhas Sr" e
meus Srs.:
Inicialmente, a CGT manifesta seu apoio à proposta desta Subcomissão, sugestão de norma
protocolizada ontem, que consigna direitos fundamentais que serão inscritos em nossa futura Carta
Magna e que recebeu, inclusive, sugestão da nossa CGT e das demais Centrais Sindicais e Confederações, e também outras entidades sindicais.
O depoimento da CGT nesta Subcomissão, na
tarde de hoje, versará sobre 7 pontos' começa
com a estrutura sindical, negociação coletiva de
direito de greve, estabilidade ou garantia no emprego, reforma agrária, automação de processos
e serviços, a questão da representação paritária
dos trabalhadores em todos os órgãos, inclusive
na Justiça do Trabalho e a questão específica
de aposentadoria dos bancários.
A estrutura sindical brasileira é sabidamente
atrelada ao aparelho estatal. O controle legal da
vida das entidades sindicais remonta ao regime
do Estado Novo,implantado em 37, com a ditadura getuliana. Em face disso, as organizações dos
trabalhadores em todas as categorias profissionais e de todos os níveis, sindicatos, federações
e confederações, sempre reivindicaram, sem es·
morecer, a renovação de toda a legislação sindicaJ
fascista, com a consequente adoção de uma situação em que haja plena liberdade e autonomia
sindicais capazes de assegurar o funcionamento
das entidades organizadas, administradas e dirigidas por representantes, sem qualquer ingerência
do Estado.
Por outro lado, embora a Constituição vigente
nada dispunha a respeito, a lei ordinária, no art.
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566 da CLT, restringe o direito de sindicalização,
não admitindo que os servidores púbhcos se organizem adequadamente em sindicatos, estendendo essa restnção aos empregados das demais
empresas paraestatais, cabendo citar a exceção
feita apenas à Caixa Econômica Federal, cujos
empregados, em memorável luta, conseguiram
que os seus direitos fossem respeitados e, hoje,
já são filiados ao Sindicato dos Bancários. Desta
forma, reiterando e ratificando decisão adotada
pela CGT e seu conclave nacional, realizado em
março de 1986, reivindica-se a adoção de legislação sindical que assegure a liberdade e autonomia
sindicais, preservadas na unidade, revogando-se
as restrições do capítulo 5° da CLT, que deverá,
na Assembléia Nacional Constituinte, ser substituído por dispositivo que preveja a edição breve
de um Código do Trabalho efetivamente democrático e rejeição da Convenção 87 da OIT, na
medida em que esta Convenção entra em frontal
contradição com principio da unidade e da unicidade sindicais.
Negociação coletiva e direito de greve. Muito
se tem falado, ultimamente, sobre a importância
da negociação coletiva de trabalho, da liberdade
para torná-Ia efetiva e dos meios indispensáveis
para que seja viável na prática das discussões
entre patrões e empregados. Prega-se mesmo
que o negociador deve ser hábil e tecnicamente
preparado, quem sabe até mesmo com recursos
ou treinamentos feitos no exterior. Entretanto,
pouco ou nada se tem feito de efetivo, mesmo
na Nova República, para que isso seja conseguido.
Neste sentido, a primeira coisa a ser feita seria
a revogação da legislação limitativadas condições
de negociação, consubstanciada sobretudo na legislação disciplinadora do exercicio do direito de
greve, e como sabemos, a dificuldade de todas
as formas possíveis, sendo ainda particularmente
agravada pala existência do Decreto-lei n- 1.632,
do Governo Geisel, que considera como atividades essenciais e, portanto, susceptíveis de paralisação, atividades que os trabalhadores nunca
aceitaram como tais, como é o caso, por exemplo,
dos bancários Por isso, a proposta da CGT, arrimada em seu último congresso, está posta nos
seguintes termos: que seja revogada a atuallegislação restritiva ao direito de greve e, em particular,
aos decretos herdados do regime militar, do Decreto-lei n° 1.632, de 1979, que proíbe a greve
nos setores considerados por ele essenciais, e
também da Lei n° 4.330, de 1964, que regulamenta a forma de fazer greve, objetivando dificultar ao máximo o legítimo direito dos trabalhadores. Deve ser encaminhada ao Congresso Nacional legislação altemativa ao direito de greve,
e que a Constituinte soberanamente disponha sobre a questão; que o movimento sindical desencadeie intensa pressão e assegure, por todos os
meios ao seu alcance, ampla liberdade de greve.
Deve ser livre e irrestrito o direito de greve no
Brasil
Estabilidade ou garantia no emprego.
O empresariado brasileiro, mais do que na
maioria dos demais países capitalistas, tem verdadeiro pavor da palavra "estabilidade" no emprego.
Os trabalhadores nunca entenderam bem o monvo deste radicalismo, pOIS partindo-se do principio de que o trabalho é um dos fatores da produção de riqueza, deve ser tratado como aliado do
capital e não ser considerado como mercadoria,

como ocorre atualmente. Nem mesmo o preceito
constitucional vigente de que o trabalhador deve
ser integrado no seio da empresa, teve a condição
de arrrefecer o ânimo patronal contrário à garantia
no emprego. Basta citar o exemplo recente do
projeto de lei de autoria do Constituinte Pimenta
da Veiga que, como sabemos, ensejou o encaminhamento de rmlhares de manifestações em forma de cartas e telex aos Parlamentares contrários
à aprovação.
Sempre entendemos que a estabilidade no emprego não prejudica a ninguém, somente possibihta segurança e tranqüilidade ao trabalhador e
sua família pela certeza de que, enquanto não
praticar falta grave, justa causa ou a empresa não
tiver um motivo legalmente justificável para despedi-lo, terá o emprego como coisa certa
Reforma agrária.
A necessidade de uma reforma agrária que produza modificações estruturais no regime de posse
e uso da terra, e de uma política agrícola voltada
prioritariamemte para atender às necessidades do
pequeno produtor e das culturas, para o abastecimento do mercado interno, hoje, mais do que
nunca, são pontos de fundamental importância
para o êxito do programa de estabilidade econômica, para a manutenção do crescimento com
justiça social e para o futuro da democracia no
País.
A situação no campo é grave, e a VIolência existente há muitos anos cada vez mais se agrava,
com consequências imprevisíveis, em face de preciosas vidas ceifadas pela ganância e pela grIlagem daqueles que teimam em manter a posse
da terra como forma especulativa da propriedade.
Por isso, é urgente a determinação do Governo
em deslanchar um projeto firme e decidido de
reforma agrária, que realmente possibilite assentamento massivo dos sem-terra, pOIS somente assim teremos minoradas as enormes injustiças sociais existentes no agrobrasileiro
I}utomação de processos e serviços.
.
E certo que o empresário privado e o próprio
Governo não pode nem deve introduzir tecnologia
que estabeleça procedimentos autornéncos no
mercado de trabalho, sem discussão ampla e negociação com o sindicato dos trabalhadores,
quando se avaliará se as inovações tecnológicas
causarão ou não desqualificação profissional e,
numa segunda e posterior etapa, o próprio desemprego.
Por outro lado, termos bem presente a existência de uma Política Nacional de Informática, prevista na Lei n° 7.232/84, que assegura mercado
para os produtos de mformática fabricados no
Brasil, que é fundamental para a nossa Pátria,
a fim de que possamos ter acesso à tecnologia
de ponta e os nossos técnicos, cientistas e professores possam assimilar os conhecimentos necessários ao desenvolvimento do Brastl neste importante setor, independentemente dos mteresses
contranados, seja de outros países, seja de empresas trensnecionaís,
Assim, há necessidade de ser viabilizada, com
toda segurança, a reserva de mercado na informática, sem que a fabricação de novos e melhores
computadores venham impedir a cnação de novos empregos, venham trazer desqualificação
profissional e, numa última etapa, o próprio desemprego do trabalhador. Por isso, a CGT reívín-
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dica que do texto da próxima Constituição do
Brasil conste dispositivos de aphcação automática, capazes de assegurar os seguintes direitos
dos trabalhadores: garantia e estabilidade no posto de trabalho, cargo ou emprego ao trabalhador
atingido mesmo parcialmente pelo processo de
automatização, sem prejuizo pecuruarío ou de ordem trabalhista previdenciário, com a garantia de
adequado treinamento ou retreinamento; forma
capaz de se garantir que o número de emprego
não será reduzido em decorrência da implantação
de processos automativos; que haja mecanismo
capaz de estabelecer aperfeiçoamento do atual
seguro desemprego, de forma a fazê-lo capaz de
manter o nível de VIda do trabalhador sem emprego por tempo razoável, e que consiga novo posto
de trabalho, mantida a compatíbihdade com o
emprego anterior, ou a função, ou o cargo; que
haja estabelecimento de princípios que impossibilitem a elaboração de leis que venham prever
alocação de mão-de-obra, como atualmente já
consta da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974,
ou qualquer outra forma capaz de permitir a exploração da mão-de-obra; estabelecimento de mecamsmos hábeis a impedir todas as causas danosas
à saúde física e mental do trabalhador
Na área de informática. que haja rnecarusmos
estabelecendo princípios norteadores de criação
de comissões paritárias de tecnologia a nível de
cada empresa que exammariam, de forma prelímmar, todos os estudos de implantação do processo de automação pelo empresário, com representantes dos sindicatos de trabalhadores e dos
empresários, ou até do próprio Govemo, que estudana todas as implicações decorrentes, inclusive
desqualificação profissional ou deslocação de
mão-de-obra; que houvesse dispositivos capazes
de prever a redução da jomada de trabalho; que
houvesse dispositivo assegurador da participação
dos trabalhadores nos lucros dessas empresas
que obtiveram maior e melhor produtividade em
decorrência da aplicação de processos automativos na sua linha de produção; instituição de uma
política de emprego que passe a prever, de forma
sistemática e organizada, a geração de novos empregos
Já temos política de educação, politica de habitação - não anda muito bem, evidentemente,
com seus objetivos - e outras sénes de políticas,
achamos que é necessáno que haja uma política
de empregos que realmente estabeleça condições de geração de novos empregos. O Brasil
é um País que necessita anualmente de criar mais
de 1 mtlhâo e 500 mil novos postos de trabalho,
e entendemos que não há amda uma preocupação muito clara no Governo de se estabelecer
uma política de emprego que, realmente, venha
a atender os interesses dos trabalhadores
A CGT defende uma representação paritária
e até mesmo igualitána dos trabalhadores em todos os órgãos, fundos e institutos, seja Fundo
de Garantia, seja a própria Previdência SOCial, onde os trabalhadores participem de forma a atuarem efetivamente na gestão e também na flscahzação de todos esses fundos. A CGT defende a
manutenção da representação classista dos empregados na Justiça do Trabalho de forma Igualitária e, também, paritária e que essa representação seja em todos os níveis, não só nas Juntas
de Conciliação e Julgamento, como nos Tribunais
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Regionais do Trabalho e junto ao Tnbunal Superior do Trabalho.
Por último, a CGT entende que, muito embora
seja colocado apenas com relação a uma categoria, que haja uma forma de se consignar na Constituição - como está consignado para os professores e como leis ordinárias prevêm aposentadoria aos 25 anos de trabalho para diversas outras
categorias - que também os bancários, pelo seu
trabalho estafante, pelo seu trabalho cansativo,
físico e mental - actma de tudo, mental - que
é causador de uma série de doenças que aflige
a categoria, sejam contemplados no futuro texto
constitucional com a aposentadoria aos 25 anos
de trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, SI"'" e Srs.,
eram estas as nossas palavras, a titulo de depoimento, pela Central Geral dos Trabalhadores CGT. Muito obngado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Passamos a palavra ao Presidente da Central Única
dos Trabalhadores - CUT, Jair Antôruo MeneghellL
O SR. JAlR ANTÔNIO MENEGHELLl - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, companheiras e
companheiros:
É necessário fazer aqui um reparo nas considerações feitas pelo Relator desta Subcomissão,
quando disse que todas ou quase todas as entidades haviam apresentado reivindicações e que, em
seu conjunto, traziam praticamente as mesmas.
Em parte é verdadeira esta afirmação, porque o
próprio documento que vamos deixar em mãos
desta Subcomissão é elaborado de uma forma
unitária pelo movimento síndical, com a assessoria do Diap.
Quero aproveitar para fazer, ou pelo menos enfatizar o mais rápido possível, algumas das reivindicações que nós, da Central Única dos Trabalhadores, julgamos talvez das mais importantes algumas já foram ditas pelos companheiros que
me antecederam, as quais a CUT apoia integralmente. Mas, quero enfatizar rapidamente sobre
a redução da jornada de trabalho, apenas citando
um exemplo; na categoria metalúrgica de São
Bernardo do Campo, da qual sou Presidente até
julho deste ano, ao constituírmos a redução da
jornada de trabalho de 48 horas semanais para
40 horas sernanais, isso nos possibilitou o emprego de mais de 20 mil trabalhadores só na categoria metalúrqica de São Bernardo do Campo
e Diadema, ou seja, a cada 5 trabalhadores que
foram reduzidos de 48 horas para 40 horas, já
previamos a possibilidade de mais um emprego.
Quando a CUTfala no direito de greve, na liberdade de greve para todos os trabalhadores, independentemente da categoria, quando falamos
aqui sobre categorias essenciais, consideramos
que essenciais são as necessidades mínimas e
básicas de cada trabalhador, independentemente
da categoria: salário mínimo real, proibição da
alocação de mão-de-obra e não prescrição dos
direitos trabalhistas. Quanto àquela prescrição antiga de apenas 2 anos, entendemos que os trabalhadores têm realmente direitos e os conseguem
a partir da justiça. E esses direitos não podem
ser limitados apenas a dois anos.
Seguro desemprego; comissões de fábrica que,
na verdade, considero como a própria substância
do Movimento Sindical Brasileiro, aposentadoria

e pensões mtegrais, reajuste mensal dos salários,
e que as empregadas domésticas tenham os mesmos direitos assegurados aos trabalhadores. Para
terminar, aí é que vem o reparo nas palavras do
Relator, é a questão de liberdade e autonomia
síndícais. Quando a CUT fala em liberdade, nós
falamos não em liberdade relativa, mas em liberdade absoluta da organização dos trabalhadores.
Inclusive os servidores públicos, sem distinção
de qualquer espécie, têm direito de construir, sem
autorização prévia, organizações por sua escolha,
bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com
os estatutos das mesmas. As organizações dos
trabalhadores têm o direito de elaborar, nos seus
estatutos e regulamentos admmistrativos, de eleger livremente os seus representantes, de organizar a gestão e atividades dos mesmos e de formular o seu programa de ação. É vedada ao Poder
Público qualquer intervenção que possa limitar
este direito, ou entravar o seu exercício legal. As
organizações fundadas como pessoas jurídicas,
representam legalmente os trabalhadores em JUÍzo e fora dele, em todos os aspectos da relação
de emprego.
É vedado ao empregador se recusar descontar
de seus empregados e recolher às organizações
dos seus trabalhadores, as contribuições sindicais
devidas. Os dirigentes smdicais das organizações
de trabalhadores são invioláveis no exercício de
seus mandatos, ou seja, quando nós falamos em
umdade não podemos entendê-la a partir de um
decreto. Não será um decreto que determinará
que Jair Antonio Meneguelli, Presidente da Central
Única dos Trabalhadores, estará unido e de mãos
dadas com o Presidente do CGT, Joaquim dos
Santos Andrade. O que vai possibilitar, na verdade,
a unidade do movimento sindical será, em primeiro lugar, a superação de quem está dividido, que
é a cúpula do movimento sindical. É a superação
de nossas divergências que vão nos levar à possibilidade de nos unirmos, como já nos unimos
em outras ocasiões a partir das bandeiras comuns.
Quando se fala em pluralismo neste País, esquece-se de mencionar que numa empresa como
a Volkswagem, que tem 35 mil trabalhadores
aproximadamente há mais de 10 sindicatos com
datas bases absolutamente diferentes. Para V.Ex'"
terem consciência, a Volkswagem tem o Sindicato
dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Engenheiros,
o Smdicato dos Desenhistas, o Sindicato dos Motoristas, o Sindicato dos Enfermeiros e outros tantos sindicatos. A CUT defende, sim, a unidade
sindical que vai se dar a partir do entendimento
dos trabalhadores com a liberdade de se organizar
como assim entenderem. Nós não queremos nenhuma tutela do Estado, e esta tutela não deve
vir nem no modo em que nós devemos organizar.
Nós queremos nos organizar a partir de nossos
entendimentos. Defendemos a unidade, sim, vamos defendê-la junto aos trabalhadores, na porta
da Volkswagem, de que prevaleça para aquela
empresa a atividade principal. Se a atividade principal for metalurgia, que todos os trabalhadores
da Volkswagern pertençam ao Sindicato dos Metalúrgicos. Mas isto queremos conseguir a partir
do entendimento dos trabalhadores e nós devemos nos unir cada vez mais.
Para finalizar; para a CUT, a unidade não deve
ser decretada nem pelo Estado, nem pela Consti-
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tuição. Se eu acreditasse que a Constituição viesse
a resolver todos os problemas, se eu acreditasse
que a Constituição viesse a atender todas as nossas reivindicações, ainda precisaria acreditar que
o que constasse em alguns pedaços de papel
seria respeitado na prática Acredito, sim, na capacidade de organização da classe trabalhadora brasileira, mas nos dêem liberdade de autonomia
sindical, nos dêem a possibilidade de organizarmos como bem entendermos. Aí, eu não terei
dúvidas de que conseguiremos conquistar as nossas reivindicações.
Muito obrigado, pela posstbílidade de participação nesta Subcomissão.
O SR PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Passamos a palavra à Dr' Stela Barbosa de Araújo,
representante da Comissão Nacional Criança e
Constituinte.
A SR' STELA BARBOSA DE ARAúJO - Sr.
Presidente, demais Constituintes, companheiros
de Mesa, SI"'" e Srs. trabalhadores.
Esta Comissão Criança e Constituinte foi criada
com a finalidade de servir de articulação, de incentivo para a mobilização da sociedade brasileira,
no sentido de encarar com seriedade as suas
crianças, os seus jovens e os seus adolescentes.
É uma comissão constituída por entidades governamentais, por entidades nacionais e internacionais e por entidades da comunidade. Cerca de
600 mil entidades participaram de uma mobilização que foi composta por comissões em todos
Estados do Território da federação, tendo como
resultado este documento que trazemos a V. Ex",
que resume alguns pontos unânimes, alguns pontos majoritãrios.
Na área do trabalho, encontram-se da página
11 à 13, as nossas propostas nessa área. Especialmente, venho falar aos Srs. Constituintes desse
trabalhador que foi o beneficiário do ato inicial
do Direito do Trabalho; na Inglaterra, em 1802.
Venho falar desse trabalhador da Alemanha de
1869, que era proibido de trabalhar antes dos
12 anos, deste trabalhador que, em 1819, na I
Conferência da OIT, foi beneficiário de duas convenções daquela reunião anual. Essas convenções tratavam da proibição do trabalho noturno
ao menor de 18 anos, e da proibição de qualquer
trabalho ao menor de 14 anos. Venho falar do
menor trabalhador e não do trabalhador menor.
Venho falar do trabalhador que exige respeito a
seus direitos enquanto trabalhador.
Venho falar do menor que reclama moradia,
do menor que reclama direito à saúde, do menor
que reclama emprego e salários justos para pai
e mãe, do menor que reclama o direito de frequentar a escola, do menor que reclama de seu
futuro, do menor que reclama o direito de aprender uma profissão, do menor que reclama o direito de ser preservado na sua integridade física ainda em formação. Venho falar do menor que questiona, como uma menina que prestou seu depoimento na Subcomissão do Menor - menina do
Gama que faz parte dos meninos e meninas de
rua. Esta menina perguntou: como posso ter futuro, se não tive a escola que V. Ex" tiveram?
Venho falar do trabalhador que está sujeito a
um desgaste prematuro Venho falar do trabalhador que não tem força política para reivindicar.
Venho falar daquele trabalhador que se sujeita,
passivamente, às condições impostas pelo em-

Julho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

pregador ou, muttas vezes, por invalidez ou desemprego do chefe de sua família, do seu pai
ou da sua mãe, é a única fonte de renda da família.
Venho falar do menor que rejeita a etemização
e a perpetuação da sua pobreza, através de empregos indignos, de salários e condições de trabalho aviltantes, e de figuras jurídicas como o tipo
"menor assistido". Venho falar do trabalhador que
não deseja ser objeto de falsa caridade, quer de
patrões, quer de pseudobenfeitores. Venho falar
do trabalhador que exige direitos, que exige empregos, e que quer exigir o direito de trabalhar.
Venho falar do menor abandonado, do menor
carente, do menor assistido ou de qualquer outra
denominação que queiram lhes dar, os técnicos
ou as pessoas.
Desse menor, que é resultado da calamitosa
situação de injustiça social, por que passa a sociedade brasileira. Venho falar daquele menor, não
para ser retirado da rua e ser explorado na ernpresa, em razão da incapacidade do Estado e da
sociedade brasileira em melhor se organizar e
melhor distribuir os frutos da sua nqueza. Venho
falar daquele menor que repudia a VIolência da
exploração de seu único bem que é a sua força
de trabalho.
Os nossos pontos básicos são: defendemos
idade mínima de 14 anos para ingresso no trabalho. Por que defendemos isto? Porque achamos
primordial que o menor tenha acesso à escola,
achamos primordial que um trabalho se dê após
a escola, como acontece com os filhos de todas
as pessoas que tenham uma condição econômica mais elevada. Nós defendemos 14 anos porque esta é a tradição constitucional brasileira. A
nossa Constituição de 1934, a nossa Constituição
de 1937, a nossa Constituição de 1946, assegurava o ingresso ao trabalho após os 14 anosa proibição do trabalho antes dos 14 anos. ACarta
de 1967, com a Emenda Constitucional de 1969,
diminui esta idade de ingresso ao trabalho. Com
isso, vamos ser companheiros de muitos poucos
países no universo, pois a maioria deles estabalece a idade de 14 anos ou 15 anos, e países
mais avançados, como a Espanha, estabelecem
a idade de 16 anos para o ingresso no trabalho.
Porque, além da escolaridade, o menor tem direito
de ter infância, o direito de brincar, como a maioria
das crianças que tenham um pouco mais de condições econômicas. Por que defendemos esses
direitos iguais? Defendemos direitos iguais - naquele meu início já falei nos pontos básicos por quê? Porque este menor que é jogado no
mercado de trabalho, por força da condição econômica de sua família, está sujeito, prematuramente, a um desgaste em sua força de trabalho.
Então, não há razão para que ele não tenha todos
os direitos e garantias de todos os trabalhadores.
Uma coisa que deve ficar muito clara é que não
podemos confundir a problemática do menor, do
menor carente, com o menor trabalhador. Menor
carente, menor assistido, é resultado desta nossa
calamitosa situação econômica e social. Não podemos confundir com a problemática do menor
trabalhador, desde que ele se toma trabalhador
e, em respeito a ele, em respeito a todos os trabalhadores, ele tem direito a ter assegurados e garantidos os direitos e conquistas de todos só trabalhadores.
Nós sabemos que a estratégia da maioria de
sobrevivência de nossas famílias, no estado de

miserabilidade, é que, primeiro, ela aumenta a
jornada de trabalho do pai, da mãe, joga a mãe
no mercado de trabalho e, depois, duplica a jornada de trabalho da mãe ou do pai. Muitas vezes,
conversamos com o pessoal que faz limpeza nos
Mmistérios, que sai de um emprego e vai para
outro, quer dizer é questão de estratégia de sobrevivência de multiplicação de sua força de trabalho,
e isto faz com que chegando ao extremo, ele
já vai lançar mão da força de trabalho do menor.
Nós ficamos muito chocadas com esta história
de se dizer que o pai quer botar o menor para
trabalhar, ele quer por uma questão de sobrevivência econômica. Sabemos que o sonho de todo
pai e toda mãe é ter o seu filho na escola, ter
seu filho nas classes menos abonadas. Ouvimos
eles dizerem: quero que o meu filho seja doutor.
Então, o menor na força de trabalho prematuramente é um problema de questão de distribuição de renda, questão de miserabilidade, questão de sobrevivência da própria família.
Outra coisa que nos faz defeder a inserção na
Constituição de dispositivo de Igualdade de direitos entre menores e trabalhadores em geral, prende-se principalmente ao fato de que este menor
é forçado a ir para o mercado de trabalho justamente em situações de crise. Então, justamente
na situação de crise é que há o desemprego.
Não estou defendendo que não se dê emprego
a menor; pelo contrário, minha posição é de defender emprego para o menor, mas desde que
este emprego não concorra com uma mão-deobra mais barata, não concorra em desigualdade
de condições com aquele pai que, muitas vezes
tem 4, 5 ou 6 fílhos.
Nós defendemos que o menor tenha condições
de educação e aprendizagem de formação profissional Por quê? Nós necessitamos que este menor se qualifique para concorrer por melhores
posições na escala social.
Defendemos a inserção na Constituição deste
item da igualdade do direito trabalhista, porque
há uma pressão muito séria da legalização em
situações de fato, como a exploração de menor,
o aviltamento de salários e outras coisas mais.
Então, se isso está na Constituição, é uma garantia
que este menor vai ter assegurados os seus direitos e garantias.
Recentemente, tivemos no nosso ordenamento
jurídico, a criação da figura do menor assistido.
Este menor assistido foi criado pelo art. 4° do
Decreto-Lei n° 2 318, de 30 de dezembro de 1986,
e num presente de final de ano foi publIcado no
dia 31 de dezembro. Esta figura é repudiada por
nós do movimento, porque praticamente isola o
menor. Há erros graves jurídicos, que não vou
entrar em detalhes agora, porque é uma questão
só de expor. Como exemplo da criação deste tipo
de figura, existe um projeto governamental que
recebeu, na Câmara, o n° 8.411, de novembro
de 1986, que também trata desse menor assistido.
Gostaríamos também de fazer um apelo aos
Srs. Constituintes no sentido de, no futuro, V.Ex"
olharem para a legislação da aprendizagem. V.
Ex" precisam botar em cima da mesa das leis
superadas os decretos-leis defasados, as obrigações que não exigem mais multas. Para se ter
uma idéia, a aprendizagem comercial está nim
decreto de 1946, com multa prevista em 10 cruzeiros - já se tiraram 6 zeros do cruzeiro -,
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já virou cruzado e já foi para estratosfera. Outro
apelo que faço, além de inserir este dispositivo
de educação, de aprendizagem e de obrigatoriedade, é de que V. Ex'" têm que reformular a
legislação, têm que ter iniciativa de lei, têm que
pegar essas coisas caducas que não existem, que
não funcionam. Entendemos que a aprendizagem
é a saída para a qualificação do menor para que,
futuramente, ele possa ter uma profissão. Outra
coisa que eu gostaria de falar a V. Ex" é quanto
à proibição do trabalho insalubre, perigoso, trabalho noturno. Estive examinando, mas só pude
chegar até a 798 das propostas desta Subcomissão. Acho que há alguma a coisa divergente
em termos de proposta de trabalho noturno e
insalubridade - uma permite, outra não; quanto
à idade mínima, há unanimidade em estabelecer
os 14 anos, constatei que há uma coisa muito
interessante: as Constituições de 1934, 1937 e
1946 proibiam a diferença de salários, as mais
antigas proibiam só quanto ao salário, as mais
modernas, os salários e critérios de admissão,
em razão de idade, sexo, raça, cor, estado civil,
etc. A Constituição de 1967 retirou a palavra "idade" da proibição da diferença de salários e de
admissão no emprego.
Então, faço este apelo - já que eu vi que há
várias propostas apresentadas a esta Subcomissão para que não se esqueçam de inserir nesta
proibição de diferenças de salários e de critérios
de admissão, a palavra "idade", porque isto foi
tirado da Carta de 1967.
Termino, dizendo que tenho vivido um momento de muita esperança. Sei que a Constituição
é uma palavra escrita que não vai resolver o problema do Brasil. Está havendo mobilização e organização da sociedade. Acredito que os Srs.
Constituintes, futuros congressistas, irão ler toda
esta legislação, principalmente da área do trabalho, e irão propor a revogação do que não está
mais em vigor, o que não tem sentido, para que
a legislação acompanhe o nível de desenvolvimento econômico em que o Brasil está, para possibilitar uma relação de trabalho mais justa, mais
humana e menos pré-histórica. Espero que V.
Ex" leiam com atenção a nossa proposta, que
está à página 11 a 13, e que consigam inserir
estes pontos básicos das reínvíndlcações, que são
frutos de mobilização no País. Muito obrigada.

o

SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Passamos à fase dos debates, perguntas e respostas,
com 3 minutos para o perguntador e para as
respostas, também.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mansueto de Lavor.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, quanto à proposta dos
companheiros da CUT, acho que há uma unanimidade nesta Subcomíssão..não há mais o que
discutir. Agora, gostaria de perguntar à expositora
sobre o direito do menor na Constituinte, no que
se refere ao Trabalho. O texto puro e seco da
proibição do trabalho do menor pode gerar certas
mterpretações que não atenderão aos direitos do
menor, principalmente no que se refere ao direito
do aprendiz. E claro que não se vai admitir, principalmente, neste novo texto constitucional um trabalho formal para o menor de 14 anos. Mas nós
temos aquilo que se chama economia informal,
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que em países como a Itália se toma responsável
por grande parte do produto interno bruto da economia. E a economia informal é uma das saídas
também para a nossa situação
Então, dentro desta economia informal, não
a título de complemento de renda, mas, inclusive,
a título de formação profissional, eu vejo o trabalho para o menor, inclusive de 14 anos, como
algo importante, mesmo que ele tenha remuneração. Não tem problema. Uma remuneração não
com relação ao patrão e empregado, mas uma
remuneração dentro do esquema da economia
informal, dentro de cooperativas, por exemplo;
o próprio trabalho de cooperativa já é uma educação. Estou apenas preocupado - não estou contestando - com este termo puro e seco, Ué vedado o trabalho ao menor de 14 anos", porque
é possível que um outro delegado de menor, aferrado à letra, vá proibir iniciativas comunitárias e
atividades da economica formal que, às vezes,
formam e educam mais o menor do que as próprias escolas teóricas, principalmente as que temos aí Eu diria que as escolas precisam se tornar,
é claro, não apenas em centros de informação
teórica do aluno, mas também informação prática. E haveria o estímulo se estas escolas, ao
lado do ensino teórico, tivessem o ensino prático,
principalmente de profissões - e, nesta parte,
o menor de 14 anos faz jus à remuneração. É
um estímulo talvez até mais importante, que corresponde mais à promoção social do menor do
que o estímulo da merenda escolar. É uma questão para se debater. Sinceramente, estou preocupado com a pura e simples proibição do trabalho
ao menor de 14 anos. Gostaria que me explicasse
isto, desse um pouquinho de luz a esta minha
dúvida que considero importante.
A SR' STELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
- Acho que temos de lutar, posso até ser taxada
de hipócrita e de lunática - para que o menor
de 14 anos não tenha que trabalhar. Temos que
lutar por uma sociedade justa, que atenda este
menor através de escolas, empregos e salários
justos.
O CONSTITUINTEMANSUETO DE LAVORTudo bem! Estou de acordo em que o menor
de 14 anos não vá para uma fábrica trabalhar,
como qualquer operário adulto. Concordo com
tudo o que foi dito relativo ao salário igual, ao
menor acima de 14 anos. O meu problema é
outro
A SR' STELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
- O problema que eu acho é o seguinte: é muito
grave o tipo de relação de trabalho que estamos
tendo no Brasil e não podemos deixar em aberto
a questão. Acho que se legisla para o mercado
formal. A CLT não se aplica ao mercado mformal.
Estou falando em termos de mercado formal, porque se não inserirmos, se não garantIrmos a proibição do trabalho do menor de 14 anos na Constituição ou em uma lei, vamos ver a utilização e
a exploração deste menor no mercado formal,
com idade, de 7 e 9 anos, como nós já sabemos,
e temos denúncia, no campo Então, o que acho
grave, é que estamos legislando para um mercado
formal. Nós temos de lutar é por uma situação
de ideal, temos que fazer uma Constituição duradoura, e que leve este Brasil a uma distribuição
de renda para uma sociedade mais justa; nós
temos que garantir a escola.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR - Eu aplaudo e estou de acordo. Tenho
uma dúvida e gostaria que fosse uma coisa mais
precisa, para que não se entendesse, no texto
constitucional, que o trabalho do aprendiz, que
o trabalho em cooperação, dentro de um sistema
cooperativista, que já não é tão formal, mas que
é realmente altamente educativo, que houvesse
um objetivo e não fizesse com que, pura e simplesmente, houvesse uma vedação, porque se
não formos ao pé da letra, o trabalho do aprendiz
só seria depois dos 14 anos.
A SR' STELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
- E é. O menor só tem escola garantida dos
7 aos 14 anos. É obrigação do Estado dar vaga
ao menor que quer estudar. Quer dizer, o menor
tem que estar na escola.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR- E se a escola for uma escola de profissão
de trabalho?
A SR' STELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
- Mas nós não estamos falando em relação a
trabalho, estamos falando em relação trabalho/capital/trabalho. V. Ex" está falando em educação/
trabalho. Nós já temos a Lei na 64.194, que trata
do estágio Estamos falando em relação ao capital/trabalho e V. Ex' está na relação educativa do
menino que está na escola, que não contempla
o direito do trabalhador. O meu temo é que seja
omitida, nesta parte, a idade, por causa dos abusos. Se o menor está vinculado a uma escola,
se está vinculado a um curricuIum, não há exploração de trabalho, não há relação capital/trabalho.
A relação é educação.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR- Concordo que o estudo profissional não
seja trabalho, seja estudo. Estamos falando da
relação trabalho/capital. Mas o texto da Constituição não é uma legislação específica de trabalho, é um princípio, ele abre janelas. Então, o
único problema que já há quanto aos juízes de
menores, pois vão aplicar a lei e alguns princípios
da Constituição, ao pé da letra - eles aplicam
contra o próprio menor. A minha preocupação
é mais de semântica, pois é muito importante
o texto constitucional. Basta ver que na Comissão
de Sistematização, convidaram não sei quantos
filólogos para que as palavra saíssem as mais
corretas possíveis. Então, o que não quero é que
essa expressão, que é consagrada há muito tempo, não dê ensejo, primeiro a se inculcar no menor
que o trabalho é algo indigno e a que diante desta
vedação constitucional se impeçam os trabalhos
cooperativos, os trabalhos familiares, mesmo remunerados, por parte do menor de 14 anos. É
uma dúvida, apenas. Acho que aí precisava de
um texto onde fosse bem expresso que o trabalho
tipo relação patrão/empregado - esse, sim, não
houvesse dúvida.
A SR' STELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO
- Acho que o que estou defendendo hoje aqui
é o capítulo do trabalhador - patrão/empregado.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR- Tudo bem!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Passamos a palavra, agora, ao Constituinte Osvaldo
Bender.
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O SR CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em pnmeíro
lugar, quero cumprimentar os palestrantes, e em
seguida manifestar uma preocupação, antes de
formular uma pergunta com relação ao relatório
que o nosso Relator nos vai apresentar - se não
me falha a memória S Ex" referiu que até segunda-feira estaria pronto.
O SR. CONSTITUINTEJÚLIO CONSTAMlLAN
- Segundo o Regimento e o elenco estabelecido
para todas as Subcomissões, o Relator deverá
apresentar o relatório, com anteprojeto, no dia
11 de maio, que é segunda-feira, e o compromisso que S. Ex' assumiu conosco e a tarefas
que deixou passadas para desenvolver neste fim
de semana visam a aprontá-lo neste prazo. Se
de todo não for possível, o adiamento seria comunicado aos membros da Subcomissão na segunda-feira.
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, a minha preocupação é que
acabamos de receber um fecho de propostas,
um pacotão, e para ler isto aqui, sinceramente
não será possível, fora outros que devam aparecer. Então, seria esta a minha preocupação, apenas um alerta, para que de fato o nosso Relator
pudesse interpretar o pensamento de tantas sugestões ou se inteirar pelo menos, se tivesse tempo. Era apenas neste sentido que eu queria chamar a atenção. Acredito que V. Ex" vá tomar as
providências necessárias para que S. Ex" possa
de fato examinar estas propostas todas, porque
não acredito naquilo que circula poir aí - e que
hoje se debateu inclusive no plenário - de que
os relatórios já estavam prontos, e que dificIlmente
haveria possibilidade de, em cima das propostas
que entraram ultimamente, principalmente ontem, exammá-Ias. Neste sentido é que levantamos
esta questão, que praticamente é um questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
previsão nos parece de todo procedente. Acreditamos que mesmo que nem todas as propostas
destinadas a esta Subcomissão tenham chegado
às nossas mãos, o dispositivo e assessoramento
necessário ao Relator foi montado para que S.
Ex"possa, com a devida ajuda - mesmo porque
sabemos que muitas das propostas versam sobre
o mesmo assunto, e muitas vezes elas dizem a
mesma coisa - simplificar o trabalho. Mas estamos advertidos e amanhã em reunião com S.
Ex", o Relator, voltaremos ao assunto.
O SR. CONSTITUINTEJÚLIO CONSTAMlLAN
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pela
ordem, tem a palavra o nobre Constituinte Júlio
Costamilan.
O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente apenas para esclarecer. O Constituinte Osvaldo Bender, hoje pela manhã, ao encerrar os trabalhos por motivos de razões pessoais, afastou-se. O Relator explicou que o relatório será elaborado e, antes de apresentá-lo oficialmente, o submeterá a todos os colegas da Subcomissão, para que façam os reparos necessários,
a fim que possa sair o mais aperfeiçoado possivel.
-

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
Acredito na lealdade do Relator. Apenas me
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referi, Constituinte Júlio Costamilan, a respeito
deste processo volumoso que acabamos de receber para ser examinado, porque são propostas
de outros Constituintes e não apenas nossas.
Então, quero fazer uma pergunta ao representante da Federação dos Agricultores, Sr. José
Francisco da Silva: V. S' representa, também, os
pequenos agricultores ou apenas representa os
trabalhadores sem propriedade de terra?
O SR. JOSÉ FRANCISCODA SILVA - Represento, nem uma coisa e nem outra, mais sim
os trabalhadores rurais: os assalariados, 05 posseiros e os pequenos agricultores que trabalham
com a família.
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
-Agradeço a resposta. Se V.S' representa, como
disse, os trabalhadores rurais, especialmente queria me referir ao pequeno trabalhador rural que,
no meu Estado, é a grande maioria, e há poucos
trabalhadores que apenas se dedicam ao trabalho
rural sem terem um pedaço de terra.
Então, quero perguntar a V. S' quais as providências referentes a esta Subcomissão, a respeito
desses trabalhadores? Sabemos que muitos desses pequenos agricultores, nos últimos anos,
abandonaram as suas terras, venderam-nas ou,
simplesmente, tenho conhecimento de muitos
que deixaram a terra para os seus vizinhos e foram
em busca de um emprego num centro maior,
especialmente no vale do Rio dos Sinos, nas fábricas de calçados. Devido a essas vantagens, por
exemplo, quem daria para este pequeno produtor
a estabiítdade> Sabemos que a jornada de trabalho desse pequeno produtor vai do nascer do
sol até o por do sol. Tenho a certeza, e já falei
nesta Subcomissão, de que ele, em conjunto com
a sua família, não ganha meio salário mínimo.
Quem daria para ele, sabemos que ele não tem
13', não tem férias, estã abandonado, sofrido, não
tem a mínima assistência referente a Previdência
Social e nem à aposentadoria. Sabemos que apenas se aposenta aos 65 anos, com meio salário
mínimo. A mulher camponesa, que luta, que trabalha, até hoje não teve êxito em ver a sua categoria reconhecida. Então, gostaria de ouvir uma
palavra referente a esta classe, que é uma grande
classe - no meu Estado, acredito que passa de
1 milhão de pequenos proprietários rurais que
estão nas piores situações, devido à própria política agrícola que não lhes dá condições, preços
justos para seus produtos. Enfim, uma série de
necessidades urgem, reclamam para que se faça
justiça para esses trabalhadores. Quero saber, então, do seu posicionamento referente a esta classe.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - Nobre
Constituinte Osvaldo Bender, fomos convocados
aqui para prestar o nosso depoimento, hoje, na
Subcomissão de Direito dos Trabalhadores. Mas
a Contag já teve oportunidade de, no dia 5 prestar
o seu depoimento na Subcomissão de Reforma
Agrária e Política Agrícola. Isso, inclusive com a
presença das vinte e duas Federações filiadas à
Contag. Aliestavam as Federações da região Centro-Sul, que têm toda uma experiência acumulada
de luta, combatendo essa discriminação do pequeno agricultor na política agrícola do Governo.
Nessa Subcomissão, a Contag teceu uma série
de considerações sobre a reforma agrária e sobre

a politica agrícola, e foi apresentada também uma
série de propostas, um elenco de propostas que
foram até resultado de uma articulação com outras orqaruzações que militam no meio rural, como, por exemplo, a ABRA, o IBASE, a Comissão
Pastoral da Terra e o CIM!. Enfim, estamos trabalhando na Comissão da Ordem Econômica, e
particularmente na Subcomissão da Política Agrícola e Reforma Agrária, de forma articulada com
esses segmentos.
Temos um documento aqui e podemos, inclusive, fazer, chegar às mãos de V. Ex' todas as
propostas que foram apresentadas pela Contag
em relação à política agrícola do Governo e em
relação à reforma agrária, na Subcomissão de
Reforma Agrária e Política Agrícola.
Em se tratando aqui, da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, que está mais ligada
à questão dos direitos trabalhistas, previdenciários
e da organização sindical, as nossas considerações tiveram mais esse direcionamento, essa
orientação. Só por isso E a Contag, também,
teve oportunidade de prestar depoimentos nas
Subcomissões, como, por exemplo, a que cuida
da organização do Judiciárío, etc.
Concordamos, perfeitamente, com que esta
Subcomissão faz parte desse conjunto das vinte
e tantas subcomissões ou das OIto Comissões
que compõem a Constituinte. Foi denunciada a
questão da violência no campo, a questão da concentração da propriedade da terra, a questão da
opção que a politica econômica tem sido feita
apenas pelo modelo exportador e, com isso, a
expansão da monocultura de exportação e energética e o desapoio àqueles que produzem alimentos, ao pequeno agricultor. Foi discutida também a questão dos juros e, na realidade, com
essa inflação e com esses juros não se pode produzir alimentos.
Agora, há uma interligação muito forte entre
aqueles que produzem alimentos e aqueles que
recebem salários na cidade. Não há uma posição
antagônica. O que percebemos é que o pequeno
agricultor, que produz alimentos, e o assalariado,
são ambos explorados pelas multínacronais, pela
Souza Cruz, pelos grandes grupos econômicos
tais como Sadia, Transbrasil, etc. E o assalariado
tem que receber um salário de miséria, sem segurança nenhuma, o pequeno agricultor tem que
produzir alimentos a custo baixíssimos para beneficiar, como resultado disso tudo, os grandes grupos, 05 banqueiros e as multinacionais. Daí não
haver um antagonismo entre aquele que produz
alimentos e aquele que recebe salário. O que recebe salário deve receber uma remuneração capaz
de remunerar bem aquele que produz alimentos
no campo.
Então, é com este entedimento que a Contag
tem participado desses debates, tanto na Comissão da Ordem Econômica, como na Comissão
da Ordem Social, mais especificamente na Subcomissão de Reforma Agrária e Política Agrícola
e, aqui, na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores. Mas podemos fazer chegar às mãos de
V. Ex' o documento da Contag que fOI discutido
e subscrito pelas federações que recentemente
estavam boicotando, bloqueando estradas, combatendo esta desastrosa política agrícola do Governo.
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O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Agradeço o esclarecimento e me dou por satisfeito da preocupação de V. S' referente a esse
grande número de trabalhadores pois pelo que
sei, V.S' está ao par do que eles estão passando.
De fato, concordo que precisa haver essa política diferenciada entre o pequeno e o grande produtor, especialmente um subsídio no próprio alimento. Em vez de Importarmos alimentos dos
outros países, deveríamos subsidiar o nosso pequeno produtor, para que também os produtos
e os preços não chegassem tão elevados ao consumidor, ao trabalhador da cidade. Essa diferença
deveria ser subsidiada pelo próprio Governo, em
lugar de nós subsidiarmos os produtores dos outros países. MUito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.
O SR. CONSTITUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, em pnrneíro lugar, concordo
com as preocupações que a Dr' Stela levantou
com relação à proteção ao trabalho do menor.
Acho que se deixarmos a brecha, se não buscarmos uma regulamentação duradoura, podemos
ensejar que venha a ocorrer futuramente aquilo
que o Governo, no final do ano, e como bem
foi falado por ela, fez - pois o Governo Sarney
está a provocar uma série de atitudes insanas
que têm desestabilizado o próprio clima de tranquilidade para a Constituinte poder realizar os
seus trabalhos.
Ainda no finaldo ano passado, foi encaminhado
o Decreto-Lei rr 2.318, que determina os 12 (doze) anos como idade limite para o ingresso no
trabalho e torna obrigação das empresas nacionais a contratação de percentual mínimo de menores dentro desse limite de idade. Então, acho
que a preocupação levantada pela Dr' Stela é da
mais alta relevância. Acredito que esta Constituição tem de resgatar o que estava escrito nas
Constituições anteriores e que a Carta da ditadura
de 67 revogou, o limite de 14 anos de idade.
Gostaria de registrar aqui, para os demais colegas Constituintes, a idade existente na União Soviética, na Inglaterra e na Espanha, que fixam em
16 (dezesseis) anos a idade mínima. Cuba, Uruguai, Japão e Dinamarca fixam em 15 (quinze)
anos. E dos 106 Estados-Membro da OIT,apenas
16 Estados adotam o limite de 12 (doze) anos.
Na América Latina, o Brasú ocupa posição solitária, fixando esse limite de 12 (doze) anos. E nós
temos que reparar essa regressão que foi feita
pela ditadura.
Gostaria de fazer uma pergunta ao companheiro José Francisco, que tem da minha parte todo
o respeito e toda a admiração por seu trabalho
à frente do Movimento Sindical Rural e de luta
até mesmo em defesa da vida dos militantes da
sua entidade e das entidades a ela miadas, haja
vista o grau de violência dos pistoleiros armados
pelo latifúndio que insistem em preservar uma
estrutura agrária reacionária e absolutamente antissocial em nosso País.
Mas, dos pontos que têm dividido o Movimento
Sindical Brasileiro, que têm ecoado aqui nesta
Subcomissão, dada a diversidade de seus integrantes - sem dúvida alguma; vai ser um dos
pontos cruciais sobre os quais deveremos tomar
posição - é a questão da extinção do imposto
sindical. Uma tese que abraço e acho que -
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até assumindo uma posição autocrítica - na posição dos comunistas, ao longo da história do
Movimento Sindical Brasileiro - houve muita
conciliação do Movimento com a estrutura facista,
herdada do Estado Novo - estrutura que foi acionada sem necessidade de acrescentar nada dos
instrumentos autoritários, a partir de 64. Ela já
tinha embutida instrumentos autoritários que permitiram ao Governo intervir nos sindicatos, prender, torturar e matar idéias smdicais dos trabalhadores. Tem sido invocada a preservação desse
imposto sindical por dirigentes sindicais absolutamente acumpliciados com essa ditadura de 20
(vinte) anos que se houve da preservação de uma
estrutura que, muitas vezes, ensejou a completa
descaracterização do sindicalismo brasileiro, ao
mesmo tempo em que tem sido combatido por
setores empenhados em retomar o caráter classista do movimento sindical brasileiro. Incluo a
Contag entre as entidades que têm realizado um
trabalho sério de organização dos trabalhadores
brasileiros. Acho que nesta Subcomissão, nós vamos chegar a um consenso, com toda a diversidade das posições refletidas no Movimento Síndtcal Brasileiro, sobre a questão do imposto sindical.
Acho que temos o dever de alterar essa estrutura facista que, na minha opinião, passa pela
preservação do imposto sindical. Ela deverá ser
alterada. O ritmo, a forma, naturalmente, vão ser
discutidos e esperamos que haja do próprio Movimento Sindical um consenso sobre essa questão.
Perguntaria, então, à Contag. Tem sido um dos
argumentos mais levantados a preservação desse
imposto, a questão dos sindicatos menos organizados, especialmente os sindicatos do campo se porventura vier a ser decidida a extinção gradativa, imediata, num prazo de um ou dois anos,
o imposto sindical. Confiando no trabalho e na
liderança que a Contag tem, dos seus representados, é possível, na sua opinião, que o sindicalismo dos trabalhadores rurais se desvencilhe das
dificuldades momentâneas que terão e poderão,
com a sua liberdade, com a sua autonomia, com
os recursos, inclusive, legitimados pela vontade
dos seus associados, enfrentar os desafios que
temos pela frente? Gostaria de saber se a Contag
subsistiria, e os sindicatos dos trabalhadores rurais espalhados por este País?
E, ao companheiro Meneghelli, gostaria também de fazer uma pergunta sobre outro ponto
que tem provocado drverqêncías no movimento
sindical e que tem sido polêmico na nossa Subcomissão, quanto à unicidade sindical. Já fIZ a minha
declaração de fé, de defesa, de alteração dessa
estrutura, em defesa da absoluta liberdade e autonomia dos sindicatos em relação ao Estado, em
relação a partidos, em relação aos patrões. O movimento sindical efetivamente não pode mais
aceitar essa estrutura. Há que ser mudada e é
esta a oportunidade histórica, neste momento de
Constituinte, em que a classe trabalhadora tem
a condição concreta de fazer as leis se reverterem
em seu próprio benefício, na preservação dos
seus direitos, e não deixar que as leis continuem
sendo feitas em benefício apenas da classe dominante.
'
Pergunto: a unicidade do movimento sindical
-, não à liberdade a unicidade imposta por decreto ou por intenção do Governo ou do Estado
-, mas a unicidade enquanto princípio de organi-

zação, por ramo de produção, ou por categoria
profissional, enquanto vontade politica dos trabalhadores para se preservar contra tentativas de
divisão provocadas pelo patronato e pelo próprio
Governo das classes dominantes, não seria também um ponto importante a ser inscrito como
conquista da classe trabalhadora a ser preservada
nesta Constituição?
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Quero saber se seria possível fazer um
adendo à indagação do Constituinte Augusto Carvalho quanto à questão do imposto sindical.
Da maneira como o caro Constituinte Augusto
Carvalho colocou, parece-me que pode não refletir o que foi discutido aqui nesta manhã. Não
surgiu aqui, pelo que sei, nenhuma voz para preservar o imposto sindical, e sim para manter uma
contribuição sindical a ser controlada direta e automaticamente pelos sindicatos Não houve, pelo
que VI, nem na proposta do PC do B, nem na
minha defesa da existência - não da manutenção
desse imposto sindical - de uma contribuição
sindical a ser repassada automaticamente aos sindicatos, o que é bem diferente do imposto sindical
que hoje é manipulado pelo Governo para o controle e manipulação das entidades sindicais.
Então, seria importante fazer esse adendo para
que a resposta do companheiro José Francisco,
da Contag, fosse sobre uma tendência dos vários
aspectos.

o SR. CONsmUINTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, só para esclarecer o nobre
Constituinte Domingos Leonelli sobre a minha
pergunta.
Não falei que foi reflexo da posição da nossa
Subcomissão, falei que existe, no movimento sindical, esta proposta de pura e simples preservação
do imposto sindical. Não falei que é a posição
refletida nesta Subcomissão.
O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONELLI - É porque nesta reunião foi discutido o
assunto sob um outro pnsrna, e não o da preservação simples do imposto sindical.
O SR. JOSÉ FRANCISCODA SILVA - Vamos
ver se conseguimos colocar o nosso entendimento a respeito dessa questão. Na proposta que colocamos à Subcomissão, não nos referimos a respeito da manutenção ou não do imposto sindical.
Apenas deixamos claro que entre as funções inerentes à organização sindical, compreende-se a
de arrecadar contribuições para o custeio de suas
atividades.
Não sei se os Constituintes vão enfrentar essa
questão sobre a contribuição sindical a nível da
Constituição, ou vão deixar para a lei ordinária.
O nosso entendimento é o de que a autonomia
e liberdade sindical não passam fundamentalmente pela questão da contribuição sindical ou
não. Ela é mais profunda. O que houve neste
País, principalmente a partir do golpe militar de
64, foi todo um esquema do Govemo da ditadura
para esvaziar, desarticular a luta dos trabalhadores. E o alvo principal, no caso dos operários
e dos camponeses, foram as organizações sindicais; mas as organizações políticas também penaram, sofreram durante todo este tempo, como
os estudantes, os professores, os partidos politicos, etc.
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Portanto, o que é mais importante é a falta
de uma liberdade que a própria sociedade viveu
e ainda está Vivendo. Não interessava para a ditadura um movimento sindical forte, atuante, independente e crítico. E, aí, quem sustentou não foi
a questão da contribuição sindical, porque de 45
a 64, mesmo havendo a contribuição sindical,
é inegável a unidade dos operários na luta dos
trabalhadores, até com a fundação da Central Gerai dos Trabalhadores naquela época.
O que há é que na medida em que a ditadura
vai perdendo terreno, a democracia vai se impondo, até mesmo a legislação sindical começa a
ficar no arquivo, começa-se a trabalhar fora dela.
Hoje,o que há, no País, no campo ou na cidade,
é que não estamos limitados ao Estatuto Sindical
e nem à CLT. Se estivéssemos, não estaríamos
aqui, Quer dizer, o Ministério do Trabalho, pela
leqrslaçâo, intervém na organização sindical em
todas as etapas, a partir da formação, do registro,
afasta as diretorias. Enfim, faz o que quer. A contribuição sindical é apenas um dos elementos que
permite ao Ministério do Trabalho entrar na organização sindical e dizer de que forma aplica essa
contribuição. Fora a contribuição sindical, não
fosse alterada a CLT, no Título V, ele interviria
do mesmo jeito.
Então, a questão realmente é mais profunda.
A minha preocupação é a de que não estamos
começando a organização sindical no Brasil hoje.
Ela existe, está aí a estrutura sindical, mal-ou bem,
prestando um serviço à classe trabalhadora. Está
aí um documento oferecido à esta Subcomissão,
com a assinatura das centrais sindicais, com a
assinatura das confederações. No caso da Contag, por exemplo, temos 22 Federações e 2.007
sindicatos - os Sindicatos é que se alimentam
diretamente com a contribuição dos associados;
a federação um pouquinho e a confederação, lamentavelmente, a sua sobrevivência é a chamada
contribuição sindical.
Não saberia explicar e hoje, com o desaparecimento total da contribuição sindical, se sem esses recursos, seria bom para os trabalhadores
o desaparecimento da Contag e das 22 Federações, se isso seria um serviço à organização dos
trabalhadores ou um desserviço à organização
dos trabalhadores.
Esta é uma questão que temos que levantar.
Como sabem, estamos vivendo um mercado de
trabalho desorganizado. A empresa é que tem
conseguido se impor. Para cada emprego aparecem 10, 15 pessoas para concorrer àquela vaga.
Então, a orgamzação sindical depende muito dessa questão. Nós não estamos vivendo uma política
de pleno emprego neste País. Então, o que acontece? Muitas vezes, para se fazer trabalho social
aqui no Brasil, ou existe uma contribuição direta,
ou vamos buscar dinheiro na Europa e nos Estados Unidos para fazer trabalho sindical e trabalho
social no País. Fora desses recursos de que o
movimento sindical está dispondo, vamos fazer
convênio com o próprio Estado e pode-se gerar
uma submissão também pelo outro lado. Por
questão de necessidade de manter essa articulação com o trabalho sindical, temos que buscar
dinheiro em alguma fonte. Se há o desemprego,
o subemprego, a rotatividade da mão-de-obra,
não vamos corrigir isso a curto prazo. Então, vamos buscar dinheiro de convênio do Estado -
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ninguém dá dmheiro de graça para mnguém -,
ou vamos buscar dinheiro nos órgãos que colaborem, na Europa ou nos Estados Unidos, para fazer
trabalho social:
Qual é o mal maior ou menor, confesso que
não sei.
Agora, essa questão da contribuição sindical
pode ser estabelecida a ponto de o Governo não
meter a mão ali dentro, a ponto de o Governo
não tirar 20% desse valor, a ponto de o Governo
não dizer de que forma ele vai ser aplicado dessa
ou daquela maneira. Isso é questão da assembléia
do sindicato, da direção sindical.
Ás vezes, determinadas teses parecem bonitas
e até brilhantes, mas vamos ver, na prática, o
que temos que enfrentar. Nós não estamos nos
países da Europa. Vamos continuar a sustentar,
quando o pessoal da Social Democracia quiser
mandar dinheiro aqui para dentro, quando os órgãos da Europa, colaboradores com as lutas sociais, quiserem mandar dinheiro para cá ou buscar dinheiro nos Estados Unidos, via centrais sindicais americanas, ou vamos descobrir os nossos
próprios recursos para tentar implementar a nossa organização e a nossa luta?
Os Constitumtes têm que atentar para a realidade que estamos vivendo, porque não estamos
começando agora a organização sindical no Brasil.Teremos que desatrelar esse movimento sindical do Governo, fazer com que o Governo não
intervenha no movimento sindical, mas temos
que analisar também esse desaparecimento. Não
podemos confundir confederação com entidade
sindical; aliás, confundir diretorias atrasadas com
essa ferramenta, com esse instrumento de luta
da classe do trabalhador. Diretoria passa, e havendo mais liberdade os trabalhadores mudam essas
diretorias atrasadas - e estão mudando. Ou se
se compromete com a luta dos trabalhadores,
ou essa diretoria vai passando. O importante é
atentar para essa realidade que estamos vivendo.
É por isso que defendemos que mude, que
desatrele e que se extinga o Título V da CLT,
mas pelo menos se preserve a unicidade sindical,
não para manter a unidade de Meneghelli, nem
de Joaquim, nem de José Francisco, não é isso,
mas evitar a divisão da classe trabalhadora, para
não ficar a classe trabalhadora ao sabor da Ideologia política, ou da vontade desse ou daquele grupo
que queira fundar tantos sindicatos quantos queiram, na mesma organização e na mesma base
territorial. (Palmas.)
O SR. LOURENÇO DO PRADO- Deixem-me
entender só uma coisa: tenho que responder sobre a unicidade ou posso falar sobre a contribuição sindical?
O SR. CONSTITUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Sobre ambas
O SR. LOURENÇO DO PRADO- Em primeiro
lugar, fico feliz em saber desa autocrítica do companheiro Augusto Carvalho, não sei se é uma
autocrítica isolada ou do conjunto do partido, oxalá que seja do conjunto do partido, porque isso
me deixa realmente feliz.
Acho que uma coisa que temos que discutir
é sobre o conceito do que é sindicato. Acredito
que há dois conceitos. pnmeiro é o de que um
sindicato é um prédio com diretoria, com departamento jurídico, com departamento dentário, com

departamento médico, com farmácia, com um
carro de som e várias coisas, o outro conceito
que se faz de sindicato, pelo menos é o conceito
que eu faço, é de que o sindicato - independentemente da existência de um José Francisco, da
existência de um Jair Meneghelli, da existência
da CUT,da existência da Contag - sempre existiu
e sempre irá existir. Intervenha ou não intervenha,
casse ou não casse, prenda ou não prenda, o
smdicato sempre vai existir, porque o sindicato
é o trabalhador organizado no seu local de trabalho. Este é o meu conceito de sindicato.
Com relação ao Imposto sindical, vamos ver
em outros países que não tenham imposto sindical obrigatóno, se o movimento sindical se fortaleceu ou desapareceu. Na Itália, por exemplo, não
tem imposto sindical obrigatório, o movimento
sindical é fraco. Sumiu o movimento sindical da
Itália? Não, muito pelo contrário. O que precisamos acreditar é na capacidade de entendimento
da classe trabalhadora. Nós não podemos ignorar
essa capacidade de entendimento. O que nós somos contra, na verdade, é a obrigatoriedade do
imposto sindical. Não somos contra nenhuma
proposta de contribuição financeira para manter
o seu organismo.
Segundo a Consntuição portuguesa não há imposto sindical obrigatório, e na sua Constituição
está garantido de que toda e qualquer contribuição aprovada por assembléia dos trabalhadores,
as empresas ficam obrigadas a recolher em benefício do sindicato. Mas é uma maneira democrática de o trabalhador decidir quanto e como, a
partir de votação, e não obrigatoriedade, não uma
coisa imposta A mensalidade existe Há sindicatos hoje, capazes de viver só com a mensalidade
e sem a contribuição sindical. Ele estabeleceu
em assembléia o critério de mensalidades. Agora,
lamentavelmente, o imposto sindical permite, não
que se organize os sindicatos, mas permite que
o sindicalista não precise fazer absolutamente nada com relação ao trabalhador. Ele permite que
o sindicalista fique o dia inteiro sentado no seu
gabinete e o dinheiro está absolutamente garantido.
Com relação à unicidade, esta refere-se à questão de um sindicato único por categoria ou por
ramo de produção. A unidade é a postura política
dos trabalhadores que se deve apresentar unida
como classe perante o Governo e os patrões. A
CUT defende a unicidade e vai defendê-Ia, mas
quer a unicidade, também como uma vontade
política da classe trabalhadora. Ela não quer a
unicidade imposta pelo Estado. Nós queremos,
sim, a unicidade, e vamos defendê-Ia. Mas vamos
discuti-Ia e conquistá-la, consegui-Ia junto com
os trabalhadores. É isto o que nós queremos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Antes de passarmos a outras perguntas, concederemos a palavra ao Sr. Newton Rossi, presidente
da Federação do Comércio de Brasília, que representa aqui o Dr. Antônio de Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do Comércio,
conforme decisão desta subcomissão.
O SR. NEWTON ROSSI - Meu caro amigo
Constituinte Geraldo Campos, muito digno sresidente da Subcomrssão do Direito dos Trabalhadores e Servidores Públicos, membros que compõem a Mesa, meus amigos, meus Senhores e
mínhas Senhoras recebi uma incumbência para

Quarta-feira 22

121

representar aqui a Confederação Nacional do Comércio.
Quero deixar,aqui, a nossa mensagem de senedade, de honestidade de quem participa da vida
empresarial, ombreando-se com aqueles que tenham uma mentalidade moderna de empresa,
que entendem a empresa com uma responsabilidade social das mais relevantes É com este
espírito, Sr. Presidente, que aqui estamos para
trazer a palavra da Confederação Nacional do Comércio, exemplo vivo de que entendemos a empresa como uma função social importante. É o
exemplo que damos aqui, em Brasília, há mais
de 10 anos nas convenções trabalhistas, nos diálogos francos, abertos e justos entre empregados
e empregadores. Sempre concluindo os entendimentos com uma convenção trabalhista justa e
que atenda, dentro da medida do possível, às necessidades e às reivindicações mínimas dos trabalhadores.
Entendemos, Sr. Presidente, que vivemos dias
dificeis. Não apenas o Brasil, mas se tivermos
uma visão abrangente do universo, veremos que
todo o mundo, vive os estertores de um século,
os derradeiros instantes de um milênio e, mais
que isto, a agonia de um ciclo da humanidade.
Os valores do passado, conceitos filosóficos, científicos, sociais, econômicos e até mesmo religiosos que foram úteis a sua época, já não o são
mais. A humanidade clama por novas verdades,
exige novos caminhos. É preciso que tenhamos
a mente e a VIsão ampla para perceber esses
acontecimentos, essa transformação por que passa o mundo, e não ficarmos inertes numa posição
nem sempre relevante setorialmente, mas tendo
sempre uma visão abrangente, uma visão global,
uma visão universal dos problemas. O mundo
se transformará, quer queiramos ou não. E se
nós ajudarmos essa transformação, estaremos
sendo dignos da vida e estaremos dando uma
contribuição valiosa para a transformação desta
humanidade e deste mundo tão difícil em que
vivemos.
Repito que nós nos portamos e temos a honra
de figurar entre aqueles empresários que entendem a empresa não como um meio de lucro
pessoal, mas como instrumento para a comunidade, um instrumento da prosperidade, gerador
de tributos, gerador de empregos, multiplicador
de riquezas e de oportunidades para todos.
Esta é a nossa visão, este é o nosso entendimento. Sempre batalhamos e vamos continuar
batalhando para que haja uma harmonia cresente
entre capital e trabalho, porque só assim poderemos construir juntos um mundo melhor que os
nossos fílhos esperam de nós.
Estamos com esta oportunidade rara de uma
Constituinte que terá a honra, o privilégio e, sobretudo, a incumbência de preparar a Carta Magna
da Nação. Os diversos segmentos da sociedade
estão, democraticamente, se manifestando numa
hora difícil para o nosso País. Mas essa VIvência
democrática, esse regime democrático, entendemos que só poderemos aperfeiçoar com as conquistas que já obtivemos, mantidas e procurando
novas conquistas SOCIais, que atendam não apenas a um número reduzido de pessoas, casta privilegiada que sempre usufruiu do poder, mas é
preCISO que haja uma drstnbuição de riquezas
mais equânime, é preciso que a riqueza não fique
nas mãos de poucos, gerando a pobreza de mui-
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tos. É preciso:Sr. Presidente, que esta Constituinte
se conscientize de que o mundo está mudando
e nos dêem instrumentos para que nós, empresários, que entendemos a empresa como um instrumento de renovação e compreendemos o trabalhador como um companheiro de uma grande
missão, para que nos dêem instrumentos legislativos para que possamos aplicar na nossa vivência
empresarial.
Entendemos, por exemplo, que a manutenção
do juiz classista é por demais importante, é uma
conquista social. Não sei se outros países do mundo a tem. O Brasil, entretanto, dá oportunidade
ao empregado e ao empregador de figurarem
na mesa de debates do Tribunal Superior do Trabalho, nos Tribunais Regionais e nas Juntas de
Conciliação e Julgamento.
Entendemos que o importante não é somente
a conquista de novos e permanentes aumentos
de salários. O mais importante, no nosso ponto
de vista, é a manutenção e a permanente oportunidade de empregos. Entendemos que de nada
adiantam aumentos sucessivos de salários quando uma inflação galopante, como a que temos
no Brasil, dílapida, destroça a conquista salarial.
Se o salário não acompanhar a inflação, o trabalhador terá então uma conquista ilusória nos aumentos salariais.
É importante nos darmos as mãos para refrearmos urgentemente a inflação brasileira que já se
encontra no patamar de 19 a 20%, o que sabemos
ser um fantasma terrível que amedronta o futuro
desta Nação. Ela se apresenta nesse patamar como uma caudal irrefreável, com conseqüências
imprevisíveis. Estamos diante de uma hora difícil
para o Pais. Mas se houver entendimento, se houver compreensão entre os homens, se houver
uma visão elevada dos problemas nacionais, se
houver, realmente, uma participação da comunidade brasileira, que ela não fique apenas em
reuniões e nos papéis; mas que fique consubstanciada sobretudo nesta Carta constitucional que
nós esperamos justa e permanente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes. (Muitobem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Prosseguindo os debates, concedo a palavra ao
nobre Constituinte Paulo Paim.
O SR.CONSmUINTE PAULO PAIM - Sr. Presidente, Srs. paínelístas, nobres constituintes e demais companheiros e companheiras presentes:
Quero fazer, no primeiro momento, duas perguntas ao representante da CPB;primeiro: Como
é que o Ceterg, do nosso Estado, filiado à CPB,
convive sem o Imposto Sindical? Como é que
a Confederação NaCIonal dos Professores convive
num regime de total e plena liberdade com a
autonomia fiscal? Isso tem prejudicado a luta
magnífica - eu diria o elogiável - dos professores a nível nacional, que hoje, no meu Estado,
por exemplo, estão 100% paralisados - sabemos
que a paralisação já se sente por mais de dez
Estados neste País; como conseguiu essa unidade? Foi em cima de uma lei imposta pelo Estado
ou em cima da liberdade da organização da própria classe trabalhadora?
Segunda pergunta: Gostaria de saber da sua
ponderação sobre a questão do menor no mundo
dos trabalhadores. Sabemos que há uma portaria

ministerial que distribuiu verbas de seis ministérios entre materiais, finanças e recursos, para
que se faça uma ampla campanha a nívelnacional
sobre o menor e a Constituinte que entendo de
fundamentaI importância, e foiaqui colocado pela
painelista. Mas, gostaria também de saber a sua
posição sobre o menor no mundo do trabalho,
como educador.
O SR TOMÁS GILIAN DE LUCA WONGLON
- Companheiro Paulo Paim, primeiro agradeço
pela oportunidade de falar, porque sendo o primeiro relator, até agora não havia usado da palavra.A primeira pergunta do companheiro e nobre
constituinte, diz respeito à questão do Imposto
Sindical, porque as entidades filiadas à CPB, e
esses exemplos citados a respeito do Centro dos
Professores do Rio Grande do Sul, mantém por
decisão da sua categoria:
"A Confederação de Professores do Brasil
reúne 31 entidades em todo o território nacional.Todas elas arrecadam uma contribuição mensal, aprovada em Assembléia Geral
dessas entidades. Cada entidade faz a sua
Assembléia Geral, aprovam o quantum a
ser cobrado aos associados - e esse quantum é o que mantém a vida dessas entidades
financeiramente. E essas entidades, em congresso nacional - o último congresso que
tivemos em Porto Alegre reuniu cinco mil
professores - decidem soberana e livremente, o quanto irão repassar para a confederação."
E nós nos chamamos confederação por direito
nosso, porque funcionários públicos que somos,
estamos proibidos de nos sindicalizar, estamos
fora do verticalismosindical denominado na legislação fascista. Em primeiro lugar, somos um
exemplo, porque conseguimos manter a nossa
atividade de luta a partir da mensalidade dos nossos associados, aprovada e discutida livree soberanamente nas assembléias e congressos; também somos um exemplo de como o Estado mantém uma posição dúbia, até mesmo quanto a
sua legislação fascista.
Se por um lado, para a verticalidadedo sindicalismo, ele defineo imposto sindicalpara as nossas
entidades que, ao arrecadar, valem-se dos instruo
mentos mais eficientesque são os contracheques,
o Estado tem cortado esse serviço de desconto
quando a categoria se manifesta em greve. Assim
é que esse serviço se manifesta como um serviço,
porque o próprio Centro de Professores do Rio
Grande do Sul paga uma taxa para cada desconto
efetuado ao serviço de processamento; para que
faça esse desconto, basta que a entidade se movimente, decrete greve, entre em luta para que a
primeira atitude do Estado seja o corte do repasse
dessa contribuição, sem contar a retenção indevida que muitos Estados fazem dessa contribuição. Porque o professor é descontado, mas o
Estado não repassa, ou o faz com atraso, manuseando esse dinheiro do servidor púbhco indevidamente e não o repassando quando em movimento de greve. O próprio Centro de Professores
do Rio Grande do Sul, na greve de 1982, teve
esse repasse cortado, e obteve na Justiça - com
ganho de causa, primeira liminar,e depois a causa
principal- que o Estado deveria fazeresse repasse. O Estado do Rio Grande do Sul, além de
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fazer esse desconto, faz também desconto para
vendedores de roupas, de jóias e para outras firmas particulares nos contracheques dos servidores públicos. Hoje a confederação se mantém
a nívelnacional, com dificuldades,é claro, porque
dificil é a situação do professor - com os salários
que relatamos aqui, V. Ex" hão de convir como
é recolher uma mensalidade desses pobres salános -, temos também uma pouca quantia para
a manutenção dessas entidades e da confederação.
Mas,acreditamos sermos um exemplo pujante
da organização dos trabalhadores da educação,
que pode ser seguido e está à disposição da classe
trabalhadora.
A segunda pergunta é referente à questão do
menor. nós, os trabalhadores na educação, a Confederação Nacional dos Professores do Brasiltem
a clara consciência de que não faremos com esta
nova Constituição uma revolução. Mas teremos
que lutar para que aquilo que temos já apontado
para a classe trabalhadora, pelos professores, pela
SOCiedade brasileira,que seja garantido neste texto constitucional. E quando nós pensamos, quando definimos a escolaridade, e quando encontramos as taxas de oito milhões de crianças em
idade de sete a 14 anos, fora da escola, encontramos aí crianças que buscam esse direito de
trabalhador. Quando encontramos dez milhões
de jovens que deveriam estar cursando o 11 Grau,
encontramos essa massa trabalhadora. Achamos,
inclusive respaldados pelos últimos dados apresentados pelo ConstituinteAugusto Carvalhoque,
evidentemente, se hoje estamos com idade mínima de 12 anos, numa posição isolada na América
Latina,no conjunto de 15 a 16 países, ainda assim,
estaríamos em risco, porque uma nação que se
pretende soberana, uma nação que se pretende
com autonomia, tem que garantir o ensino público gratuito e laico a toda essa clientela, a toda
essa massa.
Se não oferecermos o ensino público gratuito,
a condição de educação, estaremos aqui incentivando que a classe trabalhadora tenha o sonho
de concluir o 10 grau. Então, esse não cumprimento, e nessa garantia de 7 aos 14 anos, é preciso que fiqueclaro aqui que a classe trabalhadora
tem o sonho de terminar o 10 grau. E uma Constituição que se pretende soberana, tem que ter
os seus cidadãos esclarecidos, educados e não
apenas esse sonho de completar o 10grau.
EVidentemente existe uma Portaria 1"nterministerial composta de grupos e a Ora. Stela fez
um relato brilhante. No entanto, vemos muito elaro que as nossas entidades sindicais e as organizações da sociedade não contaram e não contam
com os recursos para trazer aos Constituintes
condições de fazerem toda esta discussão como
está sendo feita. Não que consideremos que esta
discussão não seja importante, mas muito mais,
nós consideramos que, se tivermos que discutir
os direitos da criança, vamos ver que isso é em
decorrência dos direitos que não são dados aos
seus pais - os direitos que não são garantidos
ao trabalhador brasileiro, hoje, que está reínvíndicado como o direito da criança de trabalhar,
de ter uma remuneração, de ter uma escolaridade,
de ter que ficar em creche. Hoje, temos uma remuneração de 3% às crianças de zero a seis anos,
sem assístêncra pré-escolar. O que significa que
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a mãe trabalhadora e o pai trabalhador têm que
deixar essa criança amarrada no pé da mesa, têm
que deixá-Ia aos cuidados de irmãos menores,
têm que deixá-Ia numa série de situações como
a imprensa hoje mostra - e temos a denúncia
desses casos.
Então, significa que nos direitos da criança
que estão sendo reinvindicados e que apoiamos,
temos que ter a clara consciência de que são
em decorrência dos direitos negados, hoje, à
classe trabalhadora brasileira. (Muito bem! Palrnas.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Com a palavra o Constituinte Max Rosenmann.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Gostaria de formular, inicialmente, uma pergunta
ao Sr. Jair Antônio Meneghelli,Presidente da CUT.
Acredito que na proposta colocada pelo companheiro, não há muitos pontos conflitantes com
o nosso pensamento. Mas, eu gostaria de apresentar algumas colocações e perguntar de quais
o companheiro discorda para facilitar a resposta.
Voluntariedade da filiação - voluntariedade da
contribuição para manutenção dos sindicatos?
O SR. JAIRANTÔNIOMENEGHELUcordo.

Con-

O SR. CONSTITUINTE fv\AX. ROSENMANN E faleicontribuição exatamente para tirar o aspecto do imposto, porque ele é obrigatório.
O SR. JAIRANTÔNIO MENEGHELU - Como
contribuição. Correto.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Pluralidade sindical com ampla liberdade para organização de sindicatos diversos para uma mesma categoria econômica.
O SR. JAIR ANTÔNIO MENEGHELU do. Não concordo.

Erra-

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Não concorda. Então V. Sa. concorda com a unicidade?
O SR. JAIR ANTÔNIO MENEGHELU - Concordo com a unicidade.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN A urucídade natural ou unícidade da lei? A lei
poderia permitir a pluralidade. A lei tem que se
restringir à urucidade?
O SR. JAIR ANTÔNIOMENEGHEW - Não,
a lei não tem que permitir a pluralidade, a lei
tem que se restringir à liberdade.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Então, a lei teria que omitir essa colocação de
pluralidade e unicidade.
O SR. JAIRANTÔNIOMENEGHELU- Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Eleição dos dirigentes sindicais em dois turnos
de votação, participando dos últimos apenas os
dois candidatos mais votados de cada cargo em
disputa no primeiro turno.
O SR. JAIRANTÔNIOMENEGHELLI-Af. nós
já começamos novamente a impor regras de organização. Acho que são os trabalhadores que
devem se definir. Eu, por exemplo, vou defender
no caso da existência de uma, ou duas, ou mais

chapas, que haja a proporcionalidade. E uma forma de representar todas as correntes de pensamento de determinada categoria. Mas isso terá
que ser uma coisa imposta pela vontade do conjunto dos trabalhadores, e não decretada em lei.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN E a temporalidade e rotatividade dos mandatos
eletivos dos dirigentes sindicais, proibindo a reeleição?
O SR. JAIRANTÔNIO MENEGHELU - Acho
que a proibição da reeleição é absolutamente
complicada. Particularmente - este é que é o
problema - sou absolutamente contrário à eternização do presidente sindical. Eu, por exemplo,
tivedois mandatos, um como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e um
segundo que está terminando agora em julho,
quando deixo os Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo... Trabalhei para o surgimento de outros quadros e para uma renovação. Agora, é impossível determinar se pode, ou não, se reeleger.
Acho que fica a critério e na vontade do trabalhador, porque pode ser que tenham dirigentes sindicais com 80 anos que ainda consigam - se é
que conseguem - defender a causa dos trabalhadores. Mas acho muito complicado se determinar
que não pode haver reeleição. Acho que não defendo isso a nível nenhum.
Lógico, é o Estatuto que vai determinar. Eu,
particularmente, não defendo a impossibilidade
de reeleição em nível nenhum. Se o Presidente
da República quiser se candidatar vinte vezes, que
se candidate. O importante é ver se o povo pretende escolhê-lo.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Muito bem! Decretação da greve mediante voto
secreto dos filiados aos sindicatos?
O SR. JAIRANTONIOMENEGHELLI - Veja,
estamos impondo determinações São os trabalhadores que vão determinar, estatutariamente,
de que forma devem votar. Eu, por exemplo, não
defendo que seja o voto secreto. Não tenho medo
do meu voto e ninguém deve ter do seu. O voto
deve ser público.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN _
Vou colocar uma questão: o seu documento fala
em Seguro Contra Acidentes de Trabalho. Nas
Constituições de 1946 e 1967, constava a obngatoriedade do empregador "pelo segudo de vida
ao empregado". Naturalmente, como essa lei não
foi complementada, nunca vigorou. E se estamos
num período constituinte, não haveria uma oportunidade de estabelecermos - não como está
aqui, numa frase solta, novamente - mas sim
como uma regra clara. V. S's, não teriam uma
proposta clara, no sentido de como deveria ser
esse seguro? Que tipo de seguro baseado em
salário mínimo, baseado em algum critério? Para
que não fique novamente perdido no espaço como uma colocação constituinte?
O SR. JAIR ANTONIO MENEGHELU- Concordo. Mas acho que devemos elaborar essa proposta.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN V. S' acha razoável trinta vezes o salário mínimo
inicialmente, para começar?
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O SR. JOSÉ ANTONIO MENEGHELLI razoável

É

O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Propusemos uma proposta nesse sentido, dobrando para as profissões de periculosidade e
insalubridade, exatamente para estabelecer uma
regra para que realmente isso se inicie.
Discordo de mais um ponto do companheiro,
o qual gostaria de colocar aqui: a sua máxima
no sentido de que no momento em que se reduziram as horas de trabalho, cada um dos cinco
trabalhadores resultou em mais um emprego Foi
ISSO?
O SR. JAIR ANTONIOMENEGHELLI - Não.
Eu disse que a redução da jornada de trabalho
de 48 horas, para 40 horas, para cada 5 trabalhadores, possibilita a abertura de mais um emprego.
Então, há horas que têm que ser complementadas em função de uma determinada função.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Dentro da mesma democracia e da mesma conquista dos trabalhadores, sou plenamente favorável a que as conquistas se realizem por setor e
por categoria. Mas parto, realmente, das 48 horas
como horário báSICO, e concordo que os segmentos que conquistarem uma redução realmente
tenham essa conquista assegurada. Da mesma
forma que V. S' discorda de regras que tolham,
acho que a sua visão é uma regra que tolhe também. Acho que deveria ser um assunto de liberdade, de conquista sindical, através dos movimentos
dos trabalhadores.
O SR. JAIR ANTONIO MENEGHEW - Não
discordo disso totalmente. E digo, no final da minha exposição, que não acredito que vamos resolver tudo nesta Constituição. Oxalá, pudéssemos
resolver todos os problemas.
Acredito que se nós, por força da nossa capacidade de luta, por força da nossa pressão, vermos
atendida a nossa reivindicação de liberdade de
autonomia sindical na acepção da palavra, não
tenho dúvida de que saberemos nos organizar
e conquistar essas 40 horas, e até menos.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Não seria, então, desnecessário se divergir e lutar
por uma liberdade sindical forte?
O SR. JAIRANTONIOMENEGHELLI - Acho
que tem que, necessariamente - não basta a
hberdade de autonomia sindical- haver algumas
garantias minimas ao mundo do trabalho, porque
já há algumas garantias mínimas no mundo do
capital - ou máximas. Então, tena que haver
algumas garantias mínimas para o mundo do trabalho.
Evidentemente que se eu estivesse aqui falando
em nome dos metalúrgicos de São Bernardo do
Campo e Diadema, eu diria que há a liberdade
e não é preciso regulamentar mais nada, porque
nós vamos consegui-Ia. Mas não é a realidade
da classe trabalhadora brasileira.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN O nosso relatório, ontem, me colocou uma questão muito interessante: em 1964, a Idéia seria
a união do Governo e dos trabalhadores para ferrar os empresários. E, agora, seria uma idéia reunir os empresários e os trabalhadores para ferrar
o Governo. Acho que, realmente, há necessidade
do entendimento - esse é que é o ponto maior.
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Porém a visão que tenho sentido aqui é que
o empregador brasileiro não teme o salário minimo elevado, em termos realmente condignos e
de acordo com a própria Constituição, que lhe
permita viver com dignidade. Mas tenho afirmado
desde o início, que o Govemo é o grande mau
patrão que temos neste País Até porque este Govemo vem contratando, indevidamente, milhares
de trabalhadores desnecessários e, às vezes, até
os movimentos sindicais lutam pela garantia desses trabalhadores, que foram contratados em excesso e que realmente representam uma carga
ao povo todo, na contribuição de salários para
atividades que, às vezes, não existem - existe
o emprego mas não existe o trabalho -, o que
resulta numa perda de energia da força do Governo em atingir a sociedade como um todo, gastando praticamente seus recursos no custeio, como
tem ocorrido. Acho que o companheiro do Rio
Grande do Sul pode até ser um professor também
nisso, no custeio com salários, pois praticamente
o Rio Grande do Sul está inviabilizadopelo número de servidores públicos que tem e pela impossibilidade do Governo custear.
Então, acho que nós podemos afirmar que o
empresário - ontem, foi colocado que haveria
uma suspeita, no momento em que o empresário
é favorável ao gatilho - não quer que o trabalhador perca a situação já desesperadora em que
se encontra. Quem não quer e quem quer eliminar
o gatilho e o poder aquisitivo, e dão que nós
achamos que não deveria mais nem existiro salário mínimo como base e sim os pisos salariais
conquistados. Essa ótica é realmente de entendimento social, porque no momento em que o trabalhador não tiver mais poder aquisitivo não vai
existir um empresário com progresso, com desenvolvimento.
Então, toda essa situação nacional que estamos
vivendo no momento, de uma dívida externa ínviabilizando o País e uma dívida interna fruto da
incompetência governamental, realmente, um
dos motivos inflacionários não é o gatilho, mas
o fato de o Governo, diariamente, ír ao mercado
financeiro para buscar recursos para cobrir os
seus déficíts. O Governo propõe, às vezes, até
o pacto social, mas não deu uma única demonstração. Nenhum Governador deste País, a não
ser uma "caça aos marajás" para se promover,
tentou realmente reduzir o custeio do Estado, estabelecendo-o na sua verdadeira finalidade.
Para completar, tenho defendido nesses últimos dias, aqui nesta Subcomissão, que o trabalhador na minha ótica - e não estou aqui defendendo lobby de ninguém, estou defendendo as
minhas convicções -, deve ter a estabilidade de
emprego proposta como forma de uma orquestração sindical, pois é o que tem sido, no momento em que todas as propostas são iguais,
divergindo praticamente só nessa questão da sindicalização, em que a CUT tem uma posição e
a CGT tem outra, no mais, parece-me que todos
trabalham com o mesmo documento. Essa estabilidade, da forma ,.,I1e está sendo proposta, na
minha ótica, estaria ," judicando a geração de
empregos. Agora, se não houver essa geração,
enfrentaremos uma crise muito maior e de muito
mais injustiça social do que a que hoje vivemos.
O SR. JAIRANT6NI0 MENEGHELU- Nobre
Constituinte, quero concordar com essa sua últí-

ma exposição, no seguinte aspecto: acho que há
um equívoco quando analisamos as reivindicações da classe trabalhadora. Evidentemente que
se nós pegássemos, hoje, o salário rnímmo de
Cz$ 1.641,00 (um mil, seiscentos e quarenta e
um cruzados) e por um decreto, amanhã, ele passasse a ser de sete mil e não sei quantos cruzados,
como defende o DIEESE, que é o ideal, não tenho
dúvida de que seria uma quebradeira geral neste
País, da pequena e média empresa.
Quando falamos em estabilidade, quando nós
falamos em redução da jornada de trabalho,
quando falamos em reforma agrária, quando falamos no pequeno agricultor, no bóia-fria, no roceiro, acho que nenhuma dessas reivindicações pode ser tratada individualmente, elas têm que ser
tratadas dentro de um contexto. Quando se fala
em salário mínimo, temos que falar de uma política de salário mínimo; quando falamos no problema do pequeno agricultor, do bóia-fria, temos
que falar de uma política agrária. Então, não dá
para se tratar das coisas individualmente, porque
estão interligadas. Nós não temos uma política
econômica neste País, nós temos é um caos econômico Nós não temos uma política social, nós
temos é um caos social neste País.
Na medida em que integrarmos todos os trabalhos das Subcomissões, vamos ver que, no final,
para se elaborar esta Constituição, muitos dos
problemas tratados numa Subcomissão irão estar
diretamente ligados a um outro problema de uma
outra Subcomissão, e terão, talvez, que ser até
rediscutidos na sua forma original, apresentada
pela Subcomissão.
Esta é a observação que gostaria de deixar aqui
em alerta
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Edmilson Valentim.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSONVALENTIM
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Srs. Expositores:
Antes de mais nada quero fazer uma observação com relação ao representante da CPB.
Queiremos todos nós, trabalhadores, ter a mesma
consciência política que os professores miados
à CPB têm hoje, assim como os professores filiados à ANDES. Mas, infelizmente, essa não é a
realidade. E uma coisa foi demonstrada neste lo
de Maio, quando a situação dos trabalhadores
não está lá muito boa, muito pelo contrário, a
política econômica do Governo vai arrochando
cada vez mais os salários, aumentando os preços
e dificultando a sobrevivência do trabalhador. E
a presença do trabalhador no lo de Maio, a nível
nacional - e é bom que a gente veja a nível
nacional - num momento de refletir, de colocar
para fora as suas reivindicações, a sua participação foi muito pequena. Não porque ele esteja
concordando com esta situação. Mas, na minha
opinião - e a opinião aqui é de um metalúrgico
de fábrica, que saiu, em agosto de 1986, de dentro
da fábrica, para ser Deputado Constituinte pelo
Partido Comunista do Brasil e na opinião do meu
Partido, isso reflete o grau de massacre que o
regime militar fez à organização dos trabalhadores.
Nç> ano que vem completa-se cem anos da
LeiAurea, da Ubertação dos Escravos. Na discussão de hoje sobre a liberdade de organização dos
trabalhadores, me veio à lembrança uma coisa
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que não pude colocar no momento: que, há cem
anos, os escravos também foram libertados. E,
hoje, muita gente me pergunta se os escravos
realmente tiveram liberdade após a Lei Áurea.
Também me veio à lembrança que nós, representantes aqui dos trabalhadores, eleitos Deputados
Constituintes, oriundos das classes trabalhadoras,
realmente dependemos dos nossos salários de
Constituintes para implementar, para sobreviver,
diferentemente daqueles que têm propriedades,
que têm fontes de renda, de capital, que não necessitam do salário de Deputado Constituinte para
sobreviver.
Perguntei ao companheiro Paulo Paim como
é que S. Ex" sobreviveria sem o salário de Constituinte - conhecendo o nobre Constituinte companheiro Paulo Paim, um cobatívo representante
das classes trabalhadoras - sem a infra-estrutura
de um gabinete, sem a infra-estrutura necessária
a participar.
Nós vemos, aqui, que o princípio colocado da
unicidade e da necessidade de uma contribuição
financeira, para se colocar ou para se implementar
na prática as reivindicações e a luta dos trabalhadores, há um certo consenso. A divergência está
se devemos colocar ou não na lei.E o Constituinte
Max Rosenmann fez uma pergunta, uma argumentação que foi bem respondida pelo representante da CUT, Jair Meneghelli que é necessário
garantir as mínimas conquistas dos trabalhadores.
Na nossa opinião é necessário, também, já que
há um consenso da necessidade da unicidade
ou da unidade, que conste na Constítumte esta
questão. Na nossa opinião, não obriga ou não
impõe aos trabalhadores uma coisa ou outra, mas
defende o princípio, que é consenso, de unidade
dos trabalhadores.
Nesse sentido, gostaria de conhecer a posição
do representante dos empresários e do representante da CGT sobre a questão da liberdade e autonomia sindical e, também, da contríburçéo sindical.

O SR. LOURENÇO DO PRADO - A questão
que o nobre Constituinte Edmílson Valentim deseja saber é sobre a posição da CGT quanto à questão da liberdade e autonomia sindical e quanto
à questão, se não me engano, de fixação de uma
contribuição financeira, através da qual fosse possívelàs entidades sindicais representantes dos trabalhadores sobreviverem.
Quanto à liberdade e autonomia sindicais, a
posição da CGT é clara. Quanto à questão da
unicidade, também colocamos de forma bem clara e taxativa.Está consignado e é objeto de resolução do congresso de março de 1986, que transformou a Conclat em CGT. Realmente, temos
que lutar pela unicidade. A questão de pluralidade
- temos que falar com toda a clareza, sem escamotear nenhum ponto - filosoficamente, pode
ser uma posição muito floreada, até muito bonita.
No entanto, sabemos que isso é uma questão
utópica, porque tanto o empresariado quanto o
Governo, certamente jogariam, com toda a tranqúllidade, para nos dividir e colocar um sindicato
numa esquina, outro na outra esquina, outro mais
adiante, outro no lo andar e outro no 2 0 andar.
Com isso, toda a nossa força se esfacelaria completamente. De maneira que nós somos pela unicidade. Acima de tudo, por esses fundamentos,
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porque, realmente, sabemos muito bem onde é
que estão os nossos inimigos.
Então, acho que não devemos abnr esse flanco,
para que por ele, essa divisão e o nosso enfraquecimento caminhem de forma tranquila, já que
há tantas outras formas, também de se navegar
para a divisão e o enfraquecimento do movimento
sindical. De maneira que nós, realmente, somos
completamente favoráveis à questão da unicidade. Achamos que o trabalhador tem que ter unidade, que por ela lute, que por ela vá até as últimas
conseqüências em defesa de seus interesses
Acho que a unicidade deveria ser consignada
na Constituição, pela nossa tradição de País onde
se legisla para tudo. Acho que não é agora, quando vamos completar cem anos de República, que
vamos alterar isso. Futuramente, poderá até realmente ser alterado e deixar a coisa no nível do
sindicalismo europeu, de sindicalismo de outros
países também adiantados Mas acho que, por
enquanto, temos ainda que flxar dentro da Constituição. Não deixar que isso venha novamente através de uma lei ordinána. E os nobres Constituintes
sabem muito bem como é essa questão de lei
ordinária. Quer dizer, se não temos um parâmetro
claro, definido dentro de uma Constituição, e se
nós formos jogados para a questão da lei ordinária, vamos ficar nessa mesma situação. E, daqui
mais cinquenta ou cem anos - com todo respeito
ao representante dos empresários que está aqui
presente, e também é até do próprio Governo
- nós estaremos novamente aqui pleiteando essas mesmas posições.
Por exemplo, há dois ou três meses, estava
folheando algumas resoluções de congressos de
algumas classes trabalhadoras e peguei, por acaso, um dos primeiros congressos nacionais dos
bancários, no qual constavam a redução da jornada do trabalho, melhores condições de trabalho,
estabilidade e garantia no emprego e uma série
de outros pontos mais que, até hoje, lutamos para
consignar dentro dos acordos, para, pelo menos,
puxar o empregador para vir para a mesa de negociação, para nós discutirmos isso e estabelecer
uma forma de se viver e de se caminhar dentro
de um princípio de justiça social, etc.
Então, achamos que deve ser consignado de
forma clara dentro da Constituição Evidentemente que os Constituintes encontrariam, através do
seu assessoramento, uma forma jurídica de inserir
isso dentro da Constituição, que também não se
tomasse uma camisa-de-força que inviabilizasse
qualquer evolução, que se tomasse numa coisa
dogmática, que fosse uma prisão mesmo. Então,
se estabeleceria isso como princípio, porque a
Constituição, como já se disse, não precisa ser
uma CLT dentro da Constituição. Estabelecerse-iam os parâmetros, os princípios, e um deles
- achamos que é essencial que seja consignado
- é a questão da unicidade sindical, de forma
de aplicação automática dentro da Constituição.

o

SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Gostaria de fazer um comentário. Acho que, realmente, a cm está de parabéns pela posição, porque estão propondo uma evolução. E vocês, da
CGT, estão querendo manter o caráter de unicidade, contribuião obrigatória, reeleição do Joaquinzão a vida toda, quer dizer, pelo amor de
Deus, acho que não trouxeram nada de novo aqui.

Não sei se trouxeram alguma proposta de algum
imposto.

o SR. JNR ANTONIO MENEGHELU - Talvez
o nobre Constituinte não tenha lido a nossa proposta. Não falamos em contnbuição Sindical, não
há nenhuma consignação a respeito de contribuição sindical em nosso documento. E quanto
à questão de eleição e de reeleição, não se falou
nada.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Eu que sou a favor da livre ínicratíva, acho que
a cm está botando a nível de competência que
se possa estabelecer por unicidade. E é por aí
na vida empresanal, é a competência, é a disputa
do mercado, é a proposta, a luta e a representatividade. Aquele que tiver maior representatividade, terá mais adeptos e seguidores Então, realmente só quis aproveitar o momento certo, para
não ser em outra hora.
O SR. JNR ANTONIO MENEGHELLI - Não
entendi, parece-me que V. Ex' falou na questão
de atividade empresarial?
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN -

É uma concorrência, porque se a CUT, na proposta que faz, o sindicato que realmente dentro
de um segmento, cumprir e preencher as suas
finalidades, atender as reivindicações da classe
como um todo, vai polarizar em cima de si uma
unicidade natural. Isso é o que eu entendi.
O SR. JNR ANTÔNIO MENEGHELLI- O nobre Constituinte fica na questão da unidade na
prática, não é?
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Na luta, no trabalho, na competência, na mensagem.
O SR. JNR ANTÔNIO MENEGHELLI- Sinceramente, se se reúne aqui uma Assembléia Nacional Constituinte que coloca em dúvida que se
consigne num texto constitucional uma questão
que vem a longo tempo, e que se deIXOU de considerar a questão trabalhista com questão de polícia, que acha que realmente emperra o avanço
social de política do País - consignar isso, sinceramente, desculpe-me, mas nós sentimos que vai
decidir ..
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Quem pediu para que se consignasse a necessidade de constar a unicidade foi V. S' E eu discordo.
O SR. CONSmUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Eu fiz uma pergunta ao representante da CGT
e ao representante da Confederação Nacional do
Comércio.
O SR. NEWTON ROSSI -Antes de mais nada,
entendo que não deva ter denominação de inimigo na luta de classe. Acho que a conquista maior
é através do entendimento, e na base da inimizade
não se consegue entendimento. Temos que evoluir, temos que caminhar para uma sítuaçáo diferente daquela em que nos encontramos. A iniciativa privada é muito importante. Como existem
os maus empresários, existem também os maus
empregados, existem os maus políticos. Nós não
devemos generalizar.
Nós precisamos é, através do entendimento,
através da evolução, através do conhecimento e
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da amplitude da fraternidade - é isso que carece,
é o momento de paz na humanidade - alcançar
o entendimento, Sem o entendimento, tenho a
impressão de que ficaremos sempre nesta luta
que não leva a nada e seremos retrógrados; e,
com entendimento, poderemos conquistar avanços incomensuráveis. Eu, pessoalmente, entendo
que a liberdade e a autonomia sindical são Imprescindíveis, mas não essa liberdade de papel.
Nós teremos que desvincular o síndícahsrno do
Governo. Temos que ter a liberdade de ter o nosso
sindicato. Isso eu considero da maior Importância
e tenho alguns temores com a multiplicidade de
sindicatos. Não sei se com isso haveria uma dispersão, não sei se isso traria oportunidade aos
descontentes que não conseguiram uma eleição
para fundar um outro sindicato, e se isso Iriadiluir
a força e a essência do verdadeiro smdicehsrno.
Quanto à contríburçáo sindical, concordo com
a expressão "contribuição sindical", mas, "imposto sindical" nunca; mas acho que ela é imprescindível. Sem uma contribuição sindical os sindicatos não poderão, eu entendo, com todo o respeito aos manifestantes que me antecederam ter um sindicalismo autêntico, porque aquele que
tivesse condições de anganar mais recursos, seriam os mais fortes economicamente. Então, entendo que deve haver a contribuição sindical obrigatória, sem vínculo algum com o Governo, partindo do sindicalismo patronal, da classe ernpresanal e dos empregados, dos próprios trabalhadores. Esta, eu entendo, a contribuição sindical
Ideal.
Mas acima dISSO tudo, nobre Constituinte, acho
tão importante quanto essas causas colocadas
a debate, a valorização sindical, Talvez não seja
o sistema sindical que esteja tão errado, talvez
sejam os maus sindicalistas. Precisamos colocar
à frente de sindicatos pessoas competentes, capazes. Eu não vejo o porquê, quando um time está
ganhando, mudar o time. Se o Presidente de sindicato vem tendo uma atuação correta, vem tendo
uma postura digna e honesta, não há porque tirálo. Ele é um representante da vontade daqueles
que o elegeram. Se aqueles que o elegeram, quiserem fazê-lo novamente, duas, três, dez, vinte
vezes, é da essência democrática, é da liberdade.
Compete a ele ter uma postura capaz, digna e
honesta para se fazer admirado pelos seus seguidores.
Eu pleitearia, também aqui, a valorização sindical. E ela só pode ser realizada através do aperfeiçoamento dos dirigentes sindicais, através de uma
consciência pura do que é realmente o sindicalismo. E no dia em que tivermos no Brasil um
sindicalismo forte e real, sem dúvida alguma, nós
teremos um Brasil melhor.
O SR. JNR ANTÔNIO MENEGHELLI - Eu
só vou querer dois minutos para falar sobre o
assunto. Em primeiro lugar, gostaria de me referir
ao que o companheiro do PC do B, Edmilson
Valentim, diz da libertação dos escravos Primeiro
que nunca houve libertação dos escravos. O que
houve, na verdade, foi um interesse econômico
da transformação de exploração, a mudança de
exploração, só isso. É porque estava muito custoso aquele sistema de escravatura, então, transformaram esse sistema. Mas, ela existe até hoje e
não é só para negros, é para negros, brancos,
amarelos, homens, mulheres e crianças. Essa foi
a única transformação.

126

Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE'(Suplemento)

Com relação à liberdade de autonomia sindical
- acho que não estamos entendendo o sIgnificado da palavra liberdade; essa é a grande questão. Liberdade, para mim, pressupõe o direito de
eu me organizar livremente, como eu bem entender. Se vai ser errada ou não a maneira de eu
me organizar, problema meu. O que eu não quero
é que o Estado diga se estou errado ou se estou
certo, é um problema meu. Então, na medida
em que V. S' fala em liberdade, mas estabelece
por lei a unicidade, está-se tirando o direito de
os trabalhadores resolverem como vão se organizar. Vamos defender na porta de fábnca, contra
a pluralidade. Somos nós que temos o direito
e o dever de defender contra a pluralidade, e não
que a lei defina uma forma de organização, porque unicidade está definindo uma forma de organização com a qual eu concordo, mas não tutelada pelo Estado.
Acredito na capacidade de entendimento da
classe trabalhadora.
O SR. TOMÁS GILIAN DE LUCA WONGLON
- Sr. Presidente, nós fomos citados na pergunta
dos Constituintes Max Rosenmann e Edmilson
Valentim, na questão da experiência da CPB e
da falta de experiência das demais categonas ou
do processo. Realmente, nós da CPB temos a
consciência de que é um processo de organização
da classe trabalhadora e não queremos também
impingir modelos e experiências. É uma experiência que está aí à disposição, no entanto, garantindo um arbítrio, um direito desses trabalhadores
em discutir nas suas assembléias, assimilarem
e adotarem as formas que nas suas assembléias,
livremente, vierem a adotar. E, nisso, nós concordamos com o Jair Meneghelli, na expressão da
vontade...
O SR. CONSTITUINTE fv'IAX ROSENMANN Tem pluralismo ou não na sua base?
O SR. TOMAS GILIAN DE LUCA WONGLON
- A CPB é hoje o sindicato que reúne os professores de 10e 2 0 graus deste País. Tentativas anteriores, há quatro ou cinco anos, não surtiram efeito; pelo contrário, os companheiros entenderam
que a CPB deveria se transformar para atender
às reivindicações - a CPB se transformou e hoje
é a entidade nacional reconhecida do professorado.
Na citação do Constituinte Max Rosenmann,
quando dizia que podíamos falar também sobre
a anomalia do número de funcionários públicos
nos Estados, e que o Rio Grande do Sul era um
deles, concordando e não discordando, mas também não deixando que fique pairando numa imagem que o próprio Govemo do Rio Grande do
Sul tenta repassar para toda a Nação, de que
os professores - somos funcionários públicos
- no Rio Grande do Sul, chegam a atingir o
número de 20 mil que estão fora da sala de aula.
Nós temos defendido, veementemente, a posição do Centro de Professores do Estado do Rio
Grande do Sul, através do nosso companheiro
Paulo, que é presidente e membro da direção
da CPB, pois é o nosso Secretãrio de Assuntos
Educacionais, de que ao Estado cabe apontar
e corrigir essas falhas, se houver. No entanto, o
Estado não mostra, porque, na verdade, no que
dizrespeito aos professores, funcionários públicos
do Rio Grande do Sul, é preciso que se saiba

- e fique esse registro, para que não paire outra'
impressão - que ao Estado foi baixo o custo
num determmado tempo colocar o 'professor, porque recebia um salário miserável, na secretaria
da escola e não abrir concurso para secretário
de escola; colocar a professora como merendeira
e não abrir concurso para merendeira; colocar
o professor desviado das suas funções, porque
o pagamento desse salário aviltante do professor,
cumprindo uma outra função burocrática, para
este Estado, era economicamente muito vantajoso. Então, hoje, o Estado do Rio Grande do
Sul tem, sim, um grande número de professores
desviados de suas funções, não por sua vontade,
mas pela vontade deste Estado, e esses professores tinham de cumprir - e estão - esses desvios de função. Por isso, a Confederação de Professores do Brasil e o Centro de Professores do
Estado do Rio Grande do Sul, como entidade
filiada a esta Confederação, defende intransigentemente, a entrada de todo professor e todo funcionário público por concurso público, coisa que
não vem ocorrendo nos Estados brasileiros, há
muito tempo, para atender ao clientelismo dos
govemantes desses Estados.
Era este o registro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Olívio
Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sr.
Presidente, companheiros da Mesa: acho que o
debate, que estã sendo travado, é dos mais importantes para que tomemos uma definição maior
do texto constitucional. Sou militante do movimento smdical, bancário, dirigente da minha categona, no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.
Nós enfrentamos a repressão. A nossa categoria
está mobilizada. Temos alguma experiência e
acho que nenhuma experiência é transmitida. Portanto, não viemos aqui para dizer que a nossa
experiência é que vai onentar o novo texto constitucional. Os trabalhadores têm que saber somar,
multiplicar suas experiências, incusive as históricas.
Não começamos hoje a luta social, já tem décadas, séculos de existência. Mas acho que temos
uma questão pela frente: é a questão da unicidade,
da unidade, da união, da pluralidade. São palavras
Acho que, para citar o Carlos Drummond de Andrade "lutar com palavras é a luta mais vã, no
entanto, lutamos mal rompe amanhã".
Unicidade é diferente de unidade e, por sua
vez, é diferente de união. Todas são diferentes
de pluralidade. Nós temos que saber trabalhar
com estas diferenças. Unicidade é aquela definida
por lei, imposta de cima para baixo, que deve
ser obedecida pelas gerações que virão, porque
uma geração anterior definiu que era assim que
se tinha que organizar uma determinada categoria
ou classe, esta é a unicidade imposta de cima
para baixo, definida em lei num determmado tempo para valer para outro tempo. Unidade é um
projeto permanente da classe trabalhadora, uma
proposta constante. Você não faz uma luta, nem
sequer no sindicato, que não tenha que buscar
unificar as forças existentes nesse sindicato, nessa
categoria. Em todas as categorias há forças diferentes, visões diferenciadas e a luta dessa categoria, da entidade que a representa só será eficaz
se essa entidade conseguir a unidade dessa cate-
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goria. Então, unidade é um projeto permanente,
não 'é definido em lei, é uma questão política.
O movimento sindical tem historicamente esse
projeto de unir forças, porque, independente da
existência de diferentes sindicatos, de diferentes
centrais sindicais, a unidade tem sido conquistada
em algumas ocasiões. Gostaria que ela fosse conquistada sempre, mas ela é um projeto político,
não é uma definição legal, imposta.
A união é o momento em que a unidade se
dá em cima de um objetivo concreto, de uma
proposta. Acho que a pluralidade, naturalmente,
é o oposto disso tudo. Agora, numa sociedade
que é capitalista, nós os trabalhadores temos a
pluralidade, defendemos a pluralidade, das intervenções, a pluralidade ideológica, como um princípio em uma sociedade capitalista, que possibihta que todo o matizado político possa interferir,
propor, discutir, dispor, pressionar. Acho que, para
a classe trabalhadora, a pluralidade não interessa.
Para a classe trabalhadora interessa a unidade.
Portanto, também não interessa a unicidade. A
unidade é um projeto permanente e interessa,
fundamentalmente, nos momentos objetivos e
concretos de luta e a união. Temos que trabalhar
com unidade e união - isso é questão política
que não se define em código.
Sindicato único por ramo de produção por
exemplo, não existe no nosso País e nós temos
a unicidade sindical definida em lei. Se entro lá
na base do Sindicato de Porto Alegre, chego no
banco e encontro dezesseis ou mais categorias
de trabalhadores no mesmo estabelecimento,
controlados pelo mesmo empregador; encontro
dezesseis categorias com datas-bases diferentes,
com condições de trabalho diferentes. Esta é uma
situação existente na umcidade sindical. Eu luto
para que haja o smdicato único por ramos de
produção. Ai coloco uma questão para todos os
companheiros: o sindicato único por ramo de produção significa que no ramo da metalurgia, todos
os que trabalham na metalurgia, seja o companheiro que varre a sessão, seja o companheiro
engenheiro, seja o companheiro do escritório, da
administração, são filiados a um mesmo sindicato, porque o sindicato é do ramo metalúrgico
e aí - não tem o sindicato metalúrgico da esquina, o sindicato diferente de metalúrgicos da outra
esquina, e como não se tem a categoria, o sindicato na mesma empresa, na Volkswagen, sei que
há vários sindicatos de diferentes categorias na
única empresa. No banco, onde eu trabalho, o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul, há dezesseis categorias diferenciadas, mas o patrão é o
mesmo. Então, a unicidade não resolve a questão
concreta que estamos enfrentando - a unicidade
definida em lei.
Nós temos que lutar pelo sindicato único por
ramo de produção, numa mesma base territoral,
e isso segnifica estabelecer o princípio geral da
lIberdade da autonorrua sindical. Quando definirmos no texto constitucional, a liberdade e a autonomia sindical, com o direito de greve, sem a
lei ordinária que o limite ou que o impeça de
ser exercido, nós, naturalmente, vamos ter que
ter uma peleia grande - para usar o termo do
meu Estado - para defender um código de trabalho. Então, entre o texto constitucional e o estatuto
do sindicato, há o código de trabalho. E o código
de trabalho não é a CLT.A CLT é hoje uma espécie de convenção coletiva de trabalho para todas
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as categorias, com um detalhamento que sabemos o que implica na hora da execução, na hora
de enfrentarmos o nosso patrão. Porque o nosso
patrão, do ponto de vista do trabalhador, é o
empresário e é o governo. O Govemo é patrão
também.
Ora, então, precisamos ter um texto constitucional que garanta os princípios de liberdade, autonomia sindical e direito de greve. O estatuto
do sindicato definirá,por exemplo, eleições diretas
em todos os níveis nas entidades sindicais. Até
acho que é o código de trabalho, entre a legislação
maior, que é a Constituição e o estatuto, que vai
garantir - numa legislação que os trabalhadores
têm que conquistar no Congresso - que os sindicatos tenham eleições diretas em todos os níveis.
Aí vem o estatuto do sindicato que vai decidir,
na base do sindicato, que vai dizer:"Bom, eleições
diretas em todos os níveis." Aí o estatuto vai definir: No nosso sindicato vai haver proporcionalidade das diferentes chapas que concorrem; na
medida que obtiverem tantos por cento de votos
da categoria, elas participarão, proporcionalmete,
na direção no sindicato. Isso ~ o estatuto do sindicato que vai defimir. E, na medida em que o
estatuto do sindicado definiristo, vai também propiciar que a diversidade de propostas que possam
existir num pleito eleitoral do sindicato se façam
representar depois na direção. E aí não tem essa,
não: "Eu fui escanteado no sindicato, eu vou ter
que ser oposição permanente e, portanto, vou
fazero meu sindicato", quer dizer,outros trabalhadores vão encontrar fora, como têm encontrado.
E temos o exemplo dos professores do Rio Grande do Sul; o exemplo dos médicos residentes,
e de outras tantas categorias que não estão atreladas à estrutura corporativista fascista, que têm
conseguido construir a sua unidade, sem ter o
preceito de cima para baixo, obrigando-os, na
camisa-de-força, a serem unitários, não por convicção, nem por definição política,mas por imposição.
Acho que está correta a CUTem defender pnncípios na Constituição, que garantam aos trabalhadores poder debater politicamente a forma de
como se organizarem e garantirem a sua unidade.
Há exemplos práticos de que ISSO é possível, está
aí a CPRGS, no Rio Grande do Sul, está aí a ANDES, está aí o movimento dos residentes e outras
categorias.
Penso que a Constituição não pode estabelecer
regrinhas, tentando transpor da CLTde hoje para
o texto constitucional, os limites da liberdade e
da autonomia. A Constituição estabelece princípios definidores, muito claros - o que não estão
hoje no texto constitucional e não estiveram nas
Constituições anteriores - os trabalhadores depois estabelecem uma ampla discussão para conquistar uma lei no congresso comum que será
o código do trabalho, onde vão estabelecer balizamentos de como se organizarão seus sindicatos
e, depois, em cada categoria, os sindicatos estabelecerão os seus estatutos, a aplicação prática dos
princípios gerais que a classe trabalhadora definiu.
Acho, companheiros, que há uma outra questão
que foi ventilada aqui, sobre a qual gostaria de
emitir opinião, para também saber a de V. Ex"
A questão da representação classista na Justiça
do Trabalho. Ora, a representação classista na
Justiça do Trabalho, como está colocada hoje,
é uma forma do Estado cooptar as lideranças

smdícaís, particularmente das federações e confe-

derações, onde as eleições são indireta. Temos
que lembrar bem que nas confederações, que
a mudança de suas direções é muito demorada.
Por quê? Porque o colégio que elege os presidentes de confederações é um colégio estreitíssimo. O Colégio que elegeu o Presidente José
Sarney é mais democrático que o colégio que
elege os presidentes de confederações e os presidentes de federações. Asociedade brasileira,hoje,
está reclamando eleições diretas para Presidente
da República; e nós, trabalhadores - quando reclamamos eleições diretas para Presidente da República - temos que reclamar eleições diretas
na nossa casa, nas nossas confederações e nas
nossas federações, onde o colégio é muito mais
estreito e limitado que aquele que elegeu o Presidente José Sarney
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ma de aumentar os seus lucros e diminuir a folha
de pagamento, remanejando o pessoal. OBRADESCO, um banco na minha área, por ano, chega
a renovar o seu número de funcionários em cerca
de 50%. Isso é altamente rendoso para ele, que
é o principal banco privado do País.
Ora, então, achamos que tem que ser consagrado na Constituição o princípio da estabilidade
no emprego Nenhum trabalhador poderá ser demitido da empresa a critério exclusivodo seu empregador. Tem que haver uma relação de discussão: se ele descumpriu as normas, as regras estabelecidas dentro do seu sindicato e o sindicato
patronal, ele merece ser, naturalmente, punido,
mas as partes têm que ter a mtervenção nessa
definição, e não apenas um critério exclusivo do
patrão. Isso se dá nas sociedades democráticas;
nem estou falando no mundo socialista, mas de
uma sociedade capitalista, democrática, avançada. Não tenho ilusão de que a nossa Constituição,
agora, vá transformar o nosso País de capitalista
em socialista. Então, estou propondo medidas
que nas sociedades de capitalismo avançado já
existem há décadas, e talvezhá séculos em outras.
E o empresário brasileiro, que diz modemo, porque está no projeto de desenvolvimento, de avanço da sociedade, no entanto tem defendido posições retrógradas. O smdicalismo patronal é antidiluviano e o sindicalismo nosso da classe trabalhadora é atrasado. Então, temos que modernizar
os patrões que têm que admitir que, hoje, estão
com tudo nas suas mãos: o Governo, a lei, a
repressão, a polícia, o ritual da Justiça do Trabalho, as leis antigreve, a possibilidade de demitir
trabalhador a hora em que bem entendem, os
trabalhadores não têm nada, a não ser a sua capacidade de mobilização e articulação. Essas regras
têm que ser mudadas para o País ser, efetivamente, democrático. E aí, gostaria de ter a opinião
dos companheiros sobre isso. (Palmas.)

Por haver demora, e todo esse negócio na mudança das direções das confederações e das federações, é que passa a cooptação do Governo e
do patronato na representação classista.
Quem é que conhece os juízes classistas na
base, quem os elegeu? Nem sequer quando é
o vogal classista, a base sabe disto. Por quê?
Porque é uma eleição em que a direção manipula
e, depois, a indicação dele para o vocalato, depende da relação que ele tenha com os poderosos,
com os padrinhos - e o sindicato foi apenas
pretexto. Na federação ainda é pior, e na confederação muito pior ainda. Então, tem que mudar
radicalmente essa representação classista. Ora,
a posição radical seria de acabar com a representação classista. Em vários países democráticos,
a representação classista não existe. Finalmente,
a representação classista na Justiça do Trabalho
poderia ser substituída, digamos, pela arbitragem
em que as partes definem a forma de arbitrar
o descumprimento das convenções coletivas
Mas ainda acho que dá para conservar a representação classista em nosso País, contanto que
ela, em todos os níveis- a nível da junta, a nível
O SR. JAIRANTONIO MENEGHELU - Com
do tribunal regional, a nível do tribunal federal relação à unidade, unicidade e união, minha res- tenha eleição direta dos trabalhadores e que posta à sua exposição, companheiro OlívioDutra,
não haja remuneração. Por exemplo, sou bancá- é que com relação a juiz classista, vou mais longe
rio, ganho 6 mil cruzados no banco, de repente, e, possivelmente, eu seja mais radical quanto à
se vou para uma junta, ireiganhar 15 milcruzados. greve, pois não há arbitragem e não há tribunal
Então, irei procurar ser amigo do juiz - é o que que tenha competência para julgá-Ia. Ou nós intem acontecido - e permanecer lá, batendo a centivamos a que capital e trabalho resolvam ensinetinha para chamar os companheiros para a tre si, as suas divergências, as suas diferenças,
audiência e não ir em nenhum sindicato, em ne- ou estaremos estabelecendo alguma coisa que,
nhuma categoria, nem nas assembléias e nem sem dúvida nenhuma vai pender para este ou
falar em greve, porque isso vai me colocar mal para aquele lado. E nós já sabemos para que
para a minha recondução no mandato Então, lado vai pender. A greve tem que ser resolvida
tem que se acabar com ISSO, tem que haver uma entre os trabalhadores e os empresários que terelação direta com a categoria dele - e o voto nham competência para administrá-la e não tivedele é o voto classista, não é um voto de Juiz. ram competência para impedi-Ia.
Ele não é um juiz formado, vai ter que ter uma
posição política lá, em todas as questões dos traO SR. LOURENÇO DO PRADO - Estou percebalhadores. Tem que haver uma mudança radical bendo que nós estamos diante de mundos distindisso e quero ouvir a opinião dos companheiros. tos, de Brasis distintos. A Constituição deve, de
Quero dizer aos companheiros - se é que posso uma forma ou de outra, integrar esses Brasis.
chamá-los assim - deste debate, e adversários Estou percebendo o Brasil dos metalúrgicos, o
de classe, os empresários - que a estabilidade Brasil dos professores, e não é o Brasil dos trabae a rotativadade no emprego são duas coisas anta- lhadores rurais, não é o Brasil dos comerciários,
gônicas. Os empresários são contra a estabrhdade não é o Brasil dos trabalhadores em construção
no emprego. O golpe militar acabou com aquela civil, não é o Brasil da empregada doméstica,
estabilidade relativa que tínhamos de dez anos, enfim, é o outro Brasil para o qual os Srs. Constiem 1967, com a intituição do FGTS. Os empre- tuintes também têm que atentar.
sários gostaram imensamente disso. Até hoje
Se o Brasil fosse esse primeiro, eu assinava
usam a rotatividade no emprego como uma for- embaixo em grau, gênero e número Mas atentan-
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do para este outro Brasil, é que, na realidade,
temos que persistir em determinadas colocações
nesse e no ponto de vista da organização smdícal,
para garantir esse direitos e um mínimo de regras
da organização sindical.
Nós estamos, não sei há quantos anos atrás
dos países europeus, mesmo dos países capitalistas desenvoMdos?
O SR. CONSTITUINTE OlíVIO DUTRA - O
Uruguai tem uma estrutura sindical mais moderna
que a nossa e é um País do Terceiro Mundo.
O SR. LOURENÇODO PRADO- Mesmo neste particular, os Países experimentaram o pluralismo sindical, a liberdade absoluta; hoje, então
buscando fora os mesmos mecanismos para se
reartícularem e criarem a central sindical umtáría.
Por exemplo, a Itália tem três centrais smdicais
se constituindo numa federação de centrais para
articular e encaminhar de forma conjunta, a luta
dos trabalhadores.
Com relação às eleições livres e diretas - nós
não podemos confundir orgamzação sindical, na
realidade brasileira, com a instituição como seja
a Presidência da República ou um governo de
Estado. Mesmo nos Países mais desenvolvidos
do mundo capitalista ou socialista, não conheço,
que haja - no caso das centrais sindicais eleições diretas Há eleição direta para os comitês
de fábrica, para os comitês distritais, mas existe
eleição em congresso para eleger republicanos
e as centrais - isso foi o máximo que puderam
avançar.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA -Isso
é definido pelos trabalhadores em suas assembléias, e não em lei.
O SR. LOURENÇO DO PRADO- Concordo,
porém queremos definir, em nome dos brasileiros, dos trabalhadores dos diferentes Brasís, a
nossa forma.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Nós
queremos definir os princípios da liberdade e os
trabalhadores vão definir, nas suas assembléias,
se a eleição vai ser direta ou pelo Congresso.
O SR. LOURENÇO DO PRADO- ... a nossa
forma de organização sindical. Ouvi atentamente
a exposição do companheiro, permita-me completar o meu pensamento.
O SR. CONSmUINTE oLÍVIo DUTRA - Estou enriquecendo talvez, o debate.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - Não está,
não. V. Ex" sabe do respeito que tenho por V.
Ex", como sindicalista, como homem lutador, mas
há uma certa diferença, pelo menos na forma
de compreender, de sentir e de viver essa prática
sindical na metalúrgica.
Há o caso dos professores. Com todo o respeito
que tenho aos professores, que estão em greve
há quarenta dias eles não deixaram de receber
o seu salário. Os bancários estiveram em greve
durante nove dias, quase que se acabou o Brasil.
Há uma tremenda diferença, apesar desse patrão
ser ruim, que é o Estado, mas há uma tremenda
diferença entre esse patrão, que está absorvendo
a greve de quarenta dias, com o patrão bancário,
com o patrão da construção civil, com o patrão
na àrea rural, onde há seis milhões de trabalhadores bóias-frias, ao sabor do trabalho sazonal
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e da especulação no mercado de trabalho. Daí
a Contag assumiu, no caso da eleição livree direta
para o sindicato, que hajam comissões escolhidas
pelos trabalhadores, para que não haja desvio na
divulgação da eleição no sindicato.

nas determinada parcela de trabalhadores mais
organizados e politizados e não atentar que a
Constituição também deve definir critérios para
facilitar a afirmação orgânica dos trabalhadores
ainda em fase de organização.

O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Isso
é elogiável.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, permite uma pequena observação, dada a colocação.
Quando V. Ex" falou de um Brasil diferente,
eu concordo plenamente. Durante todos esses
dias, o que mais nós discutimos, o que mais foi
citado, foi justamente esse BrasIl que nós vemos
agora. Por isso mesmo, se constar na Constituição
a estabilidade unicamente simples, desde o primeiro dia, seria ótimo, muito bom para esse Brasil
que nós discutimos, porque trata-se de empresas
grandes, fortes.
Agora, também muitas vezes falei, defendendo
os trabalhadores das microempresas, do pequeno
empresário e de tantos outros que gerariam emprego. Por isso mesmo, a nossa opinião é a de
dar a estabilidade, evidentemente com critérios
estabelecidos. Agora, em empresas grandes, concordo plenamente porque é de fato uma coisa
diferente do que os pequenos e os microempresários.

O SR. LOURENÇO DO PRADO - No caso
das federações, que haja eleição em congresso.
Em vez de colocar apenas um membro do sindicato, coloca-se a diretoria do sindicato e mais
o delegado de base, levando em consideração
um certo percentual de assoctados, ambos escolhidos em assembléia. Compõe-se um congresso
estadual, faz-se a avaliação do trabalho na sua
federação, traçam-se as linhas de trabalho lá mesmo e elege-se a diretoria da federação. No caso
da confederação, a mesma coisa. Recentemente,
a Contag realizou o seu pnmeiro congresso de
eleição sindical com a participação de dois mil
delegados sindicais do Brasil inteiro.
O SR. CONSmUINTE oLÍVIo DUTRA- Queria registrar que a Contag é um exemplo de todas
as confederações. Nenhuma outra tem esse tipo
de processo eleitoral com um mínimo de participação da base.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - Quanto à
questão da umcídade sindical, achamos que a
norma constitucional deve conter, exatamente,
para atender este Brasilainda em fase de sindicalização, este Brasil camponês, como disse, da
construção civil, este Brasil que pode ter ainda
dificuldades de buscar o seu cammho de organização sindical, se não houve um mínimo de normas para tanto. E evitar que surja um monte de
associações ou sindicatos dos trabalhadores rurais na esquina tal, disputando os mesmos trabalhadores, para dar encaminhamento religioso, ou
partidário, ou ideológico, enfim, que fique ao sabor de um entendimento partidário ou religioso
e não de um entendimento de organização de
classe, de um entendimento sindical.
Quanto à representação classista na Justiça do
Trabalho, concordo que na forma que está é prejudicial aos trabalhadores O Importante é modificar os critérios dessa indicação, dessa representação dos órgãos da Justiça do Trabalho ou dos
colegiados que sejam da Previdência, ou outro
qualquer colegiado do País.
Esse compromisso se dá na medida em que
as organizações sindicais se reúnem e indicam
quem vai representar os trabalhadores nas Juntas
de Conciliação e Julgamento, no tribunal Regional
do trabalho ou no TST. Pode ser até uma decisão
de assembléia sindical. E esses delegados de assembléia se articulam com outros delegados tirados em assembléia de outros sindicatos e, ai, realmente, há a mdícação, há a escolha, e o elemento
que real~nte vai participar, não é Simplesmente
indicado. O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Perfeito. Com um mandato único e sem remuneração.
O SR. LOURENÇODO PRADO- Exato. Esse
critério o sindical deve definir.
Enfim, companheiros, eram apenas essas considerações que eu gostaria de colocar, para que
não fiquemos aqui pensando que o Brasil é ape-

O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM - Só um
aparte.
Chegou-me agora, às mãos, do Sindicato Nacional dos Aeroviános e esta Subcomissão, pela
manhã, chegou à conclusão de que iremos ao
Rio Grande do Sul interceder junto à VARIG para
que revogue as demissões de 48 companheiros
no último movimento grevista. A informação que
nos chega é que entre os demitidos, há 4 delegados sindicais e mais 150 demissões, incluindo
técnicos especializados. Está prevista a demissão
para a semana que vem. Nesse sentido, faço de
novo um apelo à Presidência. Ficamos sabendo
que a VARIG, em toda a sua direção nacional,
vai estar reunida, amanhã, no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, pretendemos que a Presidência,
dentro do possível, amanhã pela manhã, interceda
para que nos receba em audiência, à qual vai
nos acompanhar também um representante da
Confederação Nacional dos Aeroviários, à qual
o sindicato é filiado. Seria esta a posição. E a
federação lembra que a previsão é de 300 demissões.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Quero informar que, cumprindo as determinações desta Subcomissão, das decisões tomadas
hoje pela manhã, já foram providenciadas as comunicações com a direção da VARIG, e que nós,
diante das novas notícias que nos chegam, procuraremos acelerar ainda mais a remessa do telex,
assegurando a presença do companheiro amanhã, lá no Rio Grande do Sul.
Tem a palavra o Sr. Lourenço do Prado.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - O Constituinte OlívioDutra, com o brilho que lhe é peculiar
há muitos anos e que continua, realmente defendeu com muito ardor, com muito vigor toda essa
questão, procurando definir semanticamente e
gramaticalmente, união, unidade e unicidade.
Nós, realmente, continuamos com unicidade
e por vários fatores, um deles foi aquilo a que
nós já nos referimos: este é um Pais de tradição
legislativa, não vivemos num pais europeu, na
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Inglaterra, que tem uma tradição baseada no costume, e o povo respeita aquilo para toda vida.
Se estamos num momento constituinte de se redigir uma nova Carta, achamos que é oportuno
se consignar isso, se estabelecer uma forma realmente que não venha a violentar as liberdades,
as consciências. Se realmente está uma Constituinte reunida e deixa de consignar uma norma
norteadora que venha estabelecer parâmetros e
balisamentos para o movimento sindical, achamos que seria uma violência maior.
Quanto as outras considerações, muitas vezes
concordamos com o Constituinte, em gênero, número e grau, muitas vezes até em algumas circunstâncias, como por exemplo, em relação à
Justiça do Trabalho. Por que defendemos a manutenção da representação classista na Justiça
do Trabalho, em todos os níveis? Porque é uma
coisa que já existe, que tem realmente muitas
mazelas, que tem realmente muitos defeitos, que
tem realmente muitas imperfeições, que tem realmente muitos vícios de eleição, de designação,
de nomeação, de apadrinhamento, de politicagem, sabemos que tudo isso existe. Agora, para
acabar com isso, o que nós vamos colocar no
lugar?
A questão de arbitragem, o Governo passado
tentou e não funcionou - eu não vou entrar no
mérito, se é porque tentaram implantar uma cópia
do que vige nos Estados Unidos, mas na realidade
não funcionou. Realmente, temos dúvidas de como ficariam os trabalhadores.
Muitas vezes, essa questão do dtreítoindividual,
o camarada é despedido e não sabe para quem
vai reclamar, vai reclamar para o bispo, para o
padre. Então, tem que ter um órgão e existe uma
Justiça para cuidar da questão eleitoral, para CUIdar das próprias causas que a União, os Estados
e Municípios e as empresas que têm interesse,
por que não uma do trabalho? Achamos que o
trabalhador tem que ter representante lá.
Na questão do representante classista da Justiça do Trabalho não ser remunerado pela União,
acho que poderia ser, desde que realmente fosse
discutido isso entre os sindicatos, entre todos os
órgãos do movimento sindical e se concluísse
por isso - eu acho que é um caminho.
Uma das distorções grandes, um caminho que
fica realmente muito distante entre o que se quer
e aquilo que se consegue é por exemplo, que
para se eleger, usa-se realmente no sindicato os
votos dos associados para comparecer e escolher
os integrantes de uma lista tríplice. Nas federações, os votos dos sindicatos que têm delegação
junto à federação e os votos das federações que
têm delegação junto àquela confederação. Muito
bem! Até aí, o voto daquele que elege foi importante, mas daí para frente é um jogo no escuro.
Então, achamos que isso aí teria que ser uma
forma de valorizar realmente o voto.
Vamos dizer o seguinte: se houver uma eleição
e um foi um pouco mais votado, não há por que
o Governo querer saber se o Deputado X, ou
o Senador Y, ou o Governador Z, ou qualquer
outro segmento que tenha influência na sociedade, quer que nomeie aquele ou aquele outro.
Aquele é que tem que ser nomeado. Achamos
que, nessa parte, a Justiça do Trabalho, com a
sua representação classista, paritária, deve ser
,Igualitária O Governo tem, por exemplo, a maioria

nos tribunais; cabe aos empregados e aos empregadores menos de 113. Então, achávamos que
tinha que ser igualItária mesmo, já que é uma
Justiça do Trabalho - o nome não é justiça do
capital, é Justiça do Trabalho por isso, achávamos
que os representantes dos trabalhadores é que
deveriam dirigir os seus trabalhos. Qual é o mistério? Eles se cercariam de assessores, se cercariam
de advogados competentes que lhes dariam o
assessoramento necessário para que tudo saísse
a contento.
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Permite-me uma pequena observação?
Acredito que esses processos na Justiça do
Trabalho poderiam ser diminuídos em 90%. Nós
propomos uma sugestão: nenhuma demissão será feita sem uma audiência. Então, já se resolvem
os problemas. O maior volume na Justiça do Trabalho é de causas decorrentes de demissões e
uma série de outros fatores. Mas se houver essa
audiência já se evita em grande parte essa parcialidade.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - Pelo que
entendo, parece que o nobre Constituinte defende, então, a estabilidade. Com a estabilidade não
haveria demissão, se não houvesse motivo justo
que fundamentasse aquele ato patronal que desvinculava o empregado do ser da empresa.
o SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Mesmo sendo perante o juiz. Tanto para um
como para outro ficaria sempre como audiência.
O SR. LOURENÇODO PRADO-Por exemplo,
o instável que quer o que está pelo regime de
fundo de garantia, ele tem que comparecer ao
juiz do trabalho para, então, homologar essa opção. Assim, na sua sugestão, qualquer demissão
seria feita perante o juiz.
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Perante o juiz. Se não, não pode ser feita; sem
uma ação reclamatória não se faz perante o juiz.

o SR. LOURENÇO DO PRADO - Sinceramente, não tenho dados para avaliar, podia talvez
complicar um pouco. Mas acho que é uma idéia
razoável.
Quanto ao último ponto que o nobre Constituinte Olívio Dutra levantou: sobre a questão de
eleições diretas nos movimentos sindicais em todos os níveis, realmente, pela legislação atual, a
eleição é direta nos sindicatos e indireta nos demais níveis da estrutura sindical, nas federações
e confederações. Talvez a sugestão, conforme
existe em outros países, de se eleger em congresso, conforme se elegem as centrais sindicais no
Brasil, fosse uma boa idéia.
Quanto aos sindicatos por empresa, que o nobre Constituinte reclamou, a questão de ter uma
multifalha existência de categorias profissionais
trabalhando sob a orientação e o mando de um
mesmo empregador, eu, sinceramente, não sei
se o sindicato por empresa resolveria o problema.
Não sou favorável a isso.
O SR. CONSTITUINTE OLivIo DUTRA por ramo de produção.

É

O SR. LOURENÇO DO PRADO - Pela sua
colocação, eu entendi que: o que o banco produz?
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O SR. CONSTITUINTEouve DUTRA- Hoje,
no banco há 16 categorias diferenciadas. Q..Ier
dizer, o banco compra e vende dinheiro.
O SR. JAIRANTONIOMENEGHEW - Nobre
Constituinte Olívio Dutra, permita-me uma questão de formulação. Fica melhor, ao invés de sindicatos por ramos de produção, sindicato único
por atividade principal: a atividade principal no
banco é bancária, a atividade principal no jornalismo é jornalista.
O SR. CONSTITUINTE oLivIo DUTRA -Isso
realmente não existe há uma figura no próprio
código de trabalho que diz atividade preponderante, ou seja, atividade principal.
De maneira que eram estas as considerações
que queríamos fazer.
O SR PRESIDENTE (Geraldo Campos)Com a palavra o Sr. Tomás de Lucas.
O SR. TOMÁS GILIAN DE LCICA WONGLON
- Serei breve, até para contribuir com os trabalhos da Subcomissão.
No depoimento do Constituinte OlíVIO Dutra,
há algumas coisas a serem clareadas. Tenho certeza de que entendi, mas deve ser explicitado pois
sei que esse depoimento é gravado e vai para
o Diário da Constituinte, que é a diferenciação
da Confederação dos Professores do Brasil, CPB,
com as confederações do modelo sindical. A CPB
- eu até citei antes - é uma experiência dos
professores; denomina-se confederação, mas não
está regida pelas leis que regem o modelo sindical
brasileiro. Como sociedade civil, ela tem no seu
estatuto as leis que regem essa confederação.
Nós temos as nossas entidades filiadas. a eleição
direta das diretorias das mesmas, e a eleição direta, também, dos delegados que vão ao congresso
da confederação; e esse congresso da confederação elege a direção da confederação. É uma
experiência que estamos tendo, por vontade dos
professores. Já tivemos uma fase anterior de eleição direta da confederação e há discussão no
seio da categoria de voltar a esse estágio.
O princípio da eleição direta é para nós fundamental, porque estamos lutando em todo o Brasil
pela eleição direta dos diretores de escola, pois
sabemos que a eleição direta dá o grau de representação, a qualidade de representação do eleito.
Sabemos, também, que elegendo diretamente os
diretores das nossas escolas estamos mexendo
também no centro de poder, porque a forma como eram escolhidos, por apadrinhamento, por
escolha do secretário de educação, permitia uma
manutenção naquela unidade escolar do status
da vontade do secretário e da vontade do Governo
estabelecido.
Nós estamos com esta luta em todo o território
nacional, estamos conquistando avanços concretos nesse sentido, e a Confederação se espelha
nesse modelo definido pelos professores em congresso, estabelecendo as suas normas estatutárias para a Confederação dos Professores do Brasil. Era desse registro que queríamos deixar.
O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Só
uma indagação para as nossas anotações, Prof.
Tomás de Lucas.
Essa delegação que as associações de professares têm, que elegem lá na sua CPB, cada delegação de associação é composta de quantos
membros?
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o SR. TOMÁS GILIAN DE LUCA WÓNGLON
-A delegação que vai ao congresso?
O SR CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Sim.
A que vai ao congresso.
O SR. TOMÁS GILIAN DE LUCA WONGLON
- Ela é proporcional ao número de associados
dessa entidade junto à confederação.
O SR. CONSmUINTE oLÍVIo DUTRA - Não
tem número mínimo, nem máximo?
O SR. TOMÁS GILIAN DE LUCA WONGLON
- Não tem número mínimo, nem máximo. O
Estatuto da CPB define um percentual, de acordo
com o percentual dos sócios da entidade filiada
E são eleitos livremente, saindo da base ou da
diretoria em eleição direta.
O SR. CONSmUINTE OÚVlO DUTRA - Muito obrigado. Sr. Presidente, queria rapidamente
fazer uma observação: acho que este é um debate
sério, rico, que não se esgota aqui, mas tende
a se aprofundar. Entendo, também, que há dois
ou três "Brasís". Já foi dito que tem a Índia e
tem a Bélgica no Brasil
Agora, tenho conversado com as companheiras trabalhadoras rurais; sem terra, e pequenos
proprietários, e eles querem a extensão dos direitos dos trabalhadores urbanos para eles.
Tenho visto que o patronato - conheço bancos, por exemplo, não só tem o banco, como
tem também áreas agrícolas, porque exploram
a agricultura, exploram a pecuária, exploram o
comércio, é o mesmo patrão - tem uma unidade
clara, concreta, real, daí por que os trabalhadores
têm que buscar a unidade entre si. Os complexos
industriais e comerciais abrangem vastos setores
de exploração. Sou empregado em um banco.
Mas, na verdade, o banco em que eu trabalho
explora também o trabalhador rural, explora também outro tipo de trabalhador, o que significa
que os trabalhadores têm que buscar a sua unificação. E a Constituição não pode apenas registrar
que o Brasil é desigual e, simplesmente, reforçar
a desigualdade. Pelo contrário, a Constituição tem
que fazer avançar o conjunto dos trabalhadores
para uma forma de organização, em que todos
sejamos fortes e não apenas continuarmos juntos
mais fortes do que os outros. Essa a luta que
temos que travar enquanto trabalhadores: fazer
avançar o processo democrático no nosso País,
no sentido de que todos os trabalhadores possam
ter igualdade de direitos, sem discriminação, não
importa se estamos no campo ou na cidade, se
somos trabalhadores braçais ou trabalhadores intelectuais.
Quem faz essa divisão entre trabalhador braçal
e trabalhador intelectual, tralha dor do campo e
trabalhador da cidade, é o patronato.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra agora, a nobre Constituinte Wilma Maia.
A SRA.CONSmUINTE W1l..MA MNA- Aproveitando a presença da DI"Stella, que é do Ministério do Trabalho, e como se falou aqui nos direitos do menor trabalhador, perguntaria o seguinte:
A Lei n° 5.692, de 1961, de diretrizes e bases
de educação, foi modificada e, com isso, se acabou com a terminalidade, com a parte de profissionalização. Então, eu perguntaria a DI" Stella
qual é a política do Ministério do Trabalho, em

conjunto com o Ministério de Educação, em relação a preparação e qualificação de mão-de-obra
do menor trabalhador para o mercado de trabalho
formal
ASRA.STELLAMARIA BARBOZA DE ARAÚJO
- Ilustre Constituinte, quero esclarecer que eu
aqui não estou como representante do Ministério
do Trabalho. Estou como representante da Comissão Nacional Criança e Constituinte, porque,
inclusive, a posição que foi posta no papel e remetida para o Congresso, através de uma mensagem
que' se transformou num projeto de lei sobre o
menor assistido, tem posição contrána a essa
Então, será uma incoerência eu estar respondendo uma pergunta a V.Ex' de um assunto do Ministério do Trabalho. Porque eu não estou aqui como
representante do Ministério do Trabalho, estou
aqui como representante da Comissão Nacional
Criança e Constituinte. Assim, não poderia falar
em nome do Ministério do Trabalho e, inclusive,
quero ressaltar que tem que ficar bem claro isso.
A posição defendida neste documento é contrária
àquela que o MinistérIO do Trabalho mandou para
o Congresso Nacional.
Então, eu, por uma questão de ética profissional, reservo-me o direito de continuar como
representante da Comissão Nacional Criança e
Constituinte. Sinto muito, em outra oportunidade,
espero que eu possa falar em nome do Ministério
do Trabalho, mas aqui estou como representante
da Comissão Nacional Criança e Constituinte.
A SRA CONSTITUINTE W1l..MA MNA - Mas
eu não queria a sua palavra em nome do Ministério do Trabalho, não. Gostaria de ouvir a sua
opinião em relação ao problema da preparação
do menor trabalhador para o mercado de trabalho
formal levando em conta a sua experiência.
A SRA. STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Acho o seguinte: a reformulação da legislação
de aprendizagem - quando fIZ a minha exposição, que fIZ um apelo aos Srs. Constituintes, quando se transformarem em Congressistas - é a
saída para o trabalho do menor, é a figura do
menor aprendiz, mas com curso sério. A realidade
atual é uma legislação completamente defasada,
com uma fiscalização que não pode atuar, porque
não há mais penalidade na legislação comercial.
Na legislação da obrigatoriedade da aprendizagem mdustrial diz o art. 429:
"A empresa é obrigada a admitir menores
aprendizes na proporção de 5 a 15%."
Acontece que o artigo 434, da penalidade,
diz o seguinte:
"A multa será aplicada até 10 valores de
referência por menor em situação irregular."
Se não existe nenhum menor, não há menor
em situação irregular. Isso é uma trama da lei
que, praticamente, está sem finalidade na aprendizagem industrial.
Aqui estou falando e dando minha opinião em
nome pessoal. O caminho para a mão-de-obra
do menor é a parte da aprendizagem, inclusive
já existe contribuição obrigatória, que é arrecadada pelo Poder Público e entregue ao Senai e
ao Senac para ser aplicado nisso. Passaram pelas
minhas mãos - é a experiência pessoal também
- autos de infração, de autuação por ausência
de aprendiz - art. 429. Temos declarações ínú-
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meras do Senai dizendo que, ou a empresa está
isenta, ou não há vagas para o menor.
Então, acho que é dever de V. Ex" atualizarem
esta legislação para que se tome eficiente, não
se tome letra morta, para tomá-Ia uma lei efetiva,
e cobrar a aplicação desses recursos que não
são poucos. A contribuição do Senai e Senac
é um mundo. Então, cabe a V. Ex"" fiscalizarem
como está sendo feita essa fiscalização, se a legislação está sendo cumprida com a finalidade para
que ela foi criada. Quero ressaltar mais uma vez,
a minha experiência e opinião pessoal.
O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM-Sr. Presidente, apenas esclarecendo à nobre companheira que essa contribuição do Senai e do Senac
é dos empresários, e que o Senac cumpre esse
dever. Ele encaminhou para o mercado de trabalho mais de um milhão de comerciários preparados. Aqui, em Brasília, temos uma experiência
muito válida, propiciando ao menor, inclusive, até
ao menor delinquente, a aprendizagem comercial.
A SRA.STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Não estou acusando o Senai e o Senac, eu
estou dizendo é que eles não estão ...
O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - V. S·
disse que tem que fiscalizar para saber se a lei
está sendo cumprida.
A SRA. STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Eu disse fiscalizar para saber se aqueles recursos estão sendo aplicados na finalidade a que
foram destinados.
O SR. CONSmUINTE PAULOPAIM -Os empregados têm representantes nos Conselhos do
Sesc e do Senac, e podem defender os seus interesses.
A SRA. STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Tenho muito medo desses Conselhos formais.
Nós sabemos a realidade, não é, Excelência?
O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - A SI"
acha que o Senac e o Sesc estão desviando os
recursos.
A SRA. STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Não, não acho. Não estou fazendo uma acusação perigosa Acho que se deve controlar o tipo
de aplicação, porque os Srs. empresários quando
vão botar no encargo social, que cada empregado
custa tanto à empresa, computa esse percentual,
não é?
O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM - Sim,
mas não sai do empregado, ele sai do empresário.
A SRA. STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Eu sei que sai do empresário.
O SR. CONSmUINTE PAULO PAIM SI" está querendo confundir.

Aí a

A SRA. STELA MARIA BARBOSADE ARAÚJO
- Infelizmente, acho que não me fIZ entender.
Não fIZ nenhuma acusação. Quando disse em
termos de fiscalização, é porque acho que é arrecadada uma quantia que é computada como se
fosse uma despesa e um ônus. Então, acho que
também cabe ao Poder Público, aos Srs. Constituintes, aos Srs. empresários discutirem se esses
recursos estão sendo bem aplicados. O que sentimos - quero que V. Ex' fique certo que esta
é uma opinião pessoal - é que há cerêncía de
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mão-de-obra formada, de mão-de-obra especializada. No auge do milagre do cruzado, tivemos
o reclamo de mão-de-obra especializada Não estou dizendo que o dinheiro está sendo malversado, que está sendo mal utilizado Estou dizendo
é que deveríamos pensar, inclusive junto ao empresariado. Fui convocada para fazer parte de um
grupo de trabalho da história da reforma nacional
de aprendizagem. Acredito que temos que fazer
um levantamento sobre qual o tipo de profissão
que está tendo mais demanda. Isso, inclusive, pode ser feito através de um computador. Não estou
fazendo nenhuma acusação. O problema é que
eu acho que esses recursos não estão respondendo ao que a classe trabalhadora quer, nem
ao que o próprio empresariado está querendo.
Se estivesse atendendo, o empresariado não ia
para a televisão reclamar por mão-de-obra não
formada.
O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Eu
queria só lembrar, se me permite, Sr. Presidente,
que nos conselhos do SESC, do SENAC, do SESI
e do SENAI há um representante também do
Ministériodo Trabalho. Gostaria até que a senhora
sugerisse aos representantes do Minstério do Trabalho que defendessem essa tese nos conselhos,
que seria muito válido.
O SR. TOMÁS DE LUCAS - Sr. Presidente,
há uma pergunta da Consntuínte Wilma Maia que
diz respeito à questão da educação, citando as
Leis nO> 5.692 e 7.044, sendo que essa última
alterou a primeira, no sentido da terminalidade.
A CPB. Gostaria, também, de usar a palavra.O
Constituinte Olívio Dutra usou o termo peia e eu
uso um exemplo do Rio Grande. Lá nós temos
claro, que o "quero-quero" faz o ninho aqui e
canta lá adiante para despistar. É, evidente que
a soma de esforços desses ministérios que criaram a Comissão da Criança na Constitumte, é
um exemplo do "quero-quero" de despistar a discussão onde deveria se formar. Nós anunciamos
aqui que, realmente, as questões de discussão
estão na questão da desigualdade da distribuição
de renda neste País, na questão do direito do
trabalhador que é negado, e, por conseguinte,
nós temos crianças na rua, temos o jornaleiro,
temos a criança no mercado de trabalho, temos
a mão-de-obra desta criança, temos a mão-deobra do jovem mal preparado, mão-de-obra mal
preparada. A Lei n° 5.692 foi exatamente implantada neste País - e temos denunciado isso ao
Brasil inteiro - para a produção dessa mão-deobra barata. Quem não lembra das antigas escolas técnicas que tínhamos nos nossos Estados?
Antigamente, os liceus, as escolas técnicas, ou
seja as escolas públicas, tinham uma valorização,
formavam uma mão-de-obra competente. Nós
tínhamos a destinação de recursos para isso. Ora,
a Lei n- 5.692, sem discussão nenhuma com o
professorado brasileiro, sem discussão nenhuma
com o alunado brasileiro, sem discussão nenhuma com o povo brasileiro, para definir que educação quer, foi implantada neste País. Tivemos a
bancarrota e tivemos o apodrecimento e o enferrujamento dos equipamentos das escolas técnicas.
A Lei n° 5.692 implantou, neste País, uma formação que chegamos ao extremo de ter escolas
dando terminalidade de contabilidade com aulas
de datilografia, com slides do teclado da máquina
de escrever.

Após o flagrante fracasso da Lei n° 5.692, há
a Lei n° 7.044, que também não traduz a politica
do MEC, nem do Ministério do Trabalho. A Dra.
Stela disse muito bem que o resultado do grupo
avança na posição e na política do próprio Ministério do Trabalho.
Então, nós dissemos que o assunto era colocar
a discussão nesta subcomissão; Significa a disparidade no sentido de que os próprios ministérios
que as constituem, não têm posições de políticas
que respondam ao que é levantado pelo próprio
grupo. O Ministério da Educação não tem, quando deixa crianças de sete a 14 anos, num número
de oito milhões, fora da escola, mas quer discutir
a questão do menor que está no mercado de
trabalho. O Ministério do Trabalho não tem uma
política para isso, no entanto, quer discutir esta
questão.

É preciso que fique rnurto claro, a ausência
de uma política, tanto do Ministério do Trabalho
quanto do Ministério da Educação, que atenda
e responda não só esta questão aqui, que para
nós é uma anomalia, mas a questão fundamental
do trabalhador, do filho desse trabalhador e da
educação dessa sociedade brasileira.
O SR PRESIDENTE (Geraldo Campos) Com a palavra o Constituinte Paulo Paim.
O SR. CONSTITUINTEPAULOPAIM - Sr. Presidente, a minha pergunta vai para os representantes da CGT e da Central Única dos Trabalhadores. Com todo o entendimento que temos de
que a liberdade e a autonomia sindical será uma
realidade no Brasil, mais hoje ou mais amanhã,
ISSO é irreversível a exemplo do que foi na
Bolívia, onde existe a Convenção 87, onde não
há pluralismo, e tem a histórica COB, Central
Obrera Boliviana. Como exemplo, temos o Uruguai e a Argentina, com a CGT. Com esse entendimento, é que vamos conseguir a liberdade e a
autonomia sindical, e a unidade da classe trabalhadora vai ser forjada e criada num processo
de luta pelos próprios trabalhadores. Pergunto às
duas centrais sindicais: a curto, a médio ou a
longo prazo é que vamos ter a unidade dos trabalhadores dentro da Central Única dos trabalhadores?
O SR. JAIR ANTÔNIO MENEGHELU - Acho
que para finalizar o debate nesta subcomissão,
esta pergunta vem no momento correto e vem
a calhar pelo seguinte: "aqui foi dito por várias
pessoas; que a pluralidade é perigosa, que a pluralidade é isso e aquilo; que devemos defender a
unidade, devemos defender a unicidade, devemos
defender a união, devemos defender tudo". Pois
bem, companheiros! Em agosto de 1983, foi fundada- e aqui tem três ou quatro companheiros
que participaram desta fundação, pelo menos,
que eu me recordo, o companheiro Paim, o companheiro Olívio Dutra e o Dr. Maurício e eua Central Única dos Trabalhadores, que era anseio
do conjunto da classe trabalhadora a partir do
I ENCLAT, na Praia Grande. Fundamos a Central
Única dos Trabalhadores. E quem hoje defende
aguerridamente contra a Convenção 87 da OIT,
e quem hoje defende aguerridamente a unidade,
e quem hoje defende aguerridamente a unicidade,
criou a Central Geral dos Trabalhadores, a CGT,
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e outros criaram a USI Então, é uma bandeira
da CUT, a unidade do movimento sindical brasileiro, e nós vamos trabalhar para isso até que
as nossas forças assim o permitirem.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - Achamos
que a unidade do movimento sindical existe nas
questões essenciais, haja vista uma greve que foi
realizada no ano passado em 12 de dezembro.
Foi uma greve nacional, e acho que foi uma gran·
de vitória. Todas as Centrais, todas as Confederações, todos os segmentos do movimento sindical trabalharam em cima daquela paralisação, que
foi realizada do Chuí ao Oiapoque, alguns com
grau maior e outros com menor grau de organização, de paralisação, etc. Agora, esta questão
de quando haverá apenas uma Central Única, tedos dentro de um princípio de unidade, de trabalho Unitário, acho que as primeiras palavras minhas já respondem, quer dizer, nas questões essenciais sempre se unem, sempre, se unifica.Agora, em muitos pontos realmente se estabelecem
essas divisões em duas, em três partes ou, às
vezes, até em quatro partes, pois além da CGT,
da cm e da USI, há ainda as Confederações,
e cada uma delas correspondem a uma Central,
só que uma Central por categorias profissionais,
por ramos específicos dos setores da economia.
Entendo que, realmente, essa unidade é possível de se conseguir Acho que nas coisas essenciais sempre se consegue a unidade. Agora, uma
questão de prazo imediato, prazo mediato e prazo
longo, sinceramente, não teria condições de definir isso.
Se o Sr. Presidente permitisse, Já que estou
com a palavra, só para complementar, só para
ficar clara uma posição que nós adotamos, é o
seguinte: quando o Constituinte OlíVIO Dutra falou
na questão de Justiça do Trabalho, nós dissemos
que a questão da justiça ser remunerada pelas
entidades sindicais seria uma boa idéia. Como
sabemos que o Brasil não é um Brasil só, são
vários "Brasis" dentro deste País imenso, como
pode ocorrer de num determinado local haver
uma Junta e não haver uma forma ou o Sindicato
não ter recursos para remunerar esse representante da Justiça do Trabalho? Também para que
não houvesse trabalho gratuito, porque a questão
de trabalhar por nobreza, de graça, é realmente
muito difícil. Por isso, acho que se existem tantas
formas de Justiça por aí, Justiça Eleitoral, Justiça
Militar, a própria Justiça Federal, específica só
para as causas do Poder Público, que são rernuneradas pelo Tesouro Nacional, que são remuneradas com recursos arrecadados dos tributos, por
que não a Justiça do Trabalho?
Achamos que teríamos que aperfeiçoar. Não
estou defendendo que os representantes da Justiça do Trabalho sejam custeados pelos próprios
- ninguém trabalha de graça, nem os Srs. Constituintes, acho que realmente deve haver uma remuneração. Então, para que não pairem dúvidas
sobre isso, achamos que deveria ser remunerado
o trabalho na Justiça do Trabalho. Mas sabemos
que tem que haver um aperfeiçoamento. Concordei com o Constituinte Olívio Dutra porque,
realmente, acho que é uma das idéias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - Sintome um pouco tocado pela colocação do companheiro Jair Meneguelli, porque participei desse

132

Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

entendimento intersindical desde 1981, na Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, na Praia
Grande, quando àquela altura, houve uma articulação e nasceu o embrião da criança da Central
Única dos Trabalhadores - era a Comissão Nacional Pró-CUT. Nós partrcípamos, também, de
diferentes etapas de busca de entendimentos e
dificuldades desses entendimentos, e participamos também do Congresso de 83, onde não foi
possível a realização de um único congresso. Naquela época, tivemos um posicionamento muito
claro em todas aquelas etapas, e os companheiros
sabem disso E claro que a Central Unica dos
Trabalhadores pode ser que esteja evoluindo, esteja até sabendo construir pu conviver com o pluralismo dentro da Central Unica,mas naquele momento a coisa não se colocava bem assim. Havia
uma identidade muito grande entre a Central Única dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores. E o nosso entendimento é que uma central
sindicalde trabalhadores deve estar acima de uma
compreensão partidária, ela não deve se confundir com um Partido. Foi por essa razão, entre
outras, que achamos por bem não participar do
mesmo congresso, de onde foi tirada a Central
Única dos Trabalhadores. Essa posição foi deixada clara também na época, não é de hoje. Porque
uma central sindical, que não seja a CUT, que
não seja a CGT, tem que contemplar diferentes
entendimentos ideológico-partidários que, de
uma forma ou de outra, articula e encaminha
a luta dos trabalhadores; não pode se vincular
ao entendimento partidário. Foi por esta razão
que nós não participamos do congresso que fundou a Central Única dos Trabalhadores.

o SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Sr. Presidente, quando o Constituinte OlívioDutra
colocou a questão de unicidade, de união, de
unidade, faltou a palavra "única", porque daqui
há pouco estarão discutindo que a central não
é a única. Então, acho que estamos aqui discutindo assuntos atinentes. Já são 9 horas e 46
minutos e gostaria de fazer uma colocação que
reputo importante, para o companheiro da Contag.
Representando aqui um Estado como o Paraná,
no qual temos muitos agricultores e muitos bóiasfrias,quero relembrar que há anos havia o regime
do colonato, que permitia a presença do trabalhador dentro das fazendas, num clima de tranqüilidade, que permitia até mesmo que o trabalhador
rural utilizasseuma pequena parte da propriedade
para o plantio do seu sustento. No entanto, foi
desestimulada essa presença a partir do momento em que foi aprovado o usucapião especial de
5 anos, criando receio por parte dos donos das
terras, no sentido de que a presença do empregado rural pudesse gerar um direito de arguir
o patrimônio. Isso resultou, sem dúvida nenhuma,
num processo de extinção do trabalhador residente dentro da propriedade e foi,realmente, prejudicialao trabalhador, e gerando mais bóias-frias.
Um ponto realmente não abordado por V.S' como
Presidente da Contag, é se existe alguma preocupação no sentido de que haja um estimulo a uma
união dos trabalhadores, como é o sindicalismo
através do cooperativismo da mão-de-obra, porque, realmente, toda união gera força, sem dúvida
nenhuma, gera até consciência, pois é realmente
muito importante por parte do trabalhador que

ele possa se unir e ter consciência da sua atividade.
Essa geração de um processo de estimulo, de
cooperativas de mão-de-obra, permitiria, ínclusive, chegar até uma associação que daria uma
negociação maior com o Governo a respeito de
casa própria, de piso salarial, de salário, de composição, evitando realmente que o trabalhador
rural ficasse na mão do gato. O gato é uma realidade. Todos nós somos contra o gato, porque
ele realmente é uma figura exploradora, mas não
vi até aqora uma proposta clara a respeito desta
extinção que se faz necessária, como hoje. Posso
dizer com tranqüilidade que esta Subcorrussâo,
por unanimidade, apresentou uma conduta de
rejeição da alocação de mão-de-obra urbana por
entender que todas essas empresas de locação
de mão-de-obra urbana são realmente exploradoras.
Então, no campo, o gato continua existindo
e temos que fazer com que realmente o salário
maior, que o ganho maior, pertença ao trabalhador e não fique na mão de um intermediário
de mão-de-obra, que realmente prejudica a própria situação de sobrevivência do trabalhador rural.
Gostaria que V.S' me respondesse essa minha
indagação. Para eu completar a minha participação hoje, gostaria de citar um assunto que me
pareceu estranho e até do meu desconhecimento.
Recebi em meu gabinete, uma correspondência
que deve ter sido encaminhada aos demais Constituintes desta Subcomissão, da Comissão Prófuncionários das Entidades Sindicais que pedem,
até mesmo através de leis apresentadas no ano
passado, através do respeitável Constituinte Nelson Carneiro e do Constituinte Fernando Cunha,
de Goiás, uma proposta no sentido de permitir
a sindicalização e a normalização da vida sindical
desses funcionários das entidades sindicais. É lógico que se houver uma abertura, uma amplitude,
uma liberdade não só para eles, mas para todos
os segmentos realmente, isso seria muito importante. Porque pela colocação que se lê aqui, há
por parte dos lideres sindicais uma exploração
dessa mão-de-obra. Então, é aquela história que
estou ouvindo aqui, que estamos ouvindo há tanto
tempo de que o patrão é explorador. O Constituinte Olívio Dutra não usava o "emprego" mas
as expressão "exploração do trabalhador" e não
o "emprego ao trabalhador". Será que os líderes
sindicais também não estão explorando os seus
trabalhadores, será que o exemplo não poderia
vir de casa, será que o momento não é esse,
numa Subcomissão desta e, na presença da CGT
e da CUTe da CONTAG,pedir que haja um apelo
a todos os sindicatos para que os trabalhadores
dos sindicatos fiquem com um salário condizente?
O SR JOSÉ FRANCISCO DASILVA-Espero
que essa exposição do Constituinte, de estabelecer principios na nova Constituição proíba definitivamente a constituição de empresas para explorar mão-de-obra não só para as cidades, mas
para o campo. Na realidade, a finalidade de se
constituir uma empresa é para desenvolver uma
atividade econômica e não para explorar mãode-obra.
A questão do gato é uma questão de fato. Ela
existe de forma ilegal, apesar das limitações da
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legislação de hoje - mesmo assim, o que existe
é uma burla à legislação
Agora, a questão do bóia-fria é uma questão
estrutural, não é um problema que só esta Subcormssâo vai encontrar solução. O que se pretende
é que haja realmente uma reformulação na política econômica do Pais a ponto de se partir para
a criação de empregos permanentes. E uma programação dessa natureza inclui o problema de
reforma agrária. Quer dizer, estamos com 86%
das terras cadastradas no Pais, terras mal exploradas, que não desenvolvem a função social, mantidas para fim especulativo. O que se pretende
é a quebra dessa estrutura latifundiária, que essas
terras sejam desapropriadas, redistribuidas entre
os milhões de camponeses que não têm terra
ou que têm pouca terra para trabalhar. N. sim,
a outra parte menor de trabalhadores assalariados
e fIXOS - afinalde contas, num regime capitalista,
não vão desaparecer todas as empresas - pode
barganhar um melhor salário e um melhor emprego Mas com essa massa de mão-de-obra que
existeai, subempregada, esperando uma colheita,
realmente não há cooperativa que dê jeito. E não
é a finalidade maior do líder sindical se preocupar
com cooperativa de mão-de-obra.
O SR. CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Então, não há essa preocupação?
O SR.JOSÉ FRANCISCO DASILVA -Ao contrário, nós combatemos. O que nós queremos
é a vinculação do trabalhador diretamente, mesmo que seja por contrato de safra.
O SR CONSTITUINTE MAX ROSENMANN Já está respondida a pergunta. Obrigado.
O SR.JOSÉ FRANCISCO DASILVA - Quanto
à questão dos funcionários sindicais, não tenho
nada contra o pensamento e as colocações feitas
aqui pelo companheiro Constituinte Olivio Dutra,
da necessidade de se criar sindicatos por ramos
de produção. Se assim os sindicatos se constituem, as pessoas que trabalham no sindicato também podem ser sindicalizadas e participar da
mesma luta e das mesmas vantagens, ao invés
de se criar um sindicato próprio só para funcionários de sindicatos.
Esperava que os funcionários da CONTAG não
subscrevessem esse documento, mas se subscreveram tenho que voltar a discutir com eles.
O SR JAIRANTÔNIO MENEGHELU - Essa
resposta foi dada a todos. Defendo a sindicalização de todos os trabalhadores indistintamente
e defendo também dos funcionários dos sindicatos. E, com relação à exploração, só quero afirmar
que uma faxineira do sindicato de São Bernardo
do Campo, por 8 horas de trabalho, recebe mais
de 6 mil cruzados por mês.
O SR. LOURENÇO DO PRADO dente, peço a palavra.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Pois
não, tem a palavra.
O SR. LOURENÇO DO PRADO - Com relação
a essa questão de criar sindicatos de empregados
de Sindicatos, acho que há uma questão ideal,
até filosóficade doutrina: tem que se permitir que
todos tenham condições de se organizar em uma
instituição de classe que defenda os seus direitos.
Talvez não fosse necessariamente um sindicato,
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porque eu estava comentando aqui, que - não
sei se o Constituinte Max Rosenmann observou,
mas o Constituinte que estava mais adiante observou claramente - que nós poderemos cnar os
empregados dos sindicatos, na prim~ira fase~ e
todas as entidades sindicais. Essas entidades smdicais, por sua vez, também terão seus tra~al~a
dores, que poderão fundar mais uma associaçao.
Aminha preocupação é só por uma questão pránca: cria o sindicato dos empregados do smdicato
que, depois, por sua vez, poderá criar ?utr~ <;
outro smdícato. Realmente, a preocupaçao so e
quanto ao final: quem ficar no final da Iinh~ v~i
ficar muito pequenininho. Então, com relação a
questão prática não sei se funcionará bem.
Quanto ao último ponto da nossa intervenção,
é o seguinte: muito embora o Constituinte Max
Rosemmann tenha dito que a CGT não trouxe
nada de novo, concordo com S. Ex"Os problemas
do movimento sindical são muito, velhos, muito
antigos, viemos para colaborar e realmente não
devemos ter trazido nada de novo. Mas quero,
também, já como o constituinte se louvou e apresentou os seus cumprimentos à cur, também
quero cumprimentar a CUTneste instante, porque
a proposta que apresentou aqui, através da mão
do seu ilustre Presidente Jair Meneghelli, está toda
contemplada nesta sugestão de normas. Assim,
a cur está de parabéns, porque praticamente
todas as sugestões que ela apresentou aqui foram
comtempladas por esta subcomissão de maneira
que nós queremos render esta homenagem à
car, pelo seu grande número de propostas aprovadas.
Muito obrigado.

o

SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Para
contribuir como representante da CGT,este doeumeto que a CUT tem foi assinado pela CGT, pela
CONTAG e por todo movimento sindical.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Não
é um documento da subcomissão, é um documento apresentado à subcomissão, que será estudado junto com todas as demais 600 propostas
que à subcomissão foram encaminhadas.

o SR. CONSTITUINTE MAX ROSEM.Y-ANNSr. Presidente, há alguns constituintes que , na
nossa próxima reunião, vão levantar a questão
da legitimidade da assinatura deste documento
porque foram colhidas, nesta sala, assinaturas em
um documento do qual não constava o nome
CUT. E, hoje, foi apresentado já com o timbre
da curo Alguns constituintes fizeram o comentário que vão propor a retirada das suas assinaturas pela forma como foi conduzido este apoiamento.
O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Isso não procede. O documento que teve a assessoria do
DIAP, no seu cabeçalho tem o nome de todas
as entidades partícipes - faço questão que o
companheiro leia o documento que foi assinado
- no cabeçalho tais como: CGP, car, USI,CONTAG, enfim, todas as confederações, ninguém
usou aqui de má intenção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
Mesa quer esclarecer o seu ponto de vista a respeito do assunto.

Entendemos que não está proibida a nenhuma
entidade de fazer a divulgação das propostas que
foram encaminhadas. Se a cur, se a CGT ou
qualquer outra organização sindical pretender fazer a divulgação das propostas encaminhadas é
da sua liberdade, é do seu direito. Isso não invalida
o documento que será apreciado junto com mais
600 propostas. O fato dele representar o consenso
em grande parte do movimento sindical, isso não
o invalida.
O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM - Tenho
em mãos o mesmo documento que foi apresentado com um final diferente e, inicialmente, com
a assinatura do Jair Meneghelli. Devo dizer que
na xerox há uma alteração.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA Presidente, V.Ex" me permite?

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Com a palavra o Constituinte Olívio Dutra.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Quero fazer uma observação que acho importante
para nós, trabalhadores. Independentemente de
estarmos nessa ou naquela articulação sindical,
defendendo esta ou aquela central sindical, a
Constituição terá de consagrar o direito dos trabalhadores se organizarem, as deliberações dos trabalhadores reunidos nas suas assembléias, congressos etc. Mas, queria dizer que não é correta
a colocação de que esta ou aquela central sindical
pertença a este ou aquele partido. Em todas as
centrais sindicais há um matizado diferenciado
ideologicamante, de diferentes partidos; nessa ou
naquela central sindical tem este ou aquele partido, que tem mais ou menos mIlitantes ou hegemonia, mas o certo é que não há nunhuma das
centrais sindicais que não tenha um matizado diversificado de partidos. Então, não é a questão
partidária que divide as centrais sindicais. No que,
na verdade, está o centro das discussões do movimento sindical é a forma como nos comportamos, nós, os trabalhadores da nossa cidade, diante da estrutura sindical fascista, coorporativista
que está aí. Então, há uma postura que acho
que essa estrutura ainda pode ser preservada
em alguns dos seus aspectos, e entendo que aí
estão os companheiros da CGT, com todos os
matizados ideológicos e partidários. Há uma outra
postura que entende que essa estrutura já está
para mais de vencida e superada e que deve ser
alterada, construída uma nova em cima desse
velho arcabouço fascista. Acho que aí se enquadra
a cur, com todo o seu matizado ideológico e
partidário.
O SR. JAIRANTÓNIOMENEGHELLI- V. Ex"
me permite um aparte?
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Pois
não, companheiro.
O SR. JAIR ANTÓNIO MENEGHELU - Só
para esclarecer. Quando essa atitude parte dos
nossos adversários ainda me conformo, quando
parte de trabalhadores, me conformo muito, porque acho que as pessoas esquecem que o presidente da CGT é suplente de Senador do PMDB
e eu não acuso a CGT de pertencer ao PMDB,
muito pelo contrário. Acho que é uma entidade
sindical.
O SR. CONSTITUINTE oLÍVIo DUTRA - Só
para concluir, Sr. Presidente Lembro-me bem
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que num congresso, na Praia Grande, numa ocasião, o companheiro Arnaldo Gonçalves, dirigente
do Sindicato dos Matalúrgicos de Santos - companheiro que respeitamos e muito - num discurso criticou o companheiro Lula,porque esse companheiro tinha uma difinição partidária. Depois
do I CONCLAT, no segundo encontro, o Lula já
tinha uma definição partidária. Por ISSO foi criticado, acusado pelo companheiro Arnaldo.
Ocorre que o companheiro Arnaldo Gonçalves
também tinha a sua definição partidária por um
partido pelo qual temos o maior respeito, um partido revolucionário, o Partido Comunista do Brasil,
Então, acho que não é por aí. Nós, trabalhadores,
até temos que defender posições Ideológicas.
Acho que não temos é que confundir o nosso
sindicato com um partido, ou com um comitê.
eleitoral desse ou daquele candidato. Há que se
ter uma discussão permanente no movimento
sindical sobre essa questão dos partidos, sindicatos, partido/centrais sindicais, mas não podemos
ter a ilusão ou a pretensão - acho que ai é uma
visão de reação - de que tem que desideologizar,
despartidarizar o movimento sindical. Para ser democrático ele vai ter que garantir a expressão
partidária ideológica que existe no movimento sino
dical, contrána à vontade de qualquer um dos
seus dirigentes.
Então, acho que temos que tratar de discutir
isso com a maior fraternidade e franqueza e buscar, entre as células diferentes ideológicas, porque
vão existir sempre, a unidade na ação Isso é o
fundamental e a Constituição tem que garantir
isto. Então, a Constituição tem que garantir o livre
direito de organização dos trabalhadores, sem nenhum preconceito ideológico, partidário, que limite essa organização e os trabalhadores vão discutir
e vão concluir a unidade na adversidade, na velha
máxima que é à unidade na diversidade e a permanência no fluxo."
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Ao
encerrarmos esta última reunião da fase preliminar de funcionamento da Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores PÚblicos, informamos aos Srs. membros desta Subcomissão que realizamos 20 reuniões, em grande
parte de audiências com os representantes dos
trabalhadores, que hoje estão representados, também com a classe empresarial. Ao todo, 27 audiências foram realizadas por esta Subcomissão.
Passaremos, agora, à fase do aprofundamento
do estudo das propostas feitas, enquanto o Relator
irá elaborar o seu relatório e o anteprojeto que
será submetido à Subcomissão, primeiro apresentado no dia 11, segunda-feira, às 17 horas
- a menos que haja algum impedimento, mas
é o que está estabelecido - em seguida, divulgados os avulsos para no dia 14 começarmos os
debates a respeito do anteprojeto apresentado.
Queremos agradecer profundamente aos que
compareceram a esta última reunião, Prof.Tomás
Lion de Lucas, Presidente da Confederação dos
Professores do Brasil; José Francisco da Silva,
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; Lourenço Prado, da Centrai Geral dos Trabalhadores; Jair Antônio Meneguelli, da Central Única dos Trabalhadores; Dona
Stela Maria Barbosa de Araújo, da Comissão Nacional da Cnança e Constituinte e ao Dr. Newton
Rossi, que aqui representou a Confederação Nacional do Comércio. Atodos, os nossos agradeCI-
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mentos pela valiosa colaboração. Os debates aqui
havidos só vieram enriquecer ainda mais os nossos modestos conhecimentos, para que possamos atuar na elaboração satisfatoriamente. Muito
obrigado. (palmas.)
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 22 horas e 7 rrunutos.)

COMISSÃO DA ORDEM
SOCIAL

SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS
DOS TRABALHADORES E
SERVIDORES PÚBUCOS
Ata da 21" Reunião (Ordinária)

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às 17:00 horas, em
sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a Presidência do Senhor Constituinte Geraldo Campos, com a presença dos seguintes Constituintes: Titulares: Augusto Carvalho, Ronan Tito, Francisco Küster, Osvaldo Bender, Edmílson Valentim, Máno Uma, Célio de Castro, Dionísio Dal Prá, João da Mata,
Wilma Maia, Domingos Leonelli, Mansueto de Lavor, Júlio Costamilan e o Suplente Floríceno Paixão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhados e passou
à leitura da Ata de reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, deu-se início ao
Expediente que constou da leitura do relatório
fazendo-se referência às mil trezentas e noventa
e quatro sugestões, encaminhadas anteriormente
ao Relator. Findo o Expediente, o Senhor Presidente deu a palavra ao Relator, Constituinte Mário
Uma, que fez a entrega, formal, à Subcomissão,
do Anteprojeto da matéria. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às dezenove horas e trinta minutos,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada quinta-feira, dia
quatorze, às dezessete horas, para discussão do
Anteprojeto. E, para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos.
Solicito à Sr' Secretária que proceda à leitura
da Ata.
É lida a seguinte:

sidência abre a sessão determinando a leitura das
Atas das duas últimas reuniões, que, após discussão e votação, é dada como aprovada. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente
toma livre a palavra para o debate sobre o tema
"Organização Sindical". A começar pelo Constituinte Célio de Castro, também os Constituintes
Osvaldo Bender, Paulo Paim, Edmilson Valentim
e Augusto Carvalho usam da palavra externando
suas preocupações com as greves em seus Estados e no Brasil, solidarizando-se com os grevistas
e propondo que esta Subcomissão se manifeste
no sentido de solicitar a abertura de negociações
com os líderes dos movimentos, buscando um
entendimento, dentro do mais breve prazo possível. Por unanimidade deste plenário, ficou deliberado que o Constituinte Célio de Castro fosse eleito o representante desta Subcomissão junto ao
Governo do Estado de Minas Gerais, para acompanhar as negociações dos servidores em greve.
E o Constituinte Paulo Paim foi eleito o representante da Subcomissão junto à direção da Viação
Aérea Riograndense, para acompanhar as negociações dos trabalhadores e a direção daquela
empresa. Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Constituinte Domingos Leonelli inicia o debate sobre
Organização Sindical. Também usam da palavra,
em considerações ao tema, os Constituintes: Edmílson Valentim, Osvaldo Bender, Augusto Carvalho, Júlio Costamilan, Paulo Paim, Mário Lima,
Célio de Castro e o Sr. Presidente. O Relator, Constituinte Mário Lima, solicita que se registre em
ata uma indagação ao Presidente da República,
o porquê do não reconhecimento das organizações Sindicais. A Presidência comuruca o recebimento de proposta entregue a esta Subcomissão,
pelo Constituinte Stélio Dias, encaminhada pelo
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, Deputado Dilton Lyrio. Nada
mais havendo a tratar, a Presidência encerra os
trabalhos, às treze horas e trinta minutos, convocando os Srs. Constituintes para a próxima reunião a realizar-se hoje, dia sete de maio, às dezessete horas, com os temas a seguir: Reunião pública oficial destinada a ouvir os representantes da
Confederação dos Professores do Brasil, Prof. Tomás Gílían de Luca Wonglon; da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Sr.
José Francisco da Silva; da Central Única dos
Trabalhadores, Sr. Jair Antônio Meneghelli; da Comissão Nacional Criança e Consntumte, sr Maria
StelIa Barbosa de Araújo; da Central Geral dos
Trabalhadores, Sr. Lourenço do Prado; e da Confederação Nacional do Comércio, Dr. Newton
Rossi. E, para constar, eu, Vera Lúcia Lacerda
Nunes, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente.

Ata da 19" Reunião (Ordinária)

Aos sete dias do mês de maio de mil nove.
centos e oitenta e sete, às nove horas, na sala
do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servi.
dores Públicos, sob a presidência do Senhor
Constituinte Geraldo Campos, com a presença
dos Senhores Constituintes: Titulares: Edmilson
Valentim Mendes Botelho, Osmar Leitão, Paulo
Pai, Francisco Kuster, Célio de Castro, Domingos
Leonelli, Ronan Tito, Carlos Cotta, Augusto Carvalho, Osvaldo Bender, Stélio Dias, Júlio Costamilan
e Mário Lima. Havendo número regimental a Pre-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Em
discussão a Ata. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Domingos Leonelli.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU-AAta está muito bem feita, mas o conteúdo
das matérias que são tratadas nessas discussões
é fundamental não só para registro, como para
o próprio prosseguimento da apreciação de
emendas. Aonde isso está refletido? Nós estamos
ouvindo o registro das pessoas que se pronun-
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ciaram, mas não tenho visto, nas atas, o registro
do conteúdo dessas matérias.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
explicação da Mesa é de que a íntegra da Ata
é tirada da gravação que está sendo feita em cada
reunião, depois traduzida pelos taquígrafos, e deverá ser publicada no Diário da Assembléia Nadonal Constituinte. O que se faz aqui é apenas
um registro sintético da reunião anterior.
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - Estou inteiramente satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Continua em discussão a Ata. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Vai-se proceder à leitura da Ata da 20' Reunião
Extraordinária.
É lida a seguinte Ata.
Ata da 20" Reunião
(Extraordinária)

Aos sete dias do mês de maio de rrul novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas, em
sala do Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Senhor Constituinte Geraldo Campos, com a presença dos Senhores Constituintes: Titulares: Mário Lima, Paulo Paim, Carlos Cotta, Dionísio Dal
Prá, Augusto Carvalho, Max Rosenmann, Francisco Kuster, Osvaldo Bender, Edmílson Valentim,
Stélio Dias, WIlma Maia, Júlio Costamilan, Mansueto de Lavor e Domingos Leonelli. A Presidência declara aberta a sessão e convida o Sr. Prof.
Tomás Gilian de Luca Wonglon, representante
da Confederação dos Professores do Brasil; Sr.
José Francisco da Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; Sr. Jair Antônio MenegheUi, da Central Única dos Trabalhadores; Sra. Maria Stela Barbosa de Araújo, da Comissão Nacional Criança e Constituinte; Sr. Lourenço do Prado, da Central Geral dos Trabalhadores; e o Sr. Newton Rossi, como representante
da Confederação Nacional do Comércio, para fazerem parte da Mesa. Terminadas as exposições
dos oradores convidados a Presidência abre espaço para o debate, do qual fazem parte, em considerações aos assuntos abordados, pertinentes a
cada representação convidada, os Senhores
Constituintes Mário Lima, Mansueto de Lavor, Osvaldo Bender, Júlio Costamilan, Augusto Carvalho, Domingos Leonelli, Paulo Paim, Max Rosenmann, Edmilson Valentim, Wilma Maia, o Deputado Constituinte Olívio Dutra, em visita a esta
Subcomissão, e o Sr. Presidente. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra a reunião,
às vinte e duas horas e quinze minutos, agradecendo a presença dos srs. convidados e convocando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a realizar-se dia onze do corrente, às dezessete horas e assinala o término da fase preliminar dos trabalhos desta Subcomissão. Em breve relato das atividades desenvolvidas, informou
que, em vinte reuniões realizadas, a Subcomissão
realizou vinte e oito audiências públicas. E, para
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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) - Em
discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Queríamos fazer uma comunicação à Subcomissão de que recebemos um ofício do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, em
resposta à consulta feita por esta Subcomissão,
a propósito de qual real efetivo da Subcomissão.
Entre outros, o Constituinte Mansueto de Lavor
foi um dos que levantou a questão. A resposta
diz o seguinte:
"Considerando o princípio de proporcionalidade partidária, prevista no Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte,
e tendo o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, PMDB,ficado atingido nessa Subcomissão na sua representação majoritária,
esta Presidência adotou a seguinte decisão,
nos termos dos quadros que seguem em
anexo etc."
No quadro anexo, a nossa Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores PÚblicos passaria de 24 para 27 Menbros, para que
o PMDB ficasse com 14 representantes, já que
há 13 representantes de outras organizações partidárias. Até este momento, não recebemos ainda
o oficio dizendo quem serão os 3 membros que
virão integrar esta Subcomissão. Nosso efetivo
passou a ser de 27, dependendo da indicação
dos nomes, pela liderança do PMDB.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte João
da Mata.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO DA MATACom todo o respeito à decisão do Presidente da
Constituinte, eu gostaria de colocar, que quanto
maior número de constituintes numa Subcomissão tão importante como esta, evidentemente, o
resultado será melhor. Mas, o que nos parece
é que essa comunicação não tramitou pelas lideranças de Partidos. Pelo Regimento, a decisão
do quorum, naturalmente, dependeria dessas lideranças. Eu pediria que o assunto fosse encaminhado às lideranças, para que elas fossem ouvidas
e delas surgisse um resultado dessa majoração
de Constituintes nesta Comissão. Em princípio,
não tenho nada contra, apenas entendo que as
lideranças devam ser ouvidas, e, pelo que se sabe,
não houve essa tramitação.
O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
Regimento Interno da Constituinte, no § 2° do
art 13, diz:
"Os membros de cada Comissão serão
indicados pelas lideranças partidárias, obedecido em cada uma delas, tanto quanto possível, o critério da proporcionalidade partidária, que se aplica ainda ao conjunto de
cargos de presidentes, vice-presidentes e relatores."
Em função desse dispositivo regimental é que
se fez a reclamação. E o fato de o PMDB estar
em minoria fez com que se recebesse essa res-

posta. Quanto à tramitação, nós não conhecemos
como a Mesa da Constituinte procedeu para chegar a essa conclusão com relação aos demais
membros. Não está previsto quantos membros
compõem cada Subcomissão, embora esteja previsto quantos membros compõem cada Comissão Temática. A subdivisão tem que assegurar
ao Partido majoritário, uma composição majoritária.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osvaldo Bender.
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nós também,
em princípio, não temos nada contra. Só o que
nos causa estranheza é que esses três membros
venham após termos amplamente discutido, aqui
durante 20 reuniões. Parece-me que as providências neste sentido deveriam ter sido tomadas antes. Gostaria que ficasse registrado em ata que,
de minha parte, se for decidido - e maioria é
que vai determinar - lamento que esses membros não puderam participar das reuniões e dos
debates E agora, em última hora, já quando vamos votar, é que eles estarão aqui. Meu alerta
é nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
Mesa desejava, para definição de responsabilidade, dizer que desde que o assunto foi levantado
no plenário da Subcomissão, o mesmo foi levado
ao Presidente da Comissão Temática. Depois,
através de oficio, formalizada a consulta. A resposta nos foi encaminhada no dia 7 de maio, nosso
último dia de reunião, e até agora, não recebemos
a indicação dos nomes.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mansueto de Lavor.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, caros colegas Constituintes, a preocupação levantada por alguns colegas
e também por mim, há dias, quando sohcitei do
Presidente essa informação, é a seguinte: primeiro, não temos nenhuma restrição a qualquer colega Constituinte que venha a integrar esta subcomissão, nem sequer aos partidos a que eles pertecem, uma vez que é direito dos partidos estarem
também aqui, dentro daquele critério da proporcionalidade. Mas é preciso notar que no momento
em que se está preparando a votação do relatório,
esses companheiros, esses novos integrantes que
chegam, mesmo não alterando o quorum, apenas o aumentando e não a1terandoa proporcionalidade, realmente não têm, conforme lembrou
o nobre Constituinte Osvaldo Bender, aquelas instruções e informações que os demais membros
tiveram durante todos os debates.
Por mais respeito que tenhamos ao seus interesses, à sua informação, eles chegam um tanto
defasados
Mas, o problema mais grave que se levanta
é a questão do quorum. Se não tivermos cuidado,
algumas votações podem ser adiadas e prejudicadas, tendo em vista esse aumento do quorum.
De qualquer maneira, é estranho que já numa
fase tão adiantada dos trabalhos haja essa alteração do número de participantes de uma Subcomissão, e alteração do quorum para votação,
criando uma certa preocupação em todos nós
para o andamento da Subcomissão, que tem tido,
sob a presidência de V. Ex', juntamente com o
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Relator, um trabalho tão eficiente. Essas questões
não representam nenhuma rejeição a qualquer
colega que venha aqui. Porém essa alteração é
estranha, ainda mais quando não foi efetuada no
tempo oportuno e pelos canais previstos pelo próprio Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Gostaria de dizer do roteiro do funcionamento
da Subcomissão, para que nós pudéssemos avaliar a participação desses membros que estariam
vindo agora e sua integração nos trabalhos da
Subcomissão. De acordo com o Regimento, hoje,
dia 11, o Relator deverá apresentar o seu relatório
e o seu anteprojeto. Até o dia 14, nós deveremos
receber o avulso correspondente ao trabalho realizado. No próximo dia 14, voltaremos aos trabalhos coletivos, para discussão e apresentação de
emendas. De 14 a 19 será essa a tarefa. No dia
19 será encerrado o trabalho de discussão e apresentação de emendas, e serão dadas 72 horas,
de 19 até 22, ao Relator, para que ele elabore
seu parecer. No dia 22, ele apresentará seu parecer com o que foi aceito e o que foi rejeitado
e, de acordo com o Regimento, as emendas rejeítadas serão arquivadas, podenso ser reapresentadas em outras fases de elaboração da Constituição, inclusive na Comissão Temática. E nós
passaríamos à votação, de maneira a terminá-Ia
entre 22 e 24, para que no dia 25 o Relator possa
encaminhar o anteprojeto aprovado na Subcomissão à Comissão Temática, na solenidade que
está prevista para o dia 25, no auditório Petrônio
Portella, às 16 horas.
O que eu queria registar é que entre essa apresentação, hoje, e a votação do dia 22, há um
prazo de integração em que nós esperamos que
o ofício chegue às nossa mãos indicando quem
serão os Constitumtes. É verdade que eles, de
qualquer forma, terão perdido a fase preliminar
dos debates e das audiências, mas o registro das
observações será feito na ata.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Célio
de Castro.
O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, qual será o número total de
membros da Comissão da Ordem Social, e em
quanto vai ficar, por deliberação da Mesa da ConstItuinte?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pelo
mapa que temos em nosso poder, a 7' Comissão
tem 65 membros.
O SR. CONSTITUINTE CÉUO DE CASTRO
- Sr. Presidente, invocando o § 19 do artigo 13
acho que a decisão, data venia, da Mesa da
Constituinte é anti-regimental, porque o artigo 13
é muito claro:
"As Comissões incumbidas de elaborar o
projeto da Constituição, em número de 8,
serão integradas cada uma por 63 membros
titulares e 63 suplentes"
Se ela está com 65, ela contraria o artigo 13.
Ainda mais, Sr. Presidente, pediria a V. Ex' que
atentasse para o § 4° do art. 63, que estatui:
"Dentro de 48 horas a contar da eleição
da Mesa da Constituinte, os líderes dos Parti·
dos indicarão à Mesa, por escrito, os integran. _
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tes de suas bancadas que irão compor as
Comissões."
Data venia, entendo que decisão da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte contraria o art,
13 e o § 4° deste mesmo artigo. Assim, pediria
ao Sr. Presidente, que realmente tem, de acordo
com o art. 74, poderes para decidir isto, que atentasse para o art. 13, e o § 4°, para que se possa
ter uma decisão correta, porque a minha preocupação Sr. Presidente, não é nem com o número
de pessoas que nós receberíamos, é lógico, com
a maior boa vontade, mas é o perigo de ferir
dispositivos regimentais expressos, amanhã tenhamos todo o nosso trabalho argüido de ilegalidade regimental, que poderá botar por terra tudo
o que aqui foi feito. Coloco, então, claramente
a questão de ordem, para que faça cumprir o
art. 13 e o § 4° do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Queria fazer uma proposta: como hoje a questão
fundamental é que nós possamos tomar conhecimento do relatório, e do anteprojeto que nos vai
ser apresentado pelo Relator, as observações foram feitas, as propostas inclusive, entrarmos em
contato com o Presidente da Comissão Temática,
inclusive junto à Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, para ver como resolver esta questão
até o dia 14, quando voltaríamos a nos reunir.
E, hoje, continuaríamos nossa reunião, tomando
conhecimento do trabalho feito,para cumprirmos
o Regimento nesta questão que já está ao nosso
alcance.
O SR. CONSTITUINTE CÉLIO DE CASTRO
- Sr. Presidente, eu concordo perfeitamente com
a decisão de V. Ex', mas gostaria que fosse registrada a minha colocação, como uma questão de
ordem de que a Presidência adiou para o dia
14, a sua resposta. Mas ficar caracterizada nitidamente como questão de ordem, que é atribuição
legítima da Mesa responder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
registro será feito em Ata.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Sr. Constituinte Edmilson Valentim.
O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, na colocação inicial, a Presidência citou que a nossa Subcomissão aumentaria o seu número de membros, de 24 para 27.
Eu gostaria que registrasse na questão de ordem
já levantada pelo Constituinte Célio de Castro, que
não seria de 24 para 27, mas de 21 para 27,
porque até então nós não havíamos solucionado
ainda o problema, a questão anterior, que era
24. Nós não podemos considerar que já estaria
de acordo os 24 e, de 24, passaria para 27, mas
há um problema anterior, que era de 21 indo
para 27, o que na minha opinião altera em muito
o número nas Subcomissões. É um problema
que não diz respeito à nossa Subcomissão, mas
prejudica as outras Subcomissões com assuntos
menos importantes e que, por isto, poderiam trabalhar com lO, com 12, ou até com 15 Consti. tuintes.
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Até
onde nós conhecemos o assunto, a nível de distri-
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buição dos membros da Comissão pelas Subcomissões, parte-se da idéia de que no Regimento
não se estabelece qual deve ser o número de
membros da Subcomissão. No entanto, este desdobramento da questão levantada pelo Constituinte Edmilson Valentim, irá junto com a observação feita pelo Constituinte Célio de Castro com
nossa consulta, para ser resolvida até o dia 14.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Edrnílson Valentim.

de sua Bancada, mas vejo parlamentares do
PMDB se pronunciando também de forma crítica
com relação a isto. E esta possa ser um tipo
de manobra no sentido de alterar uma relação,
principalmente essa alteração referida pelo Constituinte Mansueto de Lavor. Assim, eu gostaria
de registrar minha estranheza com relação a essas
tentativas de, nesta altura dos trabalhos, haver
alteração substantiva no encaminhamento de
nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE EDMlLSON VALENTIM
- Sr. Presidente, permita-me. Temos conhecimento de que os Presidentes de algumas outras
Subcomissões já se dirigiram à Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, dizendo da impossibilidade de, a esta altura dos trabalhos, aceitarem novos membros nas Subcomissões. Como
já houve este precedente, gostaria que V. Ex' examinasse isto junto à Assembléia. Se pudesse ser
evitado este tipo de debate, não vindo estes novos
Constituintes, seria bem melhor para a tranqüilidade dos trabalhos daqui para frente, pnncípalmente no momento em que se está votando o
relatório, as decisões, emendas, etc. Acho que
este assunto parece tão inoportuno, a esta altura
ainda tratarmos de alteração de quorum, que
a exemplo de outros companheiros presidentes
da Subcomissão, V. Ex' é que sabe da responsabilidade que tem, mas eu quero apenas lembrar
que já houve outro precedente em outras Subcomissões, onde os presidentes, não aceitaram a
alteração do quorum a esta altura dos trabalhos,
e prevaleceu a determinação dos presidentes.

OSR. PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Tem
a palavra o Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) Aliás, a alteração que acompanha o ofício que
nos foi dirigido trata de alteração em 8 Subcomissões. Certamente uma delas deve ter dado
a resposta a que se refere o Constituinte Mansueto
de Lavor. Mas nós levaremos este pensamento,
trocaremos idéias com o Presidente da Comissão,
e, se for o caso, vamos até à Mesa portadora
desta idéia, e traremos uma resposta. O que nós
não queríamos, pessoalmente, era definir hoje,
porque isto vai envolver seguramente a questão
dos 24 membros que até aqw vieram conosco.
Vamos, talvez, ter que retroceder aos 21, e teria
que se excluir alguém, já que, regimentalmente,
a questão da proporcionalidade é ínarredável. O
PMDB, sendo majoritário, tem direito a ter em
21, 11, contra 10 apenas e não contra 13 dos
demais Partidos.
Tem a palavra o nobre Constituinte Augusto
Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, eu gostaria de dizerfrancamente
a minha opinião: receio que esta manobra possa
ser a camuflagem de interesses de alguns setores
- antecipação de alguns pontos importantes que
constarão do nosso relatório - e sabendo a posição de sensibilidade que esta Subcomissão tem
para as reivindicações do Movimento dos TrabaIhadores, creio que possa ser uma forma, via envolvimento, inclusive, de segmentos do PMDB,
de se mascarar, ou se tentar alterar um quorum
que favorece uma correlação de forças, que avance no sentido da inscrição de direitos mais avançados na Constituinte. Então, esta a minha preocupação, de que realmente possa haver, por trás
desta mera questão regimental de que o PMDB
tenha que ter uma proporção segundo o tamanho

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente, nossa composição já foi
alterada antes, com a entrada de alguns Constituintes após a formação desta Subcomissão, o
que, segundo a observação feita pelo Constitumte
Célio de Castro, já de si trazia uma certa irregularidade, porque o Regimento diz que são 24 as
Subcomissões. Então, a composição das Subcomissões já era imutável,antes. À época, não levantei particularmente preocupação muito semelhante a que foi colocada pelo Constituinte Augusto Carvalho. Quero até apoiar esta maneira
franca e direta com que o nobre Constituinte coloca a questão, pois nós estamos aqui defendendo
interesses, em cada Subcomissão destas, como
na Comissão, estão em jogo interesses. Por mais
apreço que tenhamos aos Constituintes, individualmente, nós temos que ter a noção e a resyonsabilidade pelo interesse que defendemos. E evidente que, assim como os empresários, os trabalhadores também não querem - esta é uma Casa
de conflito de interesses e é natural assim seja
- ver alterada uma correlação de forças que
eventualmente favoreça ao outro.
Eu queria apenas registrar este ponto de vista,
porque nestas questões não adianta registrarmos
a verdade dos fatos, sem que se tenha o remédio
regimental para poder atender aos interesses colocados aqui com tanta clareza pelo Constituinte
Augusto Carvalho, mas deixa em suspenso toda
a questão da recomposição da nossa Subcomissão. Já foi feita uma alteração, que, eu não sei
em que medida altera interesses mais profundos
aqui, mas com certeza altera a correlação partidária, onde foi reduzida pelo PMDB. Eu gostaria
que fosse reexaminada toda esta questão da recomposição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
idéia é de nós analisarmos partindo de 21, 24,
e 27 membros. A nossa cautela de não querer
resolver já agora e sozinhos a questão de ordem,
nos parece que tendo em vista a envergadura
da tarefa que temos em mãos, que tem cabimento
o cuidado de procurar conhecer, para não tomarmos decisões que possam amanhã serem argúidas de anti-regimentais e que possam nos obrigar,
talvez, a recuar desta ou daquela decisão. Concedo a palavra à nobre Constituinte Wilma Maia.
ASR' CONSTITUINTE WILMA MAIA- Eu queria só esclarecer que os três Constituintes que
chegaram após são dos seguintes Partidos: PTB,
PDC e PDS. Tenho a impressão de que todos
os três atingiram a proporcionalidade, de acordo
com o Regimento. Então, houve um aumento,
já que os pequenos Partidos têm direito de escolher participar de qualquer uma das Subcomissões, quando têm um, dois ou cinco membros.
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Assim, acho que o que houve foi a preferência
por esta Subcomissão, que não foi corrigida no
início.
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Em
verdade, o § 3°, do art. 13, diz o seguinte:
"Salvo o disposto no § 1° deste artigo,
quanto a Presidentes e Relatores, cada Constituinte somente poderá integrar duas Comissões, uma como titular e a outra como suplente, devendo as bancadas de pequenas
representações optar pela Comissão ou Comissões que preferirem."
AD dizerem "que preferirem" deixa em aberto
a questão do número de participantes. E o Regimento não estabelece necessariamente, quanto,
porque ficariam as Subcomissões sujeitas à preferência dos pequenos partidos. Mas, como também fala na proporcionalidade, então teria que
a proporcionalidade se observar em função da
preferência dos pequenos partidos. É este assunto
que nós vamos levar para discutir.
Eu gostaria apenas de invocar, antes de dar
a palavra ao Constituinte Dionísio Dal Prá, que
nós até agora conseguimos não tomar nenhuma
decisão que não fosse, pelo menos, aprovada pela
maioria nesta Comissão; que não nos obrigasse
a tomar qualquer decisão ainda hoje. Todas as
questões levantadas serão discutidas e, no dia
14, na sessão que será convocada, nós traríamos
uma opinião e discutiríamos com o plenário.
Tem a palavra o Constituinte Dionísio Dal Prá.
O SR. CONSTITUINTE DIONfslO DAL PRÁSr. Presidente, Srs, Constituintes, queremos marufestar a nossa opinião quanto ao oficio que chegou ao nosso conhecimento há poucos instantes.
Queria manifestar a nossa satisfação, porque o
trabalho até agora delineado por esta Subcomissão, muito brilhantemente conduzida por V. Ex"
e pelo nobre Relator, tem recebido - nós temos
conhecimento lá fora - os mais altos elogios
pelo seu comportamento, pelas suas decisões.
Mesmo porque o quorum inicial, de 21 para 24,
esses três companheiros entraram no início das
reuniões. Começamos todos juntos e, conseqüentemente, os três membros que foram indicados posteriormnete à fixação do número, mas,
isso, anterior ao início dos trabalhos desta Subcomissão. Então, eu não vejo nenhuma ilegalidade
na permanência daqueles três, embora eu ache
inconveniente ser aumentado o número de participantes desta Subcomissão. Eu proporia, naturalmente com a decisão da Presidência, que este
número permanecesse até o seu final, para que
possamos, sob a batuta dos nossos companheiros Presidente e Relator, com brilhantismo, como
tem sido feito até agora, levar a bom termo o
trabalho desta Subcomissão.
O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Augusto Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, só para esclarecimento à nossa
colega Wilma Maia e aos demais membros da
nossa Subcomissão, já que o meu caso foi citado
como um dos três, vamos dizer,de entrada posterior, de que isto não se deveu a uma decisão
de minha responsabilidade ou do meu Partido.
Foi um equívoco cometido pela Mesa da Constituinte, que recebeu nos prazos regimentais a índí-

cação do meu Partido, tendo chegado meu nome
a figurar na primeira relação da Comissão dos
Direitos dos Trabalhadores e, depois, estranhamente foi retirado. Então, é apenas o esclarecimento de que eu não estou entre as pessoas
que entraram depois, pois o meu nome já constava e este erro foi reparado, tão logo houve reclamação, ainda quando da composição da Comissão da Ordem Social.
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - No
ofício que encaminhamos à Mesa, nós falávamos
em quatro nomes, os últimos que nos foram encaminhados: do Constitumte João da Mata,da Constituinte Wilma Maia e dos Consutuíntes Augusto
Carvalho e Roberto Balestra, do PDC. Foram os
quatro que chegaram por último. A conclusão
a que eles chegaram é que os quatro permaneceriam e que mais três viriam para assegurar a
proporcionalidade. Mas se o assunto está suficientemente esclarecido, as sugestões e propostas
reiteradamente feitas, nós encerraríamos a discussão para ser reaberta no dia 14, concedendo
a palavra ao nosso Relator, para que apresentasse
o seu relatório e o seu anteprojeto.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pela
ordem, tem a palavra o nobre Constituinte Mansueto de Lavor.
O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR- Tendo em vista os compromissos de Bancada tenho agora uma importante reunião. Assim,
pediria minhas escusas ao nobre Relator, já que
meu interesse maior seria OUVI-lo, dado o seu
trabalho, mas eu já me antecipei e pedi uma cópia
ao Relator, e não é uma indelicadeza pois é meu
interesse ouvir de viva voz o nosso Relator, mas
um outro compromisso mais urgente me obnga
a sair, porque hoje haverá decisão importante da
Bancada do PMDB, relativa à Comissão Executiva
de amanhã Assim peço licença para me retirar.
O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos)-Tem
a palavra o nobre Constituinte Ronan Tito.
O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Vejo
V. Ex"s, Sr. Presidente e Sr. Relator, que felicidade
a minha: eu me encontro com o mesmo problema
do Constituinte Mansueto de Lavor. Não tenho
como argumentar, e nem teria o brilhantismo que
teve o nobre companheiro, mas é importante a
nossa presença na reunião da Bancada do PMDB,
porque ficamos para votar a recomendação da
nossa Executiva, da convocação de uma Convenção Nacional do PMDB. Por isto, peço escusas
a V. Ex', ao Relator e a todos os companheiros,
para também retirar-me.
O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
(Aquienscência da Presidência). Eu acharia interessante que tivéssemos a cópia do documento
para que pudéssemos inclusive, fazer alguma
anotação.
O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) -Isso
seria da alçada do Relator.
O SR. RELATOR (Mário Lima) - Eu pediria
escusas ao Presidente, porque creio que, homem
prático e democrático que tem sido, ele a utilizaria
antes de processar a distribuição aos ilustres

Quarta-feira 22

137

membros. Por uma questão regimental, é minha
obrigação primeiro passar às mãos do Presidente.
Mas, essa figura simpática que todos conhecemos, não vaifazer qualquer objeção, porque acho
que isto funciona e é mais prático.
Sr. Presidente e meus ilustres Pares da Subcomissão, a primeira fase dos trabalhos de nossa
Subcomissão encerra-se nesta reunião. Ela tem
tido uma série de dificuldades, como o problema
da fixação do número, mas uma das maiores
foi o grande número de sugestões que veio ter
à nossa Subcomissão. Do total de 9 mil e 851
sugestões, apresentadas pelos Srs, Constituintes,
a nossa Subcomissão recebeu 1 mil e 394. Isso
representa 14,15%. Se houvesse, igualdade na
distribuição das propostas, caberia, a cada Subcomissão, cerca de4% do total. Nossa Subcomissão
fOI, disparadamente, a que recebeu o maior número de sugestões. Se tivesse havido uma certa
igualdade, cada Subcomissão receberia 4%, ou
seja, cerca de 410 propostas.
Houve outro problema. Aí, já de caráter pessoal.
Na quinta-feira, tive um grave problema de saúde
na minha família. Mas, graças à colaboração e
ao companheinsmo do ilustre Presidente desta
Subcomissão, ele de fato assumiu os trabalhos
do Relator enquanto eu tinha que me locomover
para o meu Estado para cuidar desse problema.
Quero, de público, extemar meus agradecimentos, ao ilustre Presidente de maneira especial a
todos os funcionários e assessores desta Casa,
que colaboraram com a nossa Subcomissão...
O trabalho foi desenvolvido durante a sexta, o
sábado e o domingo. Domingo eu me retirei das
dependências do Senado Já quase à meia-noite,
e o Presidente e demais assessores e funcionários
continuaram trabalhando.
Quero, também, agradecer a grande contribuição que nos deu o DIAP, através do seu Diretor
Técnico, o Dr. Ulysses de Riedel Resende.
A exigüidade de tempo, a obrigação de cumprir
a norma regimental, e o número inesperado de
proposições me surpreenderam, mas, mesmo assim, com a ajuda e a colaboração de todos, particularmente dos funcionários da Casa, assessores
e colaboradores, o nosso modesto trabalho chega
às mãos de V. Ex"
Eu leria apenas o Relatório e acho, Sr. Presidente - não sei se regimentalmente é obrigatório
- que poderíamos nos dispensar de ler todo o
documento, porque cada um vai lê-lo, isoladamente.
Como há outros companheiros que precisam
retirar-se para a reunião partidária, acho que a
leitura do Relatório,satisfará, inclusive,às pessoas
que estão presentes. - Passarei à leitura:
Convocada pela Emenda à Constituição na 26,
de 27 de novembro de 1985, instalou-se, em 1·
de fevereiro do corrente ano, a Assembléia Nacional Constituinte. Após minucioso processo de discussão, iniciado logo em seguida à eleição da
Mesa, foi aprovada em Plenário, em 26 de março,
a Resolução n° 2/87, que apresentava proposta
de Regimento Interno. Em obediência à partição
em Comissões Temáticas nele disposta, instalouse, alo de abril, a Comissão da Ordem Social
e, a 7 do mesmo mês, esta Subcomissão, cujos
trabalhos são objeto do presente relatório.
Na reunião de instalação, procedeu-se à eleição
da Mesa, de que resultou a seguinte composição:
Presidente: Constituinte Geraldo Campos; Primei-
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ro-Vice-Presidente: Constituinte Osmar Leitão;
Segundo-Vice-Presidente: Constituinte Edmilson
Valentim.
A seguir, conforme o Regimento, o Presidente
designou o Constituinte Mário Uma, Relator da
Subcomissão. Constituiram tema das primeiras
discussões a definição da metodologia de trabalho e de calendário das reuniões, bem como sua
pauta. Deliberou-se a audiência de uma relação
de entidades representativas da classe trabalhadora e o debate de determinados tópicos, considerados de particular relevância sob a ótica dos
interesses dos trabalhadores.
No prazo regimental, a Subcomissão reuniu-se
vinte vezes. Nove dessas reuniões destinaram-se
ao debate dos temas propostos e em oito das
restantes foram ouvidas vinte e oito entidades.
Expressaram suas idéias e debateram-nas em plenário os seguintes convidados: Sr. Ulisses Riedel
de Resende, do Departamento Inter Sindical de
Assessoria Parlamentar (DIAP); Sr. Antônio Pereira
Magaldi, da União Sindical Independente (USI);
Sr. Wilson Gomes de Moura, da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Crédito (CONTEC);Sr. MiltonSeligman, da União
Brasileira de Informática Pública (UBIP); Sr. Alceu
Portocarrero, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade
(CONTCOP); Sr. Antônio Alves de Almeida, da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC);Sr. José Augusto de Carvalho,
da Confederação Nacional das Profissões Uberais
(CNPL);Sr. Olyntho Cândido de Oliveira, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI); Sr. Orlando Coutinho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores nos Transportes Terrestres (CNTTT);Sr. José Eduardo de Moura Reis, da Confederação Nacional dos Pescadores (CONP); Dr. Almir Pazzianotto, Ministro do
ação; SI'" Lenira de Carvalho; Representante das
Trabalhadoras Domésticas do Brasil; Sr. Aluísio
Ribeiro, da Confederação Nacional dos Trabalhadores nos Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais (CNTTMAF); Sr. Prof. Osvaldo de Oliveira
Maciel, da Associação Nacional dos Docentes do
Ensino Superior (ANDES); Sr. Archimedes Pedreira Franco, da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil (CSPB);Sr. José Ubirajara Tim,
Técnico em assuntos de pesca; SI'" Beatriz Azevedo, Assessora Técnica da SEPLAN;Sr. Joel Alves
de Oliveira, do Departamento lntersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE);
Sr. Remígio Todeschini, do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos
Ambientes do Trabalho (DIESAT); SI'" Maria Elízete de Souza Figueiredo, Representante da Mulher
Trabalhadora, (Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Fiação e Tecelagem de Salvador,
Simões Filho e Camaçari); SI'" Antônia Cruz, Coordenadora do Movimento da Mulher Rural do Brejo
Paraibano; Sr. Tomás Gilian de Luca Wonglon,
da Confederação dos Professores do Brasil (CPB);
Sr. José Francisco da Silva, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG);
Sr. Jair Antônio Meneghelli, da Central Única dos
Trabalhadores (CUT); Sr Lourenço do Prado, da
Central Geral dos Trabalhadores (CGT); Sr. Newton Rossi, da Confederação Nacional do Comércio (CNC);
Assistiram, ainda, na qualidade de visitantes a
algumas reuniões os ilustres Constituintes: U1ys-

ses Guimarães, Bernardo Cabral, Mário Covas,
Antônio Câmara, Olívio Dutra, Eunice Michiles,
Moema São Thiago, Santinho Furtado, Lídice da
Mata,Maria de Lourdes Abadia, Benedita da Silva,
Albano Franco, Roberto Freire, Nelson Cameiro,
Edme Tavares, José Lourenço, Carlos Sant'Anna,
LuizHenrique, Alceu Guerra e Antônio Perosa.
No período em que transcorreu sua atividade,
a Subcomissão acompanhou com atenção a movimentação reivindicatória realizada pela classe
trabalhadora. Designou, inclusive, alguns de seus
membros para representá-Ia no acompanhamento de alguns dos conflitos. Assim, o Constituinte
Mendes Botelho representou-a junto à direção da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Rede
Ferroviária S/A, e acompanhou as negociações
que realizaram com seus empregados em greve.
O Constituinte Edmilson Valentim acompanhou,
em nome da Subcomissão, as negociações entre
os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, em greve, e os dirigentes daquela Companhia. Da mesma forma, o Constituinte Célio de
Castro, na greve dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte, fez-se também presente a Subcomissão.
Fmalmente, o Constituinte Paulo Paim representou-nos junto ao processo de negociação realízado entre a direção da Varig S/A e seus empregados
Além disso, posicionou-se, por diversas vezes,
a Subcomissão, mediante moções apresentadas
em plenário e ofícios enviados a autoridades e
dirigentes de empresas.
Chegaram à apreciação da Subcomissão 1.394
sugestões de norma constitucional, número correspondente a 14,15% do total de sugestões apresentadas. Todas foram analisadas e consideradas
na feitura deste relatório, em que pese seu número
elevado e a exiguidade de tempo. As sugestões
foram divididas em tópicos, para fim de exame,
e o pronunciamento do relatório deu-se sobre
o conjunto de propostas existentes em cada tópico.
Além disso, foram enviadas 115 correspondências, provenientes de legislativos estaduais e rnunicipais, entidades de classe de trabalhadores e
empregados e cidadãos.
No momento de iniciar os trabalhos de discussão do relatório, conta, esta Subcorrussão, com
24 membros titulares e 17 suplentes: Carlos Cotta
(PMOB), Célio de Castro (PMOB), Domingos Leonelli (PMDB), Francisco Kuster (PMOB), Geraldo
Campos (PMOB), Júlio Costamilan (PMDB), Mansueto de Lavor (PMOB), Mário Lima (PMDB), Max
Rosenmann (PMDS),Ronan Tito (PMDS),Teotônio Vilela Filho (PMDB), Osmar Leitão (PFL), Dionísio Dal Prá (PFL), Levy Dias (PFL), Stélio Dias
(PFL), João da Mata (PFL), Osvaldo Bender
(PDS), Wilma Maia (PDS), Juarez Antunes (PDT),
Mendes Botelho (PTB), Paulo Paim (PT), Edmilson Valentim (PC do B), Augusto Carvalho (PCB),
Roberto Balestra (PDC).Titulares e Ademir Andrade (PMOB), Amilcar Moreira (PMDB), Koyu lha
(PMDS), Nelson Aguiar (PMDB), Renato Viana
(PMOB), WilsonMartins (PMOB), F1oricenoPaixão
(PDT), Roberto Augusto (PTB), Luis Gushiken
(PT), José Luiz de Sá (PL), Siqueira Campos
(PDC), Jalles Fontoura (PFL) e Raquel Cândico
(PFL), Suplentes.
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RELATÓRIO
Fundamentação do Projeto
O relator da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos Civis e Militares
realizou a sua tarefa com grande esforço, em razão do grande número de propostas apresentadas, o que indica, por si SÓ, que a questão social
mereceu atenção especial dos nobres constituintes, como também pela exigüidade de tempo.
Essa tarefa foi facilitada, no entanto, pelo fato
de milhares de propostas encaminhadas, em
grande parte das vezes, de forma uníssona, apresenta as mesmas proposições, as quais, por sua
vez, já representavam o pensamento dos nobres
constituintes integrantes da subcomissão, como
pode ser observado de forma clara pelos debates
havidos nas sessões.
Facilitou, ainda, o trabalho da subcomissão o
fato de que maioria absoluta de seus membros
subscreveu uma mesma sugestão de norma, a
de n9 6292.8, a qual corresponde ao pronunciamento feito pelas centrais sindicais e pelas confederações nacionais de trabalhador.es, quando
apoiaram o mesmo texto articulado pelo DIAP
- Departamento Intersindical de Assessoria parlamentar.
Teve o cuidado, o relator, no diminuto prazo
de que dispôs, de checar especialmente cada uma
das propostas apresentadas pelos eminentes
membros da subcomissão, aproveitando a maior
parte das proposições oferecidas, tentando sempre expressar o que lhe pareceu ser o posícionamento majoritário dentro da subcomissão.
Inicialmente, entendeu-se que a nova Constituição deve dispor concretamente sobre o direito
dos trabalhadores e servidores públicos civis e
militares, não permitindo que restem princípios
que sejam "letra morta" na nova Carta constitucional. Nesse sentido, os eminentes constituintes,
como regra, apresentaram sugestões de norma
de forma concreta, definindo com clareza o alcance do dispositivo constitucional proposto.
Por outro lado, nesse mesmo sentido, é índubítável que o povo se sentiria traído e frustrado
com a apresentação de uma nova Carta Magna
com principios meramente programáticos. O povo está por demais desiludido, não merecendo
nova frustração. Tecnicamente, não há porque
se deixar para a lei ordinária, princípios que devem
ficar claramente definidos na Constituição. Na verdade, como regra, aqueles que pretendem meras
normas programáticas querem simplesmente
continuar iludindo os seus eleitores e o povo de
uma forma geral, atuando pela preservação do
status quo, da situação de miséria, pobreza e
injustiça social em que vivemos.
Outro ponto que mereceu atenção especial diz
respeito à necessidade que tem a sociedade, e
em especial a classe política e a dirigente, em
saldar a enorme dívida social que existe em nosso
País. A nossa Pátria, lamentavelmente, tem sido
palco de grandes contradições: 8' potência muno
dial e um dos paises de salários mais baixos; dos
grandes latifúndios e dos trabalhadores sem terra;
da riqueza rápida e fácil e da mão-de-obra barata;
das grandes fortunas, nascidas de um dia para
outro, e dos menores abandonados. Nesse seno
tido concluiu-se peja necessidade de um significativo avanço social.
Buscou-se paralemanente, fixar proposições
viá~eis, compatíveis com a realidade do País.
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Em razão de só na última hora ter sido definida
pela Mesa da Constituinte a inclusão dos servidores públicos militares como atribuição desta
subcomissão, apesar de ofício e consulta formulada diretamente pelo presidente da subcomissão,
não foi possível a realização de audiências públicas e debates sobre a matéria Contudo, assim
mesmo, baseando-se nos dispositivos constitucionais vigentes, no projeto da Comissão Afonso
Arinos e em algumas sugestões apresentadas, é
oferecido texto.
O anteprojeto que apresentamos a esta subcomissão divide-se em seis partes:
a) da ordem social;
b) dos direitos dos trabalhadores;
c) dos servidores públicos civis;
d) dos servidores públicos militares;
e) da probidade administrativa;
f) das disposições transitórias e finais.
Passamos a analisar sucintamente o anteprojeto.
Esta é a consulta que faço ao presidente: como
o relatório é muito extenso e todos os membros
o receberam, se nós nos poderíamos dispensar
dessa leitura, porque este é apenas um anteprojeto, é um mero roteiro que poderá ser ou não
o documento final. E eu gostaria, se fosse dispensada a leitura, de fazer algumas considerações
que considero também importantes, para que os
ilustres pares da subcomissão se posicionem
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Domingos Leonelli
O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELU - Fica tudo em discussão, então? O relatório
e esse anteprojeto?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - De
acordo com o Regimento, até o dia 14 deveremos
receber os avulsos, a serem impressos pela Gráfica, e até aquele dia os mesmos serão distribuídos
entre os membros da subcomissão. Convocaríamos, então, para o dia 14, às 17 horas - se
todos concordarem e não houver objeção - de
forma a que iniciemos o debate e o recebimento
de emendas, que serão encaminhadas pela Mesa
ao relator.
O SR. RELATOR (Mário Lima) - Então eu
concluiria, Sr. Presidente, mformando aos ilustres
membros da comissão que devido ao grande número de sugestões, foi impossível trazer os anexos
agora. Mas os mesmos serão logo entregues. V.
Ex'sreceberão, além do relatório, e do anteprojeto,
todos os anexos, porque, se, proventura, houver
qualquer falha, se qualquer proposição feita por
qualquer um dos membros desta subcomissão
não estiver entre os anexos, haverá tempo de se
verificar onde ocorreu a falha. Nas próximas 48
horas serão distribuídos os avulsos - o relatório,
V. ExO<;, e o anteprojeto V. Ex" os têm em mãos
- e os anexos, que são importantíssimos, porque
ninguém está livre de cometer falhas. Uma Mesa
que processou quase 10 mil sugestões, é de se
prever que ela possa ter falhas. E aí haveria tempo
de se verificar onde houve a falha, para podermos
corrigi-Ia.
Por isso, acho que poderíamos nos dispensar
de ler o anteprojeto. Volto a registrar e queria
que constasse em ata, a grande colaboração que
tivemos do corpo de funcionários, dos assessores,
que não mediram esforços. Ontem saí daqui à

meia-noite e sei que os funcionários ficaram aí
trabalhando, para que hoje pudéssemos cumprir
o Regimento. O fundamental está na mão dos
Senhores membros da comissão. O que faltou,
a parte de anexos, é acessório, mas será entregue
a todos os constituintes no prazo regimental, que
irá até a quarta-feira.
Eu faria também um apelo ao nosso ilustre
presidente, que tem sido um fator de sucesso,
de eficiência e de compreensão no nosso trabalho, que fizesse distribuir entre os consntuíntes
um calendário minucioso, do dia 11 até o dia
25, dia a dia, do que é que se faz cada dia, com
horário, com o máximo de detalhes, porque esses
14 dias talvez sejam muito mais importante do
que tudo que já fizemos até agora. Cada um nesta
Casa, como disse o Ilustre Constituinte Domingos
Leonelli, representa uma facção. E a Assembléia
é um somatório.
Todos nós temos compromisso com todo o
povo, mas cada um tem compromisso com determmado segmento; cada um de nós entende um
pouco mais de um determmado assunto E isso
daria condição a que cada um dos membros da
Subcomissão pudesse realmente fazer um trabalho mais minucioso e, consequentemente, mais
produtivo.
Isso aqui é o começo dos trabalhos, o Relator
não tem a pretensão de sequer sonhar que fez
um trabalho pronto e acabado. É apenas o início
da discussão. Além do mais, como eu expliquei
aos nobres pares - não é uma desculpa, é uma
explicação - de quinta-feira para cá tive um problema pessoal gravíssimo, estou com uma pessoa
de minha família numa situação crítica, é um neto,
é uma situação que me toca mais de perto. E
se não fosse a contribuição pessoal que o meu
companheiro e amigo, Constituinte Geraldo Campos, Presidente desta Comissão, me deu, eu não
teria cumprido a minha obrigação e entregaria
um documento talvez com mais falhas e com
menos qualidade do que o que foi feito. Nas últimas 72 horas - sexta, sábado e domingo -,
o Presidente não deixou esta Subcomissão um
instante. Por isso, eu me considero, uma pessoa
muito feliz por ter tido desse companheiro, essa
compreensão, essa solídanedade não me surpreendeu, mas que foi realmente um fator decisivo para que eu pudesse, hoje, entregar a V. Ex'
esse trabalho e dizer que realmente a nossa Subcomissão foi felizem tudo: Todos os ilustres Constituíntes que vieram compô-la, para mim, todos,
deram uma inestimável, contribuição. Eu tenho
um relatório, feito sob a supervisão da Coordenadora da nossa Subcomissão, Dona Vera Lúcia,
que mostra que o índice de comparecimento da
nossa Subcomissão foi acima da média das outras Subcomissões. Todos os Partidos deram uma
contribuição significativa, e acho que nós estamos
no caminho certo. De agora para o dia 25, são
14 dias, é a reta de chegada. Agora, ninguém
pode tirar o pé do acelerador, temos que correr
até lá e tenho a certeza que vamos, no dia 25,
ver o nosso trabalho definitivo pronto, para, numa
solenidade que ocorrerá às 16 horas, no Auditório
Petrônio Portella, entregarmos o nosso trabalho
concluído à Presidência da Comissão Temática.
Era o que eu tinha dizer, muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) -Apenas para formalizar, vamos colocar em votação
a dispensa da leitura.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam sentado. (Pausa.)
Está dispensada a leitura. Serão enviadas cópias, tanto do relatório como do texto do anteprojeto, e bem assim, dos anexos para os gabinetes
de todos os membros mclusive aos suplentes,
de forma a que ninguém deixe de tomar conhecimento. Logo que estejam prontos os avulsos,
igual procedimento será tomado
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
reunião; convocando a outra para o dia 14, quintafeira, às 17 horas, neste recmto.
Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 19 horas e 30
minutos.)

SUBCOMISSÃO DE SAÚDE,
SEGURIDADE E DO
MEIO AMBIENTE
Ata da 20' Reunião
Realizada dia 21 de maio de 1987
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete
horas, na Sala de Reumões da Subcomissão AlaSenador Alexandre Costa, do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão de Saúde, Segundade
e do Meio Ambiente, sob a Presidência do Senhor
Constituinte José Elias Murad, com a presença
dos seguintes Constituintes: Jorge Uequed, Francisco Coelho, Eduardo Jorge, Maria de Lourdes
Abadia, Oswaldo Almeida, Adylson Motta, Alarico
Abib,Julio Campos, Geraldo Alckmin e Raimundo
Bezerra. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, submetendo a discussão e votação a Ata da reunião
anterior, sendo a mesma aprovada A seguir, comunica o recebimento do Ofício n- 269/87 do
Senhor Presidente Ulysses GUimarães, através do
qual Sua Excelência dá conhecimento de interpretação dada ao artigo 23 § 2°, do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, em
decorrência de questão de ordem levantada pelo
Constituinte Cardoso Alves. Prosseguindo, faz
também, leitura de outro Ofício, de rr 287/87,
do Senhor Presidente Ulysses Guimarães, no qual
Sua Excelência encaminha cópia da decisão tomada em consulta formulada pelo Presidente da
Comissão da Ordem Econômica, sobre procedimento a ser adotado em caso de rejeição do anteprojeto apresentado pelo relator e ainda, sobre
prazos e discussão da maténa. Discutem o assunto, os Constituintes Jorge Uequed e Adylson Motta
este, para esclarecer que a referida matéria está
sendo alvo de estudos, em decorrência de questão de ordem suscitada pelo ConstJtuinte Amaral
Neto. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente comunica que a finalidade da
presente reumão seria destinada à discussão do
parecer do Relator, entretanto, Sua Excelência
não havia ainda concluído o mesmo, dado ao
grande número de emendas apresentadas, solicitando dessa forma, adiamento da reunião para
o dia seguinte. Assim sendo, prossegue o Senhor
Presidente, a finalidade da reunião não poderia
ser cumprida Rnalizando, dá conhecimento a to-
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dos que a apresentação de emendas ao projeto,
atingiu o número de trezentos e vinte sete. A segUir,o Senhor Presidente convida a todos os presentes para a próxima reunião a realizar-se na
sexta-feira, dia 22, às nove horas, destinada a discussão do parecer do Relator. Nada mais havendo
a tratar, encerra-se a reunião, às dezessete horas
e cinquenta minutos, cujo teor será publicado na
íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E, para constar, eu Paulo Roberto
Almeida Campos, Secretário, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte José Elias

Murad.
mEXO À ATA DA 20' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE SAáDE, SEGURIDADE E
DO MEIO AMBIENTE, REAllZADA EM 21
DEM4fO DE 1987,ÀS 17:00HORAS,ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQ{]fGRÁFICO,
COM PUBliCAÇÃO DEVIDAMENTEAUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO, CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS
MURAD.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Havendo número regimental, declaro abertos so trabalhos da reunião da Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente.
A ata da reunião anterior está xerocada, à disposição de todos.
Pergunto se alguém quer fazer alguma modificação.
Em votação a ata. (Pausa.)
Os Srs. Constituintes que a aprovam permaneçam sentados.
Aprovada.

Realmente, ao Projeto de Constituição
fica vedada a apresentação de substitutivo,
já que é uma peça múltipla e não apenas
se constitui em uma única parte.
As Subcomissões apresentam anteprojetos referentes a um certo e determinado
assunto ou tema, devidamente articulado.
O § 2°,do art. 23, permite a apresentação
de substitutivo desde que se trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração relativamente a um dispositivo envolva a necessidade de se alterar em outros.
Nestas condições poderão ser oferecidas emendas substitutivas, desde que haja
entre seus dispositivos articulações e tratem de modificações correlatas.
Aproveito a oportunidade, etc ...
Constituinte (Ilysses Guimarães."
E um outro oficio que diz o seguinte:
"Sr. Presidente, encaminho a V. Ex" cópia
da decisão desta Presidência à consulta do
Presidente da Comissão de Ordem Econômica, Constituinte José Lins, sobre procedimentos a serem adotados quando da rejeição do anteprojeto apresentado pelo Relator
e ainda sobre os prazos e discussão da matéria.
Aproveito a oportunidade, etc ..."
E outro diz o seguinte:

Recebemos o seguinte oficio, assinado pelo
Presidente Constituinte Ulysses Guimarães:
"Prezado Presidente,
O nobre Constituinte Cardoso ALves levantou questão de ordem sobre a interpretação
do § 2°, do art. 23, do Regimento Intemo
da Assembléia Nacional Constituinte, que diz
o seguinte:

Sr. Presidente, acuso o recebimento do ofício de V. Ex", datado de 11-5-87, em que
consulta: Na hipótese de o anteprojeto, apresentado pelo Relator, ser rejeitado integralmente pela Subcomissão, caberá ao Presidente designar outro Relator, nos termos do
art. 49, § 12, do Regimento da Câmara dos
Deputados.
Qual o prazo que terá o novo Relator?
Haverá discussão do anteprojeto ou somente votação da matéria? Caso tal fato
ocorra, o próprio Relator deverá redigir o parecer que represente a decisão da Comissão,
consignando no mesmo, pormenorizadamente, a matéria vencedora na Comissão.
No dia imediato, esse parecer será objeto
de votação por parte da Comissão, não comportando maior discussão ou emenda.
Aproveito a oportunidade, etc..."

"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o projeto ou
que diga respeito a mais de um dispositivo,
a não ser que trate de modificações correlatas, de maneira que a alteração relativamente a um dispositivo envolva a necessidade de se alterar em outros."

Quer dizer que, então, não prevalece o Regimento da Câmara, que seria designar outro Relator. Pela informação aqui do Presidente Ulysses
Guimarães teremos que permanecer com o mesmo Relator, se isso ocorrer, e aí então deverá
ser discutido aquele relatório, submetido aqui à
Comissão; este, sim, será encaminhado depois.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
Secretaria está solicitando anunciar aqui que foram apresentadas 327 emendas ao anteprojeto
do Relator.
A Presidência deseja, também, fazer algumas
comunicações antes de passar à Ordem do Dia

E do § t-, do art. 21:
"Aplica-se às emendas apresentadas
nas Comissões e Subcomissões o disposto no § 2°, do art. 23."
O art. 23 faz parte do Capítulo 2°, do
Projeto de Constituição, enquanto que o
art. 21 mtegra a Seção 11, da elaboração
do Projeto de Constituição do Capítulo 1°,
das Comissões Constitucionais, caracterizando assim tramitações diferentes.

O SR. CONSTITUINTE (Jorge Uequed) Presidente, peço a palavra.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não. Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Gequed.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED O douto Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte fundamenta o seu parecer em algum
dispositivo regimental da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional?
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O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
resposta é não, ele fundamenta a pergunta, ou
melhor, ele se baseia no art. 49, § 12 do Regimento. Mas a resposta que fala que deve ser o
mesmo Relator não se fundamenta.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED O Presidente da Comissão da Ordem Social questiona que, vencido o relatóno, se o Relator deve
ser substituído ou não Nos termos do Regimento
da Câmara dos Deputados, seria substituído.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Seria.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED O douto Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte entendeu que, vencido o relatório,
o Relator simplesmente continua e altera o relatário nas partes vencidas, colocando as posições
vencedoras.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Mas, não há fundamentação na decisão?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pelo
menos aqui não.
Com a palavra o nobre Constituinte Adylson
Motta.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTAS6 para ajudar a esclarecer. Essa questão foi levantada pelo Constituinte Amaral Neto e está sendo examinada, não sei por qual Comissão. O Presidente da Constituinte encammhou para exame
de uma Comissão exatamente baseado nisso que
levantou o Jorge Uequed. Defendemos o ponto
de vista que muda o Relator também.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Porque, de acordo com o Regimento da Câmara
dos Deputados, muda. O que é de se estranhar
é que como esta matéria não está decidida ainda,
foi mandada para uma Comissão, como é que
ela vai se aplicar?
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Foi depois da resposta a essa consulta que se
levantou a questão.
O SR CONSTITUINTE JORGE UEQQED Foi após isso aqui? Então, está suspensa a aplicação dessa consulta?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acho que sim. Se é como está relatando o nobre
Constituinte Adylson Motta.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTAFoi baseado nessa resposta à consulta do Constituinte José Lins. S. Ex' mandou essa resposta
que foi contestada pelo Constituinte Amaral Neto,
pela Bancada do PDS, e então está sendo examinada por uma Comissão designada pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Na
verdade teríamos que esperar que o fato venha
a ocorrer ou não? Aí sim, talvez tenhamos que
tomar alguma atitude, não é? Concorda Constituinte Jorge Uequed?
Estas são as duas comunicações.
Tínhamos convocado esta reunião de hoje, à
tarde, porque esperávamos que o Relator, o Constituinte Carlos Moscom, pudesse nos apresentar
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o relatório das emendas. Mas, como o número
de emendas foi muito alto, são 327, ele me telefonou hoje, pela manhã, dizendo-me que não teria
a mínima condição de trazer este relatório para
a reunião de hoje à tarde, para começarmos a
sua discussão. Esta foi a informação que ele nos
fomeceu por telefone. Então, eu mantive a reunião, porque desejo fazer um apelo aos nobres
Constituintes desta Subcomissão, para que amanhã, então, comecemos bem cedo. Havia sido
aceita a sugestão de que começássemos às 9
horas da manhã. Porém, eu levantei agora, com
o Presidente da Comissão de Ordem Social, um
problema É que amanhã, pela manhã, haverá
plenário. E, de acordo com o Regimento, havendo
sessão plenária não pode haver, concomitante,
reunião. De qualquer maneira, a sugestão feita
aqui pelo Constituinte Jorge Uequed é de que
comecemos às 9 horas, a discutir sem votação,
se for o caso. Porque é possível que a sessão
plenária de amanhã, por causa desses problemas
das Subcomissões, nem tenha número. Então,
começaremos a discutir amanhã, às 9 horas, e
depois, se for o caso, faremos votações após o
encerramento da sessão plenária. Se estiverem
de acordo, poderemos fazer assim.
Alguém quer usar da palavra para fazer algum
comentário a este respeito?
Com a palavra o nobre Constitumte Eduardo
Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE Sr. Presidente, o problema é o seguinte. De manhã, receberíamos o relatório. Mas, a votação seria
já pela manhã, também?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Não.
Em princípio não, à tarde.
O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE Pela manhã faríamos apenas debates, não é?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pela
manhã, faríamos apenas debates, comentários.
Qualquer votação, em princípio, seria a partir de
13 horas, se estiverem de acordo. Se for necessário, poderemos também nos reumr sábado e
domingo. Se não terminarmos na sexta-feira, o
que é bem provável, marcaremos uma reunião
para sábado e outra para domingo, se for o caso,
isto é, após a missa.
Trabalha-se muito e diverte-se pouco Sou quase bispo.
O SR. CONSTITUINTEJÚUO CAMPOS- Na
igreja do lago, à noite, domingo à noite, às 19
horas.
O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - Sairemos daqui e iremos à missa direto.
O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - A
reunião poderá ser domingo às 7:30 horas ou
8 horas e a missa à noite.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Alguém mais deseja se manifestar?
Então todos convocados. Faço um apelo veemente para o comparecimento de todos amanhã,
às 9 horas da manhã, para começarmos a discutir
o relatório.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 1B horas e 10
minutos.)

Ata da 21' Reunião
realizada dia 22 de maio de 1987
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano
de mil e novecentos e oitenta e sete, às nove
horas, na Sala de Reuniões da Subcomissão Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão de Saúde, Seguridade
e do Meio Ambiente, sob a Presidência do Senhor
Constituinte José Elias Murad, com a presença
dos seguintes Constituintes: Floriceno Paixão,
Paulo Macarini, Carlos Mosconi, Cunha Bueno,
Eduardo Moreira, Alarico Abib, Fábio Feldmann,
JúlIO Campos, Eduardo Jorge, Oswaldo Almetda,
Geraldo Alckmin, Francisco Coelho, Joaquim Sucena, Orlando Bezerra, Adylson Motta, Jorge Uequed, Maria de Lourdes Abadia, Raimundo Bezerra, Mattos Leão, Jofran Frejat, Abigail Feitosa,
Mendes Thame, Carlos Sant'Anna e Gastone Righi. Havendo número reqimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos procedendo
a leitura de expediente da Liderança do PMDB,
de substituição como membro suplente na Subcomissão, do Senhor Constituinte José Fogaça
pelo Senhor Constituinte Mattos Leão. Prosseguindo, comunica que esta reunião destina-se a
apresentação do parecer do Relator e discussão
sobre o mesmo. Dessa forma, concede a palavra
ao Senhor Constituinte Carlos Mosconi, para que
este faça apresentação de seu trabalho. Com a
palavra, Sua Excelência faz a a leitura do parecer,
que apresenta em forma de Substitutivo ao anteprojeto inicialmente apresentado, esclarecendo
que dado ao grande número de emendas apresentadas e julgadas oportunas, entendeu que a
única maneira de conciliá-Ias no antrepojeto inicial seria dessa forma, procedida a leitura, usam
da palavra os Senhores Constituintes Cunha Bueno, Eduardo Jorge, Floriceno Paixão, AlaricoAbib,
Joaquim Sucena, Gastone Righi e Mattos Leão,
que questionam a Presidência e Relator, como
ter conhecimento das emendas aprovadas ou rejeitadas, uma vez que não dispunham dos pareceres errutídos sobre cada uma, sendo esclarecidos pelo Senhor Relator, que estavam sendo
providenciados junto ao Prodasen, diversas cópias dos relatórios para distribuição, no entanto,
haveria uma certa demora dado ao grande acúmulo de serviço naquele orgão. Sendo, então,
sugerido pelo Senhor Constituinte Eduardo Jorge, a suspensão da reunião, a fim de aguardar
a remessa dos mesmos. Sendo acatada pela Presidência, que suspende os trabalhos às dez horas
e vinte minutos, pelo prazo de uma hora. Reiniciando os trabalhos às doze horas, o Senhor Presidente comunica não haver recebido ainda, os relatórios, solicitando assim, sugestões do Plenário
sobre o procedimento que poderia ser adotado
Usando da palavra o Constituinte Jorge Uequed,
este sugere o encerramento dos trabalhos, e a
marcação de outra reunião à tarde. Sendo aceita
a sugestão, o Senhor Presidente convida a todos
os presentes para a próxima reunião a realizar-se
às quatorze horas do mesmo dia, para discussão
e votação do parecer do Relator. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às doze horas
e cinco minutos, cujo teor será publicada na
integra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. E para constar, eu Paulo Roberto
Almeida Campos, Secretário, lavrei a presente Ata,
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo

Senhor Presidente. -
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Constituinte José Elias

Murad.
ANEXOÀATA DA 21' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E
DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA EM 22
DE M4/0 DE 1987, ÀS 9:00 HORAS, ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAaUIGRÁFJco,
COMPUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSÃO, CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS
MaRAD.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos da reunião da Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Peço a dispensa da discussão da Ata, porque tendo
em vista que na sexta-feira a Plenária da Constituinte deva estar funcionando, não poderemos
votar a Ata.
Inicialmente, quero apenas fazer algumas comunicações e, em seguida, passaremos à Ordem
do Dia, que é a discussão do Parecer do Relator
sobre as emendas apresentadas.
A comunicação que temos é um oficio recebido
do Senador Mário Covas, Líder do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte e que diz o seguinte:
"De acordo com o que estabelece o Regimento Intemo, tomo a liberdade de encaminhar a V. Ex' as alterações a seguir relacionadas:
Senador José Fogaça de 7-B suplente, para 4-A suplente;
Deputado Mattos Leão de 4-A suplente,
para 7-8 suplente..."
Então, o Constituinte Mattos Leão é o novo
suplente na nossa Subcomissão.
.....S em outro particular, reitero a V. Ex' os
protetos etc.:"
Esta é a única comunicação que temos a fazer
aos nobres Constituintes. Gostaríamos de acrescentar uma observação. Como falei, há pouco,
tendo em vista o fato de sexta-feira, pela manhã,
ser dia de sessão plenária da Assembléia Nacional
Constituinte, estamos aqui, agora, neste periodo
da manhã, para discutir, sem ainda colocar em
votação, nenhuma das emendas apresentadas.
Gostaria, então, de dar a palavra ao Relator,
porque, possrvelrnente, S Ex' haverá de querer
apresentar alguns dados a respeito de seu trabalho.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presidente, Srs, Constituintes, antes de dar início ao
trabalho, propriamente drto, faço a seguinte consulta a V. Ex'": apresentei o Relatório, na segunda-feira, como previa o Regimento; em seguida,
tivemos dois dias para recebimento de emendas;
com as mendas recebidas preparei um Substitutivo ao meu Relatório inicial. Pergunto a V. Ex'
se posso ler agóra o meu Substitutivo para que,
depois, possamos discuti-lo e votá-lo.
O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, pela ordem.
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o SR PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, lamentavelmente, terei que me ausentar um pouco antes das 10 horas, uma vez que
o Presidente da Câmara dos Deputados convocou
reunião da Mesa e como sou integrante desta,
terei que estar presente naquela reunião. Portanto,
eu pediria desculpas ao Relator por ter que me
ausentar dentro de alguns instantes, mas para
ordenação dos nossos trabalhos, a votação, propnamente dita, só começará na sessão da tarde,
hoje, sendo essa sessão somente para a discussão
e há uma vedação por parte do Regimento Interno, de que não haverá votação durante o período
da sessão. Portanto, a votação será no período
da tarde.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) de 13 horas.

A partir

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Tenho entendido, pela leitura do Regimento Interno,
que o Relator deveria relatar as emendas que foram feitas ao seu Relatório original. Portanto, acho
que deveria também ser distribuído, aos membros
da Comissão, o parecer sobre cada uma das
emendas que o Relator preparou para chegar a
este Substitutivo - vamos assim dizer - para
que cada um saiba o que aconteceu com as
emendas que ele apresentou. Assim, acho eu,
que muito mais importante do que o parecer do
Relator, neste instante, seria o parecer do Relator
sobre as emendas apresentadas a fim de que
cada um possa realmente saber o que aconteceu
com a sua emenda.
Pediria a V. Ex' também que esclarecesse o
Plenário, no sistema de votação, como deveremos
nos comportar: se deveremos apresentar os pedidos de destaques, assim que iniciada a votação,
ou se poderemos apresentá-los ao longo da votação?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não! No que diz respeito à primeira solicitação
do nobre Constituinte Cunha Bueno, consulto à
Secretaria se temos exemplares suficientes?
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O Prodasen está procedendo a outros textos, porque são
muitas emendas e temos aqui apenas três ou
quatro exemplares. Assim, solicitaremos ao Prodasen para que se apresse ,,~ra que possamos
fazer a distribuição.
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O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Creio que
a matéria não se coloca desta maneira, mesmo - Sr. Presidente, tenho a impressão de que V.
porque, a simples leitura do Substitutivo dará en- Ex" ainda não respondeu à segunda questão.
sejo a que cada Constituinte tome conhecimento
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
do que foi considerado a respeito da emenda segunda ainda não. Estou esperando decidir essa.
apresentada. O simples conhecimento do Substitutivo, evidentemente deixará claro, se a emenda
O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE foi aceita, rejeitada, se foi parcialmente acolhida Evidentemente, a sugestão do Deputado Cunha
ou se foi prejudicada. Acho que não seria produ- Bueno é importante; nós temos que conhecer
tivo, portanto, que tomássemos conhecimento do o Parecer sobre todas as emendas e o Relator
meu Substitutivo e, em seguida, evidentemente já providenciou. O problema é do Prodasen.
com o passar desse tempo, provavelmente o ProAcho que seria importante, para ganharmos
dasen já poderá estar nos fornecendo o Relatório tempo, que o Relator lesse o Relatório porque,
completo das emendas.
formalmente, ele estaria dando conhecimento,
O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr. depois nós iríamos ver o Parecer sobre as emenPresidente, só para contraditar. Estou de pleno das e só numa terceira etapa passaríamos à votaacordo com o procedimento proposto pelo Rela- ção. Essa etapa de ler o Relatório, que é um procetor Carlos Mosconi, mas sei das minhas emendas, dimento formal, é Importante, nós ganhamos
mas não sei das emendas apresentadas por ou- tempo com isso.
A minha sugestão é que o Relator desse conhetros Constituintes e nem sei do encaminhamento
que o Relator a elas deu, e no Regimento Interno, cimento formal do Relatório, numa segunda etapa
de funcionamento da Assembléia Nacional Cons- as emendas e, numa terceira etapa, a votação.
tituinte, é claro em um dos seus artigos, onde
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
diz que o Relatório do Relator será sobre as emen- proposta complementar do Constituinte Eduardo
das apresentadas e para que o Plenário possa
Jorge é bastante razoável. Se todos estiverem de
decidir com conhecimento de causa, é preciso
acordo, vamos acolhê-Ia. Para adiantar o tempo,
que cada um de nós saibamos das emendas dos
o Relator fará a leitura, e nós, em princípio, marcaoutros, que nem sempre estão presentes a esta ríamos o início da votação para as 14 horas.
Casa. Portanto, o que sugiro é que quando chegue
De acordo, Constitumte Cunha Bueno?
o parecer sobre as emendas, se suspenda a sessão e se dê um prazo razoável de tempo para
O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO -Peque cada um de nós possamos saber quais foram
lo menos a leitura do Parecer das emendas.
as sugestões que os outros colegas nossos fizeO SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presiram a esta Subcomissão e, por eles não estarem
dente, eu pediria a V. Ex" que não marque hora
aqui, por estarem em outras Subcomissões, não
para votação, mesmo porque a discussão poderá
poderão defender os seus pontos de vista que,
se alongar. Sei que há um impedimento regimuitas vezes, poderão ser coincidentes, ou até
mental de que a votação seja feita na parte da
chamar a atenção de cada um de nós para pontos
manhã, desde que haja sessão da Constituinte.
relevantes.
Não havendo sessão da Constituinte, ela poderá
É somente esta a questão que coloco.
ser suspensa por qualquer razão. Nós, inclusive,
poderemos proceder à votação no período da
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) _
manhã.
Continua em discussão a proposta.
Algum Sr. Constituinte deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)
Então, acolhemos a solicitação do Constituinte
Cunha Bueno...

O SR. RELATOR (Carlos Moscom) - Sr. Presídente, apenas eu gostaria de dizer o seguinte:
que isto não venha a ser um prejuízo para os
nossos trabalhos, porque o Relatório é extenso,
e acho que se avançássemos agora no conhecimento a todos os membros da Subcomissão do
O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr. Relatório, evidentemente é nossa intenção que
Presidente, dada a informação do Relator, acredito todos conheçam nossos pareceres com relação
que teremos que dilatar o prazo para a votação, às emendas. Entendo que não chegaremos, de
porque temos que ter um tempo hábil para fazer maneira alguma, ao período de votação, sem que
uma análise do Relatório do Relator em relação este conhecimento seja dado a todos os Constituintes.
às nossas emendas. Se o Relatório do Relator,
em relação às emendas, por um problema técnico
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - E
do Prodasen, ainda não está concluído, acredito
poderemos dar um prazo que não seja muito dilaque poderíamos ver o Relatório apresentado pelo tado.
Relator agora, e depois se dilatar o prazo para
Mais alguém quer manifestar-se?
que antes do início da sessão de votação os Srs.
tenham
tempo
para
fazer
uma
anáConstituintes
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO MOREIRA
lise a respeito das emendas por eles apresentadas, -Sr. Presidente, o Início da sessão é as 14 horas.
porque senão ficará muito diffcil seguirmos o trabalho da votação, à tarde, sem termos o pensaO SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu podemento do Relator em relação a cada uma de nos- ria ler, inclusive, se for o caso. Evidentemente
que passarei horas lendo esse Relatório.
sas emendas.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, eu insisto na necessidade de
um tempo para se ler emenda por emenda de
cada um dos Constituintes.
Nós estamos votando coisas muito sérias. Estamos, aqui, decidindo sobre assuntos muito sérios
para este País. Eu, de minha parte, insisto, estou
de acordo com o ponto de vista do Constituinte
Cunha Bueno. Nós precisaríamos ter tempo para
examinar as emendas e fazer um confronto entre
o substitutivo anterior e o substitutivo atual, porque não houve tempo para se fazer isso. Eu sugiro
que a votação, mesmo que haja o encerramento
da sessão da Assembléia Nacional Constituinte,
agora de manhã, se faça a partir do início da
tarde. Mas que nos dê um tempo para examinar
essas emendas e se fazer um estudo comparativo
entre um Substitutivo e outro, pois temos que
examinar mais detalhadamente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
nobre Constituinte acha melhor não marcar hora
para o início da votação?
O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Pode marcar para o início da tarde. Mas ocorreu
a sugestão do Relator, de que poderia iniciar de
manhã.
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o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Nós
não podemos fazer a votação de manhã.

nós tenhamos um conhecrmento pleno das
emendas não só apresentadas por cada um de
nós, mas principalmente as emendas apresenO SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
tadas pelos outros.
- Mas se encerrarem os trabalhos do plenário
É por uma questão de coerência que peço a
da Assembléia Nacional Constituinte, o nosso pre- . V. Ex' que já defina o critério da subcornisào,
zado e querido colega Relator acha que possa será esse, senão receberemos o Relatóno daqui
iniciar de manhã. Eu acho que não, mesmo que
a pouco, às 14 horas iniciar-se-á o processo de
se encerrem os trabalhos agora de manhã, anteci- votação e nós não tivemos o tempo suficiente
padamente, da Assembléia Nacional Constitumte,
para poder providencíar os destaques, como
nós devemos ter um tempo minimo para fazer manda o Regimento.
essas consultas e examinar melhor.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - AlO SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O que guém quer se mamfestar sobre o pedido do Conseu solicitei, Deputado Floriceno Paixão, é que não tituinte Cunha Bueno? (Pausa.)
se marcasse o horário da votação, mesmo porque
Nós acolhemos a sugestão de V. Ex'
nós não sabemos quanto tempo nós podemos
Concedo a palavra ao ilustre Relator, Constivotar.
tuinte Carlos Mosconi.
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
O SR. RELATOR (Carlos ,,\osconi) - Sr. Presi- Não se pode iniciar antes de um determinado dente e Srs, Constituintes, o Relatório é o seguinte:
prazo
Da Saúde

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O que
estou querendo dizer é que a votação poderá ser
efetuada no fim da tarde de hoje ou amanhã;
a discussão poderá se estender por mais um dia.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então as propostas são praticamente semelhantes;
ele não marcou propriamente o período de votação para amanhã.
Acatamos a sugestão e fica decidido desta maneira; iremos discutir, depois tomaremos conhecimento do Substitutivo e respectivas emendas e
só depois desse esclarecimento iniciaremos avotação no horário oportuno.
Quanto à segunda pergunta do nobre Constituinte Cunha Bueno, o art 63, do Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte, diz o seguinte:
"Admitir-se-á requerimento de destaque
para votação em separado, de partes do projeto ou de substitutivo e de emenda do grupo
a que pertencer, devendo o requerimento ser
apresentado por escrito, até o início da sessão em que se der o processo de votação
respectivo. "
O SR. CONSTITUINTECUNHA BUENO - Sr.
Presidente, a minha primeira pergunta está diretamente ligada à segunda, porque o único que tem
um conhecimento amplo do Relatório, das suas
emendas, é o Relator; todos os demais Constituintes não têm um conhecimento amplo das
emendas e nem do Relatório. Portanto, queria
pedir a compreensão do Relator, que por uma
questão de praticidade muito justamente, quer
ver votado o seu parecer, de que a subcomissão
precisa ter um tempo razoável para poder fazer
uma análise das emendas - emendas por emendas - senão nós não saberemos o que pedir
de destaque. O Regimento é bem claro; os destaques serão pedidos no início da sessão. Então,
mesmo que o Relatório chegasse agora, do PRODASEN, nós não teremos tempo, até às 14 horas,
de fazer todos os destaques. E por uma questão
de praticidade. Gostaria de deixar para que V. Ex'
decidisse que, após a chegada do Relatório do
PRODASEN,sobre as emendas, a sessão fosse
levantada para que os Constituintes tivessem o
tempo necessário para fazer a análise, pensar
nos destaques que irão requerer a fim de que,
quando se inicie o processo de votação, todos

Art. 1° A saude é um dever do Estado e um
direito de todos
§ 1° O Estado assegura a todos condições
dignas de VIda e acesso igualitário e gratuito às
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde de acordo com suas necessidades.
§ 2° A Lei disporá sobre a ação de rito sumário pela qual o cidadão exigírá do Estado o direito
previsto neste artigo.
Art. 2° As ações e serviços de saúde mtegram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo
com os seguintes princípios:
1- comando administrativo único em cada nível de govemo;
11- integralidade e continuidade na prestação
das ações de saúde;
I1/- gestão descentralizada, promovendo e assegurando a autonomia dos Estados e Municí·
pios;
IV- participação da população através de entidades representativas na formulação das políticas
e controle das ações nos níveis federal, estadual
e mumcipal, em conselhos de saúde.
Art. 3° O Sistema Único é financiado pelo
Fundo Nacional de Saúde, com recursos provenientes da receita tributária.
§ 1° Os Fundos Estaduais e Municipais são
constItuídos com recursos oriundos dessas unidades político-administrativas e do Fundo NaCIOnal.
§ 2° Os dispêndios nacionais destinados à
saúde não serão inferiores à dez por cento do
Produto Intemo Bruto.
Art. 4° As ações de saúde sáo funções de natureza pública, cabendo ao Estado sua normatização, execução e controle.

§ 10 O setor privado de prestação de serviços
de saúde pode colaborar na cobertura assistencial
à população, sob as condições estabelecidas em
contrato de Direito Público, tendo preferência e
tratamento especial as entidades sem fins lucrativos.
§ 2° O Poder Público pode intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza privada;
necessários ao alcance dos objetivos da política
nacional do setor.

Quarta-feira 22

143

§ 3° Fica proibida a exploração direta ou indireta, por parte de pessoas, empresas e capitais
de procedência estrangeira, dos serviços de assistência à saúde no País.
Art 5° As politicas de recursos humanos, saneamento básico, insumos, equipamentos e desenvolvimento cientifico e tecnológico na área de
saúde são subordinadas aos interesses e diretrizes
do Sistema Único de Saúde.
§ 1° Cabe ao Poder Público disciplinar e controlar a produção e distribuição de medicamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, com vistas à preservação da soberania nacional.
§ 2° É dever do Estado exercer o controle
das drogas de abuso e demais produtos tóxicos
inebriantes e estabelecer princípios básicos para
prevenção de seu uso.
Art 6° É assegurado o livre exercício da atívidade liberal em saúde e a organização de serviços
de saúde privados, obedecidos os preceitos éticos
e técnicos determinados pela Lei e os princípios
que norteiam a politica nacional de saúde.
Art 7° A Saúde Ocupacional é parte íntegrante do Sistema Único de Saúde, sendo assegurada
aos trabalhadores mediante:

I - ambiente de trabalho isento de riscos de
acidentes e de doenças profissionais;
11 - informação a respeito dos riscos que o
trabalho representa à saúde, dos resultados das
avaliações realizadas e dos métodos de controle;
II/ - recusa ao trabalho que apresentar grave
e iminente risco, ou não tiver os seus riscos controlados;
IV - participação na gestão dos serviços relacionados à segurança e saúde, dentro e fora dos
locais de trabalho;
V - livre ingresso, nos locais de trabalho, de
representantes do sindicato, para ouvir os empregados a respeito das condições de trabalho;
VI - acompanhamento da ação fiscalizadora
referente à segurança, higiene e medicina do trebalho,
Art 8° É vedada a propaganda comercial de
medicamentos, formas de tratamento, tabaco e
bebidas alcoólicas.
Art 9° É permitida a remoção de órgãos de
tecidos de cadáveres humanos para fim de transplante, não havendo disposição contrária em vida
do "de cujus" e nem manisfestação proibitiva da
família.

§ 1° A remoção dos órgãos e tecidos somente se dará após constatação da morte, observados
os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal
de Medicina.
§ 2° É permitida a doação espontânea de órgãos por doadores vivos, maiores e capazes, cuja
retirada nâo implique em prejuízo à saúde.
§ 3° E proibido qualquer tipo de comercialização de órgãos e tecidos humanos.
Art 10. Cabe à União legislar sobre o exercício de sistemas altemativos de assistência à saúde.
Art 11. Compete ao Estado, através de Sistema Único de Saúde, a fiscalização da qualidade
dos alimentos, medicamentos e outros produtos
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de consumo e uso humano, utilizados no território
Nacional.
Art 12. É proíbrda a prática da eutanásia.

Disposição Transitória
Art 13. Os atuais recursos da Previdência Social destinados à saúde serão substituídos por
outras fontes, assim que os dispêndios nacionais
com o setor totalizarem dez por cento do Produto
Intemo Bruto.

Da Seguridade Social
Art 14. Todos têm direito à seguridade social,
nos termos da lei.
Art 15. Incumbe à União organizar o sistema
de seguridade social, com base nos seguintes
princípios:
I - universalização da cobertura;
U- equalização do acesso aos beneficios e serviços;
III - eqüidade na forma de participação do
custeio;
IV - distributividade na prestação dos beneficios e serviços;
V- diversificação na base de financiamento;
VI - preservação do valor real dos benefícios,
de modo que sua expressão monetária conserve,
permanentemente, o valor real à data de sua concessão;
VII - unificação progressiva de todos os regimes públicos de previdência.
Art 16. Os planos de seguro e assistência social do sistema atenderão, nos termo da lei, aos
seguintes preceitos:
I - cobertura dos eventos de doença, mvalidez
e morte, incluídos os casos de acidente de trabalho e velhice;
U- ajuda à manutenção dos dependentes;
UI - proteção à matemidade, notadamente à
gestante, assegurado descanso antes e após o
parto, com remuneração igual à percebida em
atividade;
IV- proteção ao trabalhodor em situação de
desemprego involuntário;
V - aposentadoria por tempo de serviço com
salário integral.
Parágrafo Único. Quando o segurado exercer
atividade laborativa que o exponha aos riscos de
doenças, o tempo de contribuição exigido para
habilitação à aposentadoria por tempo de serviço
será reduzido na proporção do risco, de acordo
com critério a serem estabelecidos em lei.
Art 17. Nenhum beneficio de prestação continuada terá valor mensal inferior a um salário
mínimo.
Art 18. Nenhuma prestação de beneficios ou
serviço compreendido na seguridade social poderá ser criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio total.
Art 19. A seguridade social manterá plano de
seguro coletivo de caráter complementar, facultativo aos segurados cujos rendimentos do trabalho
ultrapassem o limite máximo de salário-de-contribuição fixado em lei, obsevado o disposto no
parágrafo único do artigo seguinte.
Art 20. O sistema de seguridade social será
custeado, nos termos da lei:
I - pela contribuição das empresas calculada
com base em percentuais incidentes sobre a folha
de salários e sobre o lucro bruto;

11 - pela contribuição direta ou indireta dos
trabalhadores;
III - por recursos provenientes de dotações
específicas do orçamento da União.
Parágrafo único. O seguro facultativo previsto
no artigo 19 será custeado exclusivamente por
contribuições adicionais dos segurados a ele filiados.
Art 21. A gestão das instituições de seguridade social terá participação obrigatória e paritária
de representantes da União, das empresas e dos
trabalhadores, inclusive inativos, na forma estabelecida em lei.

Art 22. A lei proverá para que os serviços
prestados pelo sistema de seguridade social sejam fiscalizados pela comunidade.
Art 23. O orçamento do sistema de seguridade social será submetido à apreciação do Congresso Nacional, obedecidos os prazos e demais
condições de tramitação do orçamento da União.
Art 24. É vedada a subvenção ou incentivo
fiscal dos poderes públicos às entidades de previdência privada com fins lucrativos.
Das Disposições Transitórias

Art. 25. Os beneficios de prestação continuada concedidos até a data de promulgação desta
Constituição serão revistos, a fim de que seja restabelecido o valor real que tinham em novembro
de 1979, ou à data de sua concessão, se posterior
àquela.
Art. 26. Para efeito de incidência da contribuição empresarial para o sistema de seguridade
social, o lucro bruto será definido com base no
Cadastro do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, segundo critérios a serem estabelecidos em
lei.
Art. 27. O sistema de seguridade social organizará, no prazo de dois anos a contar da data
de promulgação desta Constituição, um Cadastro
Geral de Beneficiários, contendo todas as informações necessárias à habilitação, concessão e
manutenção dos beneficios.
Parágrafo único. A partir da data de implantação do Cadastro, a comprovação dos requisitos
necessários à habilitação aos direitos assegurados
pelo sistema será de inteira responsabilidade deste.

Art. 28. A lei integrará o Serviço Social da
Indústria - SESI, e o Serviço Social do Comércio
- SESC, ao sistema de seguridade social, unificando as duas entidades, e suas respectivas fontes
de custeio, numa só instituição sob a forma jurídica de fundação pública, tutelada pela União.
Do Melo Ambiente
Art. 29. Todos têm direito a um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, considerado patrimônio público, cuja proteção é dever
do Poder Público e da coletividade, para usufruto
das presentes e futuras gerações.
Parágrafo único. Qualquer do povo, o Ministério Público e as pessoas jurídicas, na forma da
Lei, são partes legítimas para requererem a tutela
jurisdicional necessária a tomar efetivo o cumprimento do direito referido no caput do presente
artigo, isentando-se os autores, em tais processos,
das respectivas custas judiciais e do ônus da sucumbência, exceção feita à litigância de má-fé.
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Art. 30. As práticas e condutas deletérias ao
ambiente, à saúde dos individuos e à segurança
dos trabalhadores, assim como a omissão e a
desídia das autoridades competentes pela sua
proteção, serão consideradas crime inafiançável,
na forma da lei.
§ 10 Quando afetarem agrupamentos humanos expressivos, tais práticas e condutas serão
consideradas genocídio, com agravamento da pena.
§ 2 O responsável é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou
reparar os danos causados pela sua ação ou omissão.
Art. 31. O exercício do direito de propriedade
subordina-se ao bem-estar da coletividade, à conservação dos recursos naturais e à proteção do
meio ambiente.
Art. 32. Compete ao Poder Público:
I- a manutenção dos processos ecológicos
e sistemas vitais essenciais, a preservação da diversidade genética e o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
11- estabelecer o monitoramento da qualidade
ambiental e saúde pública, mediante rede de vigilância epidemiológica e ecotoxicológica;
01- o combate efetivo de todas as modalidades de degradação ambiental, especialmente nas
áreas críticas de poluição, ficando proibido o exercício de atividades públicas ou privadas em desacordo com os padrões ambientais;
IV - adequar a utilização do espaço urbano e
rural a padrões de qualidade ambiental e ao bemestar social;
V - garantir à sociedade civil o acesso pleno
e gratuito às informações relativas à qualidade
do meio ambiente, condições de saúde da população e à proteção do consumidor;
VI - promover a educação ambiental em todos
os níveis de escolaridade e capacitar a comunidade para a participação ativa na defesa do meio
ambiente e no processo decisório de conservação
dos recursos naturais:
0

VIl- definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos em razão de sua importância ecológica, social, paisagística, cultural e científica, ficando vedado qualquer modo de utilização que possa comprometer
a integridade dos atributos que justificam sua proteção.
VIII- exigir a realização de estudos multidisciplinares de impacto ambiental previamente à instalação de planos, programas, projetos e atividades efetiva ou potencialmente causadores de degradação ambiental, assegurando-se ampla divulgação de seu conteúdo, que em audiências públicas obrigatórias, com a participação de entidades
da sociedade civil, poderá ser contraditado;
IX- instituir regimes tributários especiais que
estimulem a preservação ambiental e a atuação
de entidades civis não govemamentais, sem fins
lucrativos;
X- a recuperação de áreas degradadas;
XI- promover o desenvolvimento científico e
tecnológico visando ao uso adequado e à proteção dos recursos naturais e do meio ambiente;
XlI- proteger a fauna silvestre, vedando-se na
forma da lei, práticas que exponha à crueldade,
ao risco de extinção; à captura ou cativeiro para
fins lucrativos, à caça ou pesca predatórias;
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XIII- proteger os animais domésticos ou
aqueles dos quais se faça uso econômico, contra
práticas que os submetam à crueldade;
XIV - controle da produção, comercialização,
emprego de técnicas e métodos e utilização de
substâncias que afetem a saúde pública e o meio
ambiente;
XY- instítuir o gerenciamento costeiro com
vistas ao desenvolvimento, exploração e perpetuação dos recursos ali existentes, de forma a
assegurar a soberania nacional sobre suas águas
territoriais;
XVI- a fiscalização das instituições públicas
e privadas relacionadas à pesquisa, manipulação
e alteração de material genético, visando garantir
a integridade do patrimônio genético da nação,
de modo a evitar indesejável alteração.

Art 33. A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Zona Costeira e as bacias hidrográficas constituem patrimônio nacional cuja utilização far-se-á em condições que assegurem a
conservação de seus ecossistemas, mediante pla. nos submetidos à aprovação do Congresso Nacional.
Parágrafo único. O poder público criará Reservas Extrativistas na Amazônia, como propriedades da União, para garantir a sobrevivência das
atividades econômicas tradicionais, associadas à
preservação do meio ambiente.
M 34. A União, os Estados e os Municípios
podem estabelecer limitações e restrições legais
e administrativas relacionadas à proteção ambientaI e à defesa dos recursos naturais, mesmo no
caso de já haver dispositivo regulando a matéria,
para suprir as suas lacunas ou deficiências ou
para atender os interesses nacionais, regionais
e as peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam as exigências anteriores.

Art 35. A exploração dos recursos minerais
fica condicionada à preservação e/ou recomposição do meio ambiente afetado, a serem exigidas
expressamente nos atos administrativos de licenciamento para a atividade.
Prágrafo único. O licenciamento de que trata
o caput dependerá de aprovação do poder público municipal.
Art. 36. Em caso de manifesta necessidade,
as Forças Armadas poderão ser autorizadas pelo
Congresso Nacional, a atuar na defesa dos recursos naturais ameaçados.
Art 37. A instalação e funcionamento de reatores nucleares dependerá de prévia autorização
do Congresso Nacional.
§ 10 As demais atividades nucleares serão
exercidas mediante controle do Poder Público,
assegurando-se a fiscalização supletiva pelas entidades representativas da sociedade civil.
§ 2 A responsabilidade por danos decorrentes de atividade nuclear independe da existência
de culpa, vedando-se qualquer limitação relativa
aos valores indenizatórios.
Art. 38. Proíbe-se a importação, pesquisa, fabricação, armazenamento e transporte de artefatos bélicos nucleares, competindo ao Presidente
da República o fielcumprimento deste dispositivo,
sob pena de responsabilidade.
Lamentavelmente ficou faltando ainda um artigo, que foi redigido, mas não mcluído no texto.
E o art. 39:
0
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"Art. 39. Fica criado o Fundo de Conservação e Reposição do MeioAmbiente, constituído de taxas cobradas de toda pessoa física
ou jurídica que utilizem os recursos naturais
com finalidade de lucro.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as hipóteses de incidência das taxas referidas no
caput deste artigo".
Era esse o Relatório, Sr. Presidente. Muito obrigado:

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Apenas como subsídio à questão levantada, devo
dizer a V. Ex" que o problema ocorreu quando
da discussão do Regimento Intemo de nossa Assembléia Nacional Constituinte e a Presidência
da Assembléia então decidiu, abrindo precedente,
que poderiam ser apresentadas emendas ao
Substitutivo e tivemos 2 dias para fazê-lo Acredito
que aquilo tenha se constituído num prejulgamento e de alguma forma deve orientar o trabalho
das Subcomissões.

"Fundo de Conservação e
Reposição do Meio Ambiente"

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte Eduardo Jorge.

Leio novamente para que todos possam anotar,
se for o caso.
"Fica criado o Fundo de Conservação e
Reposição do Meio Ambiente, constituído de
taxas cobradas de toda pessoa fisica oujurídíca, que utilizem os recuros naturais com finalidade de lucro.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as hipóteses de incidência das taxas referidas no
caput deste artigo".
Estou solicitando que a própria Assessoria entregue a todos o texto datilografado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Seria melhor que a Assessoria providenciasse este
artigo 39. Ele vai ser datilografado e entregue
a todos os presentes.
Em discussão o Substitutivo apresentado pelo
Relator, Constituinte Carlos Mosconi. Alguém deseja se manifestar?
Com a palavra o nobre Constituinte Alarico
Abib.
O SR. CONSTITUINTEALARICO ABIB - Gostaria que fosse explicado para nós a postura deo
que V. Ex' colocou agora a respeito do Substitutivo. Estaríamos avaliando o quê?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - No
momento, só estamos nas discussões se opiniões, porque ficou resolvido que só votaremos
depois.
O SR. CONSTITUINTE Al:.ARlCO ABIB -Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Estamos esperando também as emendas.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE Acho que a colocação do Constituinte Joaquim
Sucena se solucionará com a leitura das emendas, porque suponho que muitas dessas modificações são incorporações de emendas feitas pelos Constituintes aqui presentes. Então, proponho
que aquela sistemática micíal seja mantida. A segunda fase seria a leitura das emendas que teriam
sido incorporadas para esse Substitutivo. Como
as emendas não estão em nossas mãos e temos
de acompanhar e ler, proponho que o trabalho
seja suspenso por uma hora, para dar tempo de
o Prodasen fomecer esse volume e aí acompanharíamos a leitura das emendas e veremos se
a questão levantada pelo Constituinte Joaquim
Sucena fica resolvida e talvez ela seja feita pela
incorporação de emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Existe outro fato: na hora da votação, se o Substitutivo submetido à votação for aprovado, todas
as emendas estarão prejudicadas, salvo aquelas
onde houver pedido de destaque.
Com a palavra o nobre Constituinte Mattos
Leão.
O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃO Quero chamar a atenção para o seguinte: acho
que o Constituinte Joaquim Sucena tem muita
razão na questão que levantou, porque pode ser
que as alterações desse novo Relatório sejam fruto
de emendas apresentadas, mas pode ser também
que o ilustre Relator tenha incluído algum artigo,
ou algum parágrafo a mais, de sua própria lavra
e, como diz o Constituinte Gastone Righi, sobre
estas inovações Esta subcomissão tem, obrigatoriamente, que ter oportunidade de apresentar novas emendas, se assim entender.
Esta é a questão que coloco a V. Ex".

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, apesar de ter chegado atrasado,
vejo que foi feito um substitutivo integral, praticamente, do projeto anterior feito pelo nobre Relator
Carlos Mosconi. Conseqüentemente, a análise feita ao anteprojeto anterior fica praticamente invalidada numa série de emendas feitas e novas emendas podem ser apresentadas em cima, às vezes,
desse próprio texto. Elas serão orais? Serão feitas
de que forma? Porque o novo texto apresenta
muita coisa que não constava do texto anterior,
inclusive a sua própria redação; mudança de redação em algum parágrafo ou mesmo mudança
de redação em algum artigo, não caberá através
de formas de emendas. Como vamos discutir isso,
com emendas que foram feitas em cima de um
anteprojeto, que não é o atual?

O SR. CONSTITUINTERAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, nós só podemos saber real.
mente o que foi feito neste Substitutivo do Sr.
Relator depois de analisarmos todas as emendas.
De forma que eu queria apoiar a sugestão do
Constituinte Eduardo Jorge, no sentido de ser
suspenso os trabalhos por uma hora e daqui a
uma hora vamos discutir todas as emendas e
depois fazermos uma análise, se foram incorporadas ou não ou se o texto inicial foi modificado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Com
a palavra o nobre Constituinte, Gatone Righi.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Te.
nho receio de suspender por um determinado

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Continua franqueada a palavra.
Com a palavra o nobre Constituinte Raimundo
Bezerra.
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período de tempo e o Prodasen não fornecer.
Será que teríamos condições de ter essas
emendas aqui dentro de uma hora?
A Secretaria não teve resposta ainda do tempo
necessário.
o SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
Ex' suspenderia por uma hora e se não
viesse o trabalho nessa hora, faria nova prorrogação do tempo.

- v.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Alguém ainda quer se manifestar sobre estas propostas?
São quase 10 horas e 30 minutos. Nós estamos
em reunião contínua, apenas suspendemos por
um período de tempo esperando a chegada das
emendas que virão do Prodasen.
Fica, em princípio, estabelecida uma suspensão de 60 minutos.
Até agora não chegou às nossas mãos o material do Prodasen e há uma sugestão para que
suspendamos a reunião até às 14 horas e teríamos a oportunidade de um lanche, um almoço,
e reiniciaríamos a sessão às 14 horas.
o SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que, nas disposições regimentais, encerre a presente reunião
e convoque outra para às 14 horas.
Com a finalidade de que esta tem a função
específica da apresentação do Relatório e a partir
das 14 horas, nós passaríamos a uma nova sessão
para a discussão do presente Relatório e votação.
O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANNQual a diferença, Constituinte Jorge Uequed? Porque do ponto de vista prático, não consigo entender se haveria alguma diferença do ponto de vista
regimental. Porque daí estaria simplesmente suspensa a reunião e daria continuidade a reunião.
Falo por ignorância mesmo.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED A reunião não pode ser suspensa. Elas encerram
a sua atividade e não podem ser suspensas, tem
que ser convocada uma nova reunião para as
14 horas.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Não
há nada no Regimento que impeça suspender
a reunião.
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Estou comunicando à Mesa, que não há nada
que permita que encerre esta reunião e convoque
outra para as 14 horas.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, acatada a proposta do Constituinte
Jorge Uequed, seria interessante então que se
fizesse a convocação dos demais membros da
Subcomissão, uma vez que não está prevista esta
reunião à tarde.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, eu estou aqui como suplente.
Desde o início desta Subcomissão tenho compa-

recido praticamente a todas as reuniões e, hoje,
tive o cuidado de estar aqui bem cedo, fui o primeiro suplente a se inscrever, e vou continuar
aqui durante o dia, durante à noite, durante o
fim de semana, se necessário for.
Evidentemente que esta suspensão momentânea não depende da nossa vontade; foi por fato
fortuito. De forma que, acredito que a suspensão
simplesmente faria com que este direito adquirido
pela chegada, pela assinatura primeira, continuasse, coisa que não sei se vai acontecer depois do
almoço.
Acho que essa ordem de inscrição feita numa
reunião que se prolonga, deveria ser mantida e
se for encerrada para se fazer outra, a ordem
de inscrição será inteiramente diferente, provavelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Contmua em discussão a matéria.
Não havendo mais quem queira se manifestar
nós suspendemos a reunião para reiniciá-Ia às
14 horas.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENASr. Presidente, seria interessante que se aproveitasse para convocar os demais membros.
O SR PRESIDENTE(José Elias Murad) - Nós
solicitamos a Secretaria para anotar.
Com a palavra o nobre Constituinte Relator Carlos Mosconi.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Vamos
solicitar ao Prodasen para que providencie, com
toda a brevidade, os relatórios a respeito das
emendas.
No entanto, já existem, nesta Subcomissão, três
relatónos. Então, gostaria de comunicar aos
Constituintes que queiram fazer consultas com
relação às emendas, poderão fazê-lo durante este
intervalo, mesmo porque, o Prodasen, lamentavelmente, não conseguiu me assegurar que às
14 horas teremos todos os relatórios aqui nesta
sala.
Entâo, os três estarão aqui para que os interessados possam fazer as consultas necessárias durante este período.
Por outro lado, também que parece que já foi
distribuído a todos um relatório sucinto com a
relação de todos os autores das emendas, informando qual a situação do parecer dado por mim
às emendas; se elas foram rejeitadas, se foram
aprovadas, se foram aprovadas parcialmente.
Todos, portanto, já têm condições de terem
em mãos porque a Secretária já providenciou,
esse Relatório mais sucinto.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Atendendo às ponderações do Constituinte Jorge
Uequed e também o que nos informou o nobre
Relator, acho mais prudente encerrarmos a reumão, já que esta foi convocada apenas para a
leitura, apresentação e discussão do Relatório e
convocarmos uma nova reunião para às 14 horas.
Isso nós permitirá também insistir com os colegas ausentes, telefomar, para que comparecam
a essa nova reunião.
Está encerrada esta reunião e convocada outra
reunião para às 14 horas.
Este material que nós temos ficará colocado
à disposição dos interessados.
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Está encerrada a reunião e convocada outra
para às 14 horas.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 10
minutos.)

Ata da 22" Reunião
realizada em 22 de maio de 1987

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze
horas, na Sala de Reuniões da Subcomissão Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão de Saúde, Seguridade
e do MeioAmbiente, sob a Presidênciado Senhor
Constituinte José Elias Murad, com a presença
dos seguintes Constituintes: Oswaldo Almeida,
Alarico Abib, Eduardo Jorge, Adylson Motta,
Eduardo Moreira, Carlos Mosconi, Floriceno Paixão,Júlio Campos, Fábio Feldmann, Joaquim Sucena, Paulo Macarini, Maria de Lourdes Abadia,
Orlando Bezerra,Jorge Uequed, Geraldo Alckmin,
Francisco Coelho, Gandi Jamil, Mattos Leão, Raimundo Bezerra, Jofran Frejat, AbigailFeitosa, Antôniocarlos Mendes Thame, Carlos Sant'Anna e
Gastone Righi- Líder do PTB. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos submetendo a discussão e votação
a Ata da vigé "sim" a reunião, sendo a mesma
aprovada, com a dispensa da leitura da Ata da
reunião anterior, que também é dada por aprovada. Prosseguindo, a Presidência dá ciência da
finalidade da reunião, comunicando que a mesma
destina-se a discussão e votação do parecer do
Relator, cuja apresentação foi feita em reunião
anterior; quando Sua Excelência concluiu pela
apresentação de Substitutivo ao anteprojeto iníciaI. Dessa forma, o Senhor Presidente franqueia
a palavra para discussão do substitutivo, quando
fazem uso da mesma os seguintes Constituintes:
Gastone Righi,AbigailFeitosa, Cunha Bueno, Fábio Feldmann, Adylson Motta, Floriceno Paixão,
Eduardo Jorge, Oswaldo Almeida,Joaquim Sucena, Júlio Campos e Carlos Mosconi. Encerrada
a discussão o Senhor Presidente anuncia que interromperá a reunião, antes de passar ao processo
de votação, a fim de que sejam apresentados requerimentos de destaques, por quem as "sím"
o desejar, lembrando, que findo este período,
tal procedimento "não" mais será cabível, posto
que a votação compreende um só processo. É
suspensa a reumão por vinte minutos, para recebimento e ordenação dos pedidos de destaques
para votação em separado de artigos do substitutivo e emendas totalizando 112 (cento e doze)
requerimentos. Reiniciados os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra pela ordem,
ao Senhor Constituinte Floríceno Paixão, que requer preferência para votação em globo do Substitutivo do Relator, sendo deferido pela Presidência, esclarecendo Sua Excelência, que esta se dará, ressalvados os pedidos de destaques para artigos do mesmo e para emendas a ele apresentadas. Passando-se então à chamada nominal dos
presentes, para votação em globo, do Substitutivo,
ressalvados os destaques. Apurado o resultado,
verifica-sevinte e um votos "sim", zero voto "não"
e zero abstenção, sendo aprovado o Substitutivo,
ressalvados os destaques. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente anuncia que somente
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aos arts. 11, 17, 18,22,23,31 e 35 "não" foram
requeridos destaques, ficando aprovados na redação original. Dessa forma, iniciaria a votação do
artigo 1c tendo para o mesmo, quatro pedidos
de destaque, com oferecimentos de emendas requeridos pelos Constituintes Gastone Righi, Oswaldo Almeida, José Elias Murad e Jofran Frejat.
Iniciando a chamada nominal separadamente para cada destaque. Procedida a votação, verifica-se
os seguintes resultados: Emenda do Constituinte
Gastone Righi: quinze votos "não", cinco votos
"sim" e duas abstenções, rejeitada. Emenda do
Constituinte Oswaldo Almeida: vinte votos "não",
um voto "sim" e uma abstenção, rejeitada. Emenda do Constituinte José Elias Murad. dezenove
votos "não", dois votos "sim" e um abstenção,
rejeitada. Emenda do Constituinte Jofran Frejat:
dezoito votos "não", três votos "sim" e uma abstenção, rejeitada. Mantida a redação do Substitutivo. Passa-se ao art. 2°, sendo anunciado pela
Presidência, o requerimento de destaque de autoria do Constituinte Oswaldo Almeida. Procedida
a votação, verifica-se dezenove votos "não", dois
votos "sim" e uma abstenção, rejeitada. Mantida
a redação do Substitutivo. Passa-se ao artigo 3",
sendo anunciado pela Presidência, o requerimento de destaque, de autoria do Constituinte Oswaldo Almeida. Procedida a votação, verifica-se dezessete votos "não", CinCO votos "sim" e uma
abstenção, rejeitada. Mantida a redação do Substitutivo. Passa-se ao art. 4°, sendo anunciado pela
Presidência, haver sobre o mesmo, nove pedidos
de destaques desde o caput até o § 3°, requeridos
respectivamente pelos Constituintes Oswaldo Almeida, caput, Adylson Motta, caput e § i-, Eduardo Jorge, § i-, Jofran Frejat, § t-, Mattos Leão,
§ i-, Abigail Feitosa, § i-, Alarico Abib, § 2°, Cunha
Bueno, § 2° e Antôniocarlos Mendes Thame, §
3° Procedida a votação, verifica-se o seguinte resultado: Emenda do Constituinte Oswaldo Almeida: dezessete votos "não", cinco votos "sim", rejeitada. Emenda do Constituinte Adylson Motta: quatorze votos "não", nove votos "Sim", rejeitada.
Emenda do Constituinte Eduardo Jorge: vinte e
um votos "não", dois votos "sim", rejeitada.
Emenda do Constituinte Jofran Frejat: quatorze
votos "não", nove votos "sim", rejeitada. Emenda
do Constituinte Mattos Leão: dezoito votos "não",
quatro votos "sim", rejeitada. Emenda da Constituinte AbIgailFeitosa: dezesseis votos "não", cinco
votos "sim", rejeitada. Emenda do Constituinte
Alarico Abib: quinze votos "não", sete votos "sim",
rejeitada. Emenda do Constituinte Cunha Bueno:
quatorze votos "sim", sete votos "não", aprovada.
Emenda do Constítumte Antôniocarlos Mendes
tos "sim", rejeitada. Aprovada a Emenda do Constituinte Cunha Bueno, esta passa a incorporar a
redação do § 29 do art. 4° do Substitutivo. Em
face ao adiantado da hora, o Senhor Presidente,
atendendo determinação do Plenário, dá por encerrados os trabalhos, convocando antes, reunião
a realizar-se no dia seguinte, às nove horas, para
dar contírundade ao processo de votação. Nada
mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às
vinte e uma horas e trinta minutos, cujo teor será
publicado na íntegra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. E para constar, eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte José Elias
Murad, Presidente.

AJYEXOÀ ATA DA 22' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DE SAÚDE, SEGURIDADE E
DO MEIO AMBIENTE, REAllZADA EM 22
DE frWO DE 1987, ÀS 14:00 HORAS, íNTEGRA DO APAJYHAMENTO TAQUIGRÁRCO,
COM PUBUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISÃO, CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS
MURAD.

O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - Havendo número legal, declaro aberta a reunião da
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio
Ambiente,
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.
(É lida e aprovada a ata da reunião anteJ
rior.)
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vaise passar à Ordem do Dia. Como foi feita a leitura
da Substitutivo na reunião anterior, inicialmente,
devemos discutir o assunto.
Está franqueada a palavra. Se alguém quiser
manifestar-se sobre o Substitutivo lido hoje de
manhã, pelo Sr. Relator, tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Desejaria fazer a esta Subcomissão algumas
ponderações sobre o Substitutivo do nobre, ilustre
e distinguindo Relator. Inicialmente, me apresentar dizendo que pertenço também à família dos
Srs. que são técnicos da matéria de saúde, seguridade e meio-ambiente.
Há mais de 25 anos que minha atividade profissional de Advogado e jurista se desenvolve em
torno desses setores e até mesmo como parlamentar. E ao dizer isto, queria fazer uma ponderação: tenho o Sr. Relator na mais elevada estima,
na elevada consideração por sua competência,
capacidade e sempre o presumi equilibrado, sereno No entanto, ao verificar este substitutivo, sou
levado a entender que a Assessoria do Sr. Relator,
realmente, não foi feliz. Há pontos em que até
mesmo tocam as raias do irresponsável- e voume justificar por dizer coisa tão grave: a Constituinte precisa, antes de mais nada, de credibilidade, precisa manter a sua credíbihdade em termos públicos. O povo espera de nós ação responsável, inteligente e equilibrada. De repente, emerge do Substitutivo dispositivos como este: "os
dlspêndios nacionais destinados à Saúde não serão ínfenores a 10% do produto interno bruto".
Ou alguém não sabe o que é o Produto Interno
Bruto - e é aí que indico como responsável por
esses destaques a referida Assessoria do insigne
Relator - ou está dizendo um disparate Se me
permite, o Produto Intemo Bruto é para perto de
300 bilhões de dólares, equivale dizer que 10%
são quase 30 bilhões de dólares, o que equivale
dizer que são 1 trilhão de cruzados, ou seja, um
quatrilhão de cruzeiros.
Quero lembrar que o Ministério da Saúde para,
o exercício de 1987, está contemplado com 14
bilhões de cruzados; quero lembrar que todo o
gasto da Nação para 1987 em saúde e sanitarismo está orçado em 20 bilhões e 500 milhões
de cruzados e se pretende que se dê 1 trilhão
de cruzados. Eu também quero que dê; só que
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quero lembrar que todo o orçamento da República, com todas as fontes diretas, indiretas, contribuições sindicais, contribuições de previdência
social, tudo, tudo é de 556 bilhões
Então se pretende aplicar em saúde duas vezes
todo o orçamento da República com todas as
suas previsões. É claro que é sandice, evidente,
que é impossível. Isto é o descrédito, quando chegar à imprensa ou quando detalharem uma proposta desse jaez. Digo que há coisas dentro do
projeto que me espantam. É mantido, apesar das
emendas recebidas e tendo em vista que a Subcomissão não tem essa inclinação, é mantido o dispositivo verdadeiramente draconiano que nem
mesmo as constituições socialistas ou comunistas no mundo o detém, e que é este, o de permitir
ao Estado, o Poder Público pode intervir e desapropriar o serviço de saúde de natureza privada
necessário ao alcance e aos objetivos da política
nacional do setor.
Claro que a parte final é julgamento individual
de quem detenha o poder público. Não há país
do mundo em que se possa fazer Intervenção
e desapropriação pura e simples, sem que se estabeleça necessária, prévia, justa indenização em
dinheiro. Quem, nesta Nação, depois deste Substitutivo aplicará um único tijolo na construção de
um hospital, ou na compra de um equipamento
médico ou da mera instalação de um consultório
dentário? Jamais! Não é possível dispositivo dessa
ordem. A desapropriação está prevista, mas no
capítulo da Ordem Econômica. O Poder Público
sempre poderá desapropriar para interesse social
ou por seu próprio interesse ou interesse público.
O que não posso é considerar um dispositivo
draconiano desse jaez.
Há coisas, dentro do parecer, que quero louvar
e o substitutivo, em matéria do meio-ambiente,
avançou e avançou bem, progressivamente, deve
ser elogiado, enaltecido. Mas, de repente, claudica
com aquele senso de responsabilidade a que me
referi, quando chega a dizer em um dos seus
dispositivos que qualquer tipo de poluição ou de
prática deletéria ao ambiente, à saúde dos índívíduos, à segurança dos trabalhadores, que, evidentemente, não deveria ser sequer tópico desta Subcomissão Mas, continuemos: quando afetarem
agrupamentos humanos expressivos - para mim
agrupamentos expressivos é mais de duas pessoas - tais práticas e condutas serão consideradas genocídio com o agravamento da pena.
Primeiro que, genocídio, o único tribunal que o
julgou foi o Tribunal de Nuremberg, que não se
vai recriar; segundo, a Constituinte pode tudo,
mas não pode mudar a semântica O que está
no Dicionário sobre genocídio não é isso; genocídio é genocídio. Não adianta a Constituição dizer
que tal prática passa a ser genocídio, se genocídio
não é aquela prática.
Então, quero manifestar-me, tenho emendas
que vou pretender discutir, sustentar, para as
quais estarei pedindo destaque a V.Ex'; mas sinto,
desde o início, uma repulsa profunda por aquilo
que aqui se contém que, a meu ver, denigre, vem
ferir, vem arranhar a reputação que tenho para
comigo em relação ao ínclito Relator que, além
de ser um homem de' bem, é um gabaritado profissional, médico competente, é um parlamentar
esforçado, trabalhador, honrado e que portanto
deve merecer de mim todo acatamento, todo respeito e toda a consideração, como o tem. Tudo
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isto coroado por uma amizade fraterna, pessoal,
por todo esse apreço que tenho por S. Ex'
Sr Presidente, eram estas as considerações
prelírmnares, sem que eu tenha feito uma análise
mais específica, dispositivo por dispositivo, mas,
como um todo, o trabalho me parece que merece
e deve ser repelido para substituir-se por dispositivos bem mais reais, mais práticos, mais objetivos e também mais enxutos dos que aqui se contém.
A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA Sr Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra a nobre Constituinte.
A SRA. CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSASr. Presidente, quero parabenizar o relatório que
o nobre Deputado Carlos Mosconi fez e que mostra uma grande sensibilidade com a saúde do
povo brasileiro.
Sr. Presidente, informo a esta Subcomissão que
sou médica há 30 anos: médica do Estado, médica do lNAMPS e médica em meu consultório
particular, e conheço os problemas de saúde, porque sou profíssional de saúde, por exercer a atividade de médica e sei o quanto este País e quantos
os governos que nos precederam foram insensíveis com a saúde do povo. O que se praticou,
neste País, durante todos estes anos, Sr. Presidente, foi genocídio com o povo brasileiro - isto
sim, o que eu quero dizer ao nobre Constituinte
Gastone Righi: os meninos morrem de desidratação, de diarréia, de pneumonia por falta de investimento no serviço público. Porque, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a assistência médica
passou a ser assim uma coisa para dar lucro;
o médico, do período da ditadura para cá, passou
a saber quanto ele fatura no atendimento, mas
tem que ser garantido ao cidadão deste País, ao
menino que nasce aqui o direito de assistência
: médica. Isto só pode ser feito pelo Estado e tem
\ que ser obrigado. Não adianta gastar dmhelro
com obras faraônicas, para as geraçôes vindouras
elogiarem, se os meninos de hoje estão morrendo
de fome, estão morrendo sem assistência médica
A assistência médica privada, hoje, é caríssima,
e dá margem a todo tipo de distorção. Por isto,
Sr. Presidente, posso dizer que conheço bem de
perto esse problema como profissional da área:
todo o dia, o dia todo.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Permite-me V. Ex' um aparte?
A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSASou obstreta, sou ginecologista, e conheço esse
problema como conheço as palmas das minhas
mãos.
O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI V.Ex' me permite somente um aparte breve?
A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSAPois não, nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Devo dizer a V. Ex' que, em nenhum momento,
fiz qualquer crítica em relação ao que V. Ex' está
dizendo. Concordo em gênero, número e grau
com V. Ex' Só que, quando aqui se fala em genocídio, não é em relação a isto que V. Ex' está
falando Não fiz nenhuma crítica em relação a

isto. Acho que tem que ser feito tudo quanto V.
Ex' está dizendo. Só que devemos fazê-lo com
equilíbrio, devemos fazê-lo com perfeição, e devemos fazê-lo de forma que ele possa ser praticado.
Porque senão vai ser apenas tinta e papel.
A SRA. CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSAPois é, Sr. Presidente, se não investirmos maciçamente na saúde do povo brasileiro, vamos deixar
que apenas uma minoria privilegiada tenha acesso aos tratamentos de saúde e o grosso da população morra de doenças que já têm tratamento
num nível de civilização hoje.
Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar o
relatório do nobre Constituinte Carlos Mosconi.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Relator Carlos Mosconi.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Gostaria
de responder ao nobre Constituinte Gastone Righi
que foi o primeiro Constituinte a fazer considerações sobre o relatório.
Gostaria, inicialmente, de dizer que possuo pelo
Constituinte Gastone Righi, senão mais, pelo menos a mesma estima que S Ex' declarou ter pelo
modesto relator. Não só estima, mas admiração
pela sua atuação parlamentar, pela sua competência e até pela ênfase, algumas vezes um pouco
exagerada, com que defende o seu ponto de vista.
Com relação à responsabilidade que S. Ex' coI?cou, inclusive eximindo-me dessa responsabilI.dade, passando-a para minha Assessoria, gostana de dizer ao nobre Constituinte Gastone Righi,
que assumo inteiramente a responsabilidade. O
que foi escrito no relatório é da minha absoluta
e total competência, não cabendo, portanto, nenhuma pecha aos Assessores, senão no que diz
respeito aos elogios pelo trabalho profícuo, árduo,
elaborado levado a efeito durante esses dias e
essas semanas em que eles não me faltaram em
nenhum minuto.
Confesso ao Constituinte Gastone Righi e aos
demais membros desta Subcomissão que a questão do financiamento do setor é uma discussão
que já se vem arrastando há anos. E não se conseguiu, até este momento, definir com absoluta justeza, clareza, objetividade, um parâmetro que pudesse, efetivamente, representar, na prática, o que
gostaríamos que o País investisse no setor de
saúde
Inúmeras propostas foram apresentadas, todas
elas estabelecendo percentuais, ora com relação
à receita fiscal, ora com relação ao orçamento
tributário, ora com relação ao percentual de gasto
do Estado, ora com relação ao percentual de gasto do município.
Em debates efetuados aqui, nesta Subcomissão, em que, lamentavelmente, não tivemos a presença que seria muito enriquecedora do Constituinte Gastone Righi, não conseguimos estabelecer um parâmetro que pudesse ser o mais adequado.
Na discussão com o Ministério da Saúde, com
o MInistério da Previdência, com técnicos do setor
e com os Constituintes, chegamos a uma conclusão, esta sim, muito clara e muito objetiva: que
o Brasil gasta pouquíssimo com saúde, gasta pouquíssimo e muito mal.
Portanto, é um objetivo nosso, objetivo, inclusive, político, fazendo com que esta discussão
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seja levantada dentro desta Casa, dentro da Constituinte, dentro do Congresso Nacional procurando envolver a classe política num movimento reivindicatório, para que possamos oferecer condições de saúde muito melhores à população brasileira
Quando colocamos no nosso relatório este percentual, queremos dizer ao Constítumte Gastone
Righi que isto não é gasto público em saúde.
Absolutamente. Em nenhum momento isto foi
colocado. Colocamos gasto nacional em saúde
como uma meta a ser alcançada, porque os países que têm saúde em condiçôes melhores do
que a do Brasil - e são muitos, aqui mesmo
na América do Sul; e são muitos aqui mesmo
na América Latina, e são muitos, mesmo no Terceiro Mundo - gastam em saúde, enquanto o
Brasil gasta 3,5% do seu PIB, os outros gastam
9,10,11,12,14 até 16%. Por esta questão, nobre
Constituinte Gastone Righi, não poderíamos deixar passar esta oportunidade. Se ela representa,
sob o ponto de vista técnico - e pode até representar, reconheço - uma falha nossa sob, o ponto de vista político e sob o ponto de vista de
sensibilidade de quem conhece minimamente o
problema, ela não terá sido uma falha, não tenha
dúvida.
Evidentemente, que a discussão continua em
aberto. Inclusive, aceitaremos as emendas que
porventura o Constituinte terá nesta área para enriquecer o nosso trabalho.
Quem conhece o sistema de saúde do Brasil,
não apenas evidentemente como Advogado que
milita nesse setor há muito tempo, mas quem
conhece, como homem público que é o Constituinte Gastone Righi, quem conhece como homem profissíonal de saúde, como a Constituinte
Abigail Feitosa, sabe perfeitamente que em nenhum setor o Brasil deve tanto à população como
no da saúde. As políticas são mal elaboradas,
as ações são pessimamente praticadas, se induz
a práticas absolutamente incompetentes, inócuas,
não resolutivas que consomem recursos, muitas
vezes, vultuosos, mas que não significam absolutamente nada na proteção à saúde do povo brasileiro.
Quem conhece a realidade da assistência médico-hospitalar no Brasil não pode efetivamente
concordar que ela permaneça como está hoje
com esta vergonha que ocorre no Brasil, e que
ainda hoje vemos nos grandes jornais deste País
com profissionais médicos, com entidades médicas, com hospitais fraudando...
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI _
Permita-me V. Ex' uma observação? Não pretendo fazer um discurso.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Ouvi V.
Ex' com toda atenção, durante a sua exposição.
Peço encarecidamente a V.Ex' que me permita...
. O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI E só uma observação. Quando me referi e fiz
a crítica dura, era apenas para chamar a atenção
de V.Ex' para o art 3°..
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sim, vou
chegar lá, se V. Ex' me permitir ...
O SR. CONSmUINTE GASTONI RIGHI - O
art. 3° é que diz qual o parágrafo a que se refere
o artíqo.
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o SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -

Se V.

Ex- me permitir, ainda chegarei lá.
Mas, ainda hoje, os jornais mostram profissionais da área de saúde, entidades hospitalares fraudando o povo brasileiro, empregadas domésticas
que usam a sua carteirinha do lNAMPS, que pagam na sua folha de salário e, no entanto, não
têm um mínimo de uma assistência digna, não
têm uma porta aberta para a sua atenção à saúde.
Quem conhece essa realidade, portanto, não pode permitir que se retire do meu relatório este
termo aqui: "intervir" e "desapropriar", porque isto
não é segurança ao Estado, é uma segurança
ao povo, que é o usuário desse sistema.
A nossa intenção não é penalizar nenhum setor,
a nossa intenção é fazer com que haja justIça
no setor de saúde do Brasil. Por isso, que mantivemos esses dois termos retirando o que havíamos
colocado inicialmente que era o de "expropriar".
Evídentemente, que a questão do genocídio,
que o Constituinte Gastone Righi abordou, existe;
existe o glmocídio nesta área do ambiente. Estão
aí exemplos recentes, nobre Constituinte, estão
aí exemplos recentíssimos, ocorridos na Itália. Há
poucos anos, ocorridos na índia. Isto entendo como genocídio. Portanto, a nossa intenção, ao colocar aqui, é que haja realmente uma proteção
à população, principalmente, a população que VIve às margens desses grandes pólos industriais
e que, efetivamente, correm riscos. Nem citei
Chemobyl que, na prática, nada mais foi do que
um genocídio.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Continua franca a palavra.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha
Bueno.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - É
para uma questão de ordem.
O Relatório inicial do Relator Carlos Mosconi
dizia determinadas coisas. No segundo relatório
S. Ex-inovou, o que é sempre merecedor de nosso
aplauso. Entretanto, apresentei emendas baseadas no relatório anterior, e há inovações substanciais no novo relatório do Constituinte Carlos Moscom. Pergunto: como fazer para que também possamos, em inovando, melhorar o Projeto Substitutivo do Constituinte Carlos Mosconi, uma vez
que não apresentamos as emendas no original,
porque ali - não as cabia, e agora, com as inovações do Constituinte Carlos Mosconi, também
precisamos fazer algumas correções e não podemos, através de emendas, que não apresentamos,
corrigi-Ias. Vou dar um exemplo concreto a V.
Ex- No art. 38, que trata do meio ambiente, o
Constituinte Carlos Mosconi proíbe, nesse novo
relatório.
"Importação, fabricação e armazenamento
de artefatos bélicos nucleares."
Acho perfeitamente válido. Entretanto, gostaria
de acrescentar aqui, neste item, de que "isso poderia acontecer, desde que autorizado pelo Congresso Nacional". Ê um aperfeiçoamento ao ...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) apresentou essa emenda?

V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO-Não
apresentei, porque, no primeiro relatório de V.Ex",
não constava esse item.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) mente, posso ter ...

Perfeita-

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Só
se nesse constava... e o problema do SESC e
do SENAC não constava...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - V. Ex"
pode repetir, por favor? V. Ex" se refenu a qual
artigo?
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Ao
art. 38.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) ordenação é diferente no substitutivo.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) anteprojeto é o art 8"

A

É, no

"Proíbe-se a importação, pesquisa, fabricação e armazenamento e transporte de
artefatos bélicos nucleares, competindo ao
Presidente da República o fiel cumprimento desse dispositivo, sob pena de responsabilidade."
Lembro ao nobre Constituinte Cunha Bueno
que, no início da reunião da manhã, inclusive V.
Ex- se encontrava presente, fiz uma solicitação
ao Presidente se deveria ater-me ao relatório onginal ou se poderia informar ou ler aos Constituintes
o Substitutivo elaborado por mim, durante esses
dias, e tive o retorno de que poderia, efetivamente,
ater-me ao Substitutivo. Gostaria de esclarecer
aos Constituintes que, durante esses dias em que
analisei as emendas, considerei oportuno redigir
o substitutivo que pudesse, inclusive, aperferçoar
o trabalho origmal. Foi essa a intenção, Constituinte Cunha Bueno.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO cumpnmentei V.Ex"
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) mente, V. Ex- teve esta gentileza.

Eu

Exata-

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Agora, a pergunta que faço é como, diante dessa
inovação, poderemos intervir?
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Creio que
temos condições de discutir e encontrar uma solução.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Há
um caminho liberal aqui, Sr. Presidente, porque
senão vamos encontrar uma dificuldade. Eu não
critiquei o ConstItuinte Carlos Mosconi pela atitude que teve, eu o cumprimentei, mas na inovação
de S. Ex- é que gostaria de emendar, porque a
inovação é que é defimtiva, e não o projeto ori-

ginai.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Esta
Presidência deseja fazer um esclarecimento: hoje,
pela manhã, levantamos o problema, porque, na
verdade, as emendas foram apresentadas em cima do anteprojeto, em cima do relatório, melhor
falando, e, evidentemente, pretendiamos requerer
os destaques em cima dessas próprias emendas,
portanto, do relatório original. Agora, se houve
apresentação de um substitutivo, levanta-se, então, esta dúvida: como é que iremos fazer para
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apresentar os destaques? Eles deveriam ser feitos
em cima das emendas do relatório original?
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - É
mais do que isto, Sr. Presidente, porque se o Constitumte Carlos Mosconi, no substitutivo, prevê a
mesma redação do anterior, acho que o problema
está solicionado. A questão é em relação às inovações.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Porque se é substitutIvo (não é, Constituinte Cunha
Bueno?) presumimos que haja diferenças. Actêdito que teríamos, antes de dar a palavra ao nobre
Constituinte Fábio Feldmann, que a solicitou, ou
poderíamos, talvez, ter a possibilidade de conciliar,
discutindo em cima do relatório original e, naqueles itens em que não há concordância, então,
iríamos também fazer as propostas em cima deles
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Então, a pergunta é esta: sobre essas inovações do
Constituinte Carlos Mosconi, como deveremos
agir? Poderemos apresentar aqui, de ofício? Acho
que é a única maneira...
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Emendas
de plenário poderão ser apresentadas e eu as
aceito perfeitamente.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Acho que é a solução, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Eu
faço uma pergunta que, talvez, o Constituinte Cunha Bueno possa esclarecer-me. Qual tem sido,
normalmente, o procedimento da Câmara dos
Deputados em cima de problemas semelhantes?
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - O
procedimento da Câmara é o seu Regimento que
permite ao deputado emendar no momento.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) momento.

No

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Exato
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, poderemos proceder da mesma maneira.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI O único problema é o seguinte: quando há o
caso do substitutivo, e que aqui ficou criado, é
claro que, como V. Ex" sugere, emendas supressivas são possíveis, porque posso pedir votação
em destacado de expressões ou dispositivos; o
que se impossibilita são emendas substitutivas
ou aditivas, e esse é que é o problema. Mas V.
Ex- mesmo e o Relator estão sugerindo uma solução, aliás, muito prática e objetiva. Até o término
da discussão, quem tiver reparos a fazer ao substitutivo o faz, nem que seja manuscrito, e apresenta
à Mesa e esta os receberá como emendas.
O SR. PRESIDENTE (Jbsé Ehas Murad) - Por
parte desta Presidência não há qualquer objeção
e acredito que do Sr. Relator também.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Acredito que é dai conveniência do Sr. Relator,
Sr. Presidente, mesmo porque senão a Comissão
fica obrigada a votar o substitutivo em bloco e
se não estiver de acordo com uma palavra ou
uma frase tem que votar contra. Não só estou
perfeitamente de acordo mas sugeri que se proce-
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da dessa maneira, acho que é perfeitamente válido e dá ensejo, inclusive, a que todos os Constituintes possam manifestar a sua opinião com relação a assuntos incluídos agora no substitutivo.
Acho perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Constituinte Fábio Feldmann.
O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANNQueria fazer aqui, como representante de ecologIstas, um elogio ao relatório apresentado - tanto
o original, como o substitutivo - do Constituinte
Carlos Mosconi. Com relação às críticas feitas pelo
Constituinte Gastone Righi, gostaria de dizer que,
na visita que fizemos a Cubatão, verificamos algumas situações típicas de genocídio, por exemplo,
o lançamento do pentaclorofenol (pó da China)
pela Rhódia em três aterros sanitãrios de Cubatão
e que compromete a saúde pública, a saúde de
60 mil pessoas e, portanto, creio que é de fundamentaI importância que haja a figura do genocídio
ambiental.
Gostaria, inclusive, de informar que fizuma proposta nesse sentido, que foi acolhida pelo Relator
Carlos Mosconi, de que "dada a situação de calamidade pública em que se encontra o meio ambiente, com a utilização indiscriminada de agrotóxicos comprovadamente carcinogênicos, com
lançamentos de produtos altamente tóxicos", que
algumas das figuras, muito embora sejam inovadoras, causem reações às vezes violentas. São
figuras importantes e acho que deverão permanecer no texto constitucional.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte Floriceno Paixão.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Segundo entendi, uma vez votado o substitutivo - ressalvados os destaques (porque os
destaques serão oferecidos em relação a dispositivos expressos no último substitutivo) -, nessas
condições, as emendas apresentadas ao primeiro
projeto do Relator estariam, automaticamente,
prejudicadas?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acho que é esse o entendimento.
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Posso
dar uma opinião? Diria o seguinte: que as emendas que foram aprovadas por mim estão incorporadas ao substitutivo, evidentemente que as que
não foram ...
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Eu
me refiro a essas que não foram incorporadas.
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - ...poderão
ser alvo de destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, as de alvo de destaque poderão ser discutidas.
Este é o entendimento desta Presidência, também Peço que não se esqueçam de pressionar
o botão e de se Identificar, para atender o sistema
da gravação.
Com a palavra o nobre Constituinte Adylson
Motta.

até um pouco duras, em que dizia que aquele
relatório seria rechaçado pelo Gorbachev, porque
muito ortodoxo, e temia que ali, exatamente, se
excluisse a iniciativa pnvada, até porque pertenço
a um partido que tem a sua doutrina fundada
em cima da iniciativa pnvada. Agora, evidentemente, reconheço a necessidade de o Estado assumir, cada vez mais, alguns encargos na área
do setor de saúde e de seguridade.
Apresentei algumas emendas e, acredito, que
o Relator levou em consideração alguns aspectos
das minhas emendas, porque senti alguma mudança no relatório. Quero dizer que esse relatório
é bastante melhor do que o original, aliás, não
poderia ser diferente.
Então, Sr. Presidente, chego à conclusão de
que, com esse relatório, com a boa vontade manifestada pelo Relator hoje, aqui, e por V.Ex', possamos proceder algumas alterações, porque a finalidade do Relator é levar uma idéia que seja, pelo
menos, o pensamento da maioria da Cormssáo:
se houver essa transigência, podemos realmente
apresentar o relatório e aprovar hoje aqui, sem
problema nenhum. Agora, é evidente que, para
isso, precisamos dessa boa vontade do Relator,
que já a demonstrou. Se abrirmos não um pouco
do formalismo e pudermos debater com mais
liberdade, chegaremos a conclusões que definam, pelo menos, a tendência da maioria. Quero
apenas transmitir - isso é até um ato de justiça
- que o relatório melhorou bastante, embora
tenha que haver algumas correções ainda, no
meu entendimento.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) QUero informar ao nobre Constituinte que tem
sido a tônica nesta Subcomissão a inteira, total,
completa e absoluta liberdade - como V. Ex'
mesmo disse - a manifestação e democraticamente a acolhida de todas as propostas. Concordo com o que V. Ex' disse, principalmente,
que a intenção de todos nós é levar um consenso
desta Subcomissão a nossa Comissão de Ordem
Social. Então, continuaremos assim de maneira
livre, aberta, democrática, com respeito mútuo,
a cada um dos presentes e de cada um dos presentes, a debater, a discutir, a apresentar os destaques e depois a votá-los, como tem sido durante
todo esse período o comportamento desta Subcomissão.
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Um minuto, antes, só abordando as palavras do Constituinte Adylson Motta, gostaria de dizer o seguinte:
em primeiro lugar, agradeceria a menção elogiosa
que S. Ex' fez ao relatório e, realmente, conseguiu
captar exatamente a nossa intenção ao elaborar
o substitutivo. Esse substitutivo é fruto não apenas
das emendas apresentadas, evidentemente muito
em tomo delas, mas dos debates aqui procedidos
e procurei - e fiz realmente - aprovar a absoluta
maioria das emendas, de tal maneira que, evidentemente, o relatório pudesse representar não a
vontade individual do Relator, mas, sim, com a
preocupação de que pudesse representar a vontade majoritária expressa nesta Subcomissão durante as audiências e os debates aqui procedidos.
O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - ..
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
Sr. Presidente, há poucos dias, quando recebi o
relatório original, fIZ algumas críticas e, confesso,
a palavra V. Ex'
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O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA Um dos aspectos que vejo aqui é que hoje se
admite a previdência privada que, no outro relatório, tinha Sido omitido Então, hoje, já se admite,
embora com uma séne de restrições e acredito
que melhorando essa parte da saúde, a previdência no setor privado. Com todas as salvaguardas para o Estado, acho que chegaremos lá.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra o Constituinte Floriceno Paixão, que
quer falar pela ordem.
O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr Presidente, segundo as expressões do nobre Constituinte Gastone Righi, os destaques só
poderão ser feitos de forma a expunqir expressões
do substitutivo, mas nunca substituir ou acrescentar. Gostaria que a Mesa ratificasse essa posição, para que possamos, então, encaminhar os
destaques.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, parece que esse não é o entendimento
da maioria do plenário.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte Eduardo Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr Presidente, primeiramente, gostaria de parabenizar o Relator. Acho que todos os debates promovidos aqui na Subcomissão, com a presença dos
mais amplos setores da sociedade na área da
saúde, seguridade, meio ambiente e a contribuição maciça dos Parlamentares com um grande
número de emendas, vieram se somar ao esforço
do Relator, na apresentação do primeiro relatório,
que já foi bastante progressista, bastante avançado e, agora, esse novo relatório foi aperfeiçoado.
Mas, Sr. Presidente, a minha preocupação neste
momento é com a questão regimental. No meu
ponto de vista, em cima das emendas, das várias
emendas que apresentei - e a maioria delas não
foram aproveitadas - gostaria, também, de ter
a oportunidade de, neste momento, em cima do
substitutivo, fazer articular emendas de Plenário,
porque acho que teria condições - e outros também aqui teriam - de aperfeiçoar mais ainda.
A abertura e o espírito democrático que o Relator
expressou quando colocou que é a favor desse
tipo de posição... A minha preocupação se soma
com a do Constituinte Floríceno Paixão de que
esta posição não tem respaldo no Regimento,
porque, pelo Regimento, não cabe mais emenda
desse tipo. Gostaria, também, de fazer - tenho
já inclusive redigida - mas temo que, depois
esse tipo de proposta seja derrubado, porque não
tem amparo no Regimento. Então, se determinada posição apresenta uma emenda e a outra
perde, pode muito bem caber recurso, o que vai
criar um grande problema para a Comissão. Pelo
Regimento, a fase de emendas já passou; agora
é a fase de se analisar e votar o substitutivo apresentado pelo Sr. Relator. A nós, Membros da Subcomissão e Constituintes, cabe fazer destaques
das suas emendas que foram apresentadas em
número bastante volumoso, para que substitua
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o artigo que foi colocado no substitutivo ou, inclusive, possa vigorar o artigo do projeto original.
Então, a minha colocação é que, apesar de achar
bom, gostaria até de usar esse privilégiode fazer
emendas em plenário, acho que ele não tem respaldo no Regimento e vai ser objeto de contestação se abrirmos esse tipo de postura. O Regimento prevê, neste momento, a votação do substitutivosubmetido a destaques, destaques supressivos ou destaques de emendas apresentadas nas
fases anteriores.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o ilustre Constituinte que já havia
solicitado há mais tempo.

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Acho que poderia apresentar uma sugestão que
resolveria essas questões dentro do Regimento,
se me permitir.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI O Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte declara que:
"Denomina-se subemenda a emenda
apresentada por Comissão a outra emenda
e que, por sua vez,pode ser substitutiva, aditiva ou modificativa." (§ 5° do art. 59.)
A solução seria entenderem-se essas emendas
agora como subemendas da Comissão à emenda, porque o substitutivo é uma emenda. Então,
chamar-se-ia de subemenda e estaria no § 5° do
art. 59. Volto a ler:
"Denomina-se subemenda a emenda
apresentada por Comissão a outra emenda
e que, por sua vez,pode ser substitutiva, aditiva ou modificativa."
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Está
certo e tem também suporte no próprio Regimento da Câmara (art. 133,6°).
O SR. CONSTITUINTE FLORICENOPAIXÃo
- O art. 200 do Regimento Intemo é muito claro
quando dispõe, e estamos recorrendo ao dispositivo do Regimento Intemo, ou Regimento do
Senado, que é reproduzido, dispõe que, quando
o Substitutivo é aprovado, ficam prejudicadas as
emendas e os destaques dessas emendas. É assim que entendo o pronunciamento do Constituinte Eduardo Jorge.
Então, Sr. Presidente, se uma emenda é prejudicada, a sub emenda com maior razão o é também,
mas eu ficaria, Sr. Presidente, com a decisão inicial de que teríamos, então, a abertura, a faculdade
de encaminhar emendas supressivas ou destaques para suprimir expressões ou palavras do
Substitutivo e, também, com a faculdade de apresentar-se destaque para as emendas oferecidas
ao primeiro projeto. Isso eu explico o por quê.
Sou favorável a que se institua, como nova fonte
de receita para a previdência social uma alíquota
do faturamento das empresas. Não fIZ emenda
ao substitutivo - o caso é o mesmo do Constituinte Cunha Bueno - porque não fiz emenda
ao projeto original, uma vez que ali estava atendido. Agora, não tenho como reincluir o termo
"faturamento" no projeto Substitutivo. Essa é a
minha dificuldade, que é a mesma do nobre Constituinte Cunha Bueno.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte Oswaldo Almeida.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, acho que a nossa
postura aqui vem de encontro ao que foi dito
a nível do aperfeiçoamento que estamos buscando. Naturalmente que o nobre Relator teve a preocupação de fazer um documento inicial, que sofreu todo o elenco de quinhentas emendas, fOI
aperfeiçoado e acho que aqui estamos para ajudar
o Relator a aperfeiçoar um pouco mais esse seu
Substitutivo e, dentro dessa preocupação, só gostaria de fazer uma citação que nos está deixando
mais preocupados em torno daquilo que, embora
seja um assunto importante em cada setor de
nossa responsabilidade, deva ser de fato assunto
da Constituição, porque entendemos que muitas
coisas que estão previstas aí no substitutivo são
procedentes, mas estão sujeitas a modificações
no tempo, e queremos que nossa Constituição
seja a mais duradoura possível. O nosso objetivo,
imaginamos, que teríamos que nos fixarem princípios que pudessem ser regulados e alterados
pelas leis ordinárias que vão tratar do assunto,
daí por que a nossa preocupação. Também temos
aqui um elenco grande de destaques para tentar,
de fato, aperfeiçoar alguma linguagem, alguma
frase, alguma idéia contida e suprimir algumas
- ou muitas - que entendemos devam ser consideradas na lei que vai regulamentar o assunto.
Daí por que, Sr. Presidente, não sei se poderíamos
racionalizar essa discussão, talvez até abrangendo, "começando pelo começo", pelo art. n- 1 e
caminhando para podermos avançar um pouco.
Daria um exemplo aqui só para não fugir à idéia.
O art. n° 1 diz:
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bem, poderemos dar continuidade agora ao nosso trabalho com a votação do substitutivo, já entendendo que as emendas aprovadas, evidentemente, não serão motivo de destaque, porque
já foram aprovadas, já estão contidas no relatório.
As emendas que foram rejeitadas, poderão ser
motivo de destaque. E sobre as inovações colocadas no Substitutivo, como sugeria o Constituinte
Cunha Bueno, evidentemente que aceitaremos,
Sr. Presidente, emendas de plenário. Portanto, não
estou entendendo as dificuldades. Acho que, realmente não há empecilhos. Nesta colocação vou
até repetir o que já foi dito anteriormente, para
que a gente possa realmente dar seqüência aos
nossos trabalhos...
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Permita-me uma sugestão, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não. V. Ex' tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI O Substitutivo é muito parecido com o anteprojeto original. Há emendas feitas ao anteprojeto
ou ao projeto original que podem ser consideradas como emendas, também, ao Substitutivo.
V. Ex" permitiria que as emendas ao projeto fossem consideradas, a requerimento do autor, como emendas ao Substitutivo e isso pouparia muito trabalho. Tenho cerca de cinco emendas que
posso considerar como emendas ao substitutivo,
evitando de ter que fazer novamente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acho que seria a atitude mais racional aceitá-Ias
como emendas ao substitutivo, a não ser que
alguém queira se manifestar em contrário

"Asaúde é um dever do Estado e um direito de todos."

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANNGostaria de manifestar-me em contrário.

Concordo com esta idéia, mas acharia que devia ser acrescentado: "de todos os brasileiros",
porque alguém já levantou a idéia de que, por
exemplo, os turistas que estão, eventualmente,
no território nacional poderiam se beneficiar dessa assistência. São pontos que, talvez, venham
em reforço de uma idéia sem qualquer distinção
e de acordo com padrões e mecanismos a serem
estabelecidos em lei própria. Por que esses padrões? Porque se pretende que exista um padrão
mínimo a ser oferecido a todos os brasileiros e
aquilo que fugir a esse minimo, certamente será
o agregado pela assistência privada. Então, esse
foi só um exemplo em que tentamos caracterizar
a necessidade de, às vezes, se fortalecer algumas
idéias e acho que poderíamos, salvo melhor juízo,
sugerir ao nosso Presidente que pudéssemos caminhar na análise dos diversos artigos que compõem aí o nosso elenco do substitutivo para ganharmos, talvez, algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte Fábio Feldmann.
O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN Algumas emendas contrariam efetivamente o espírito do relatório apresentado. Devemos votar algumas emenda, sobretudo aquelas que vão melhorar o texto, mas há algumas emendas que contrariam o espírito adotado no relatório inicial e
no substitutivo apresentado pelo Relator. Então,
, acho que, mais ou menos, há um encontro do
que falou o Constituinte Eduardo Joge do PT.
Não podemos, neste momento retroagir, pois estaríamos, na verdade, despindo o Relator do trabalho que S. Ex' teve até o momento, seria voltar
à estaca zero. Então., não concordo com o que
está...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas, se a Comissão aceitar a emenda, é porque
ela está adotando essa nova versão, ela não quer
aquela versão que o Relator adotou. O que se
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presiquer não é buscar o consenso ou, melhor, saberdente, entendo que as dificuldades vão desaparese qual é a vontade efetiva da Sucomissão? Se
cendo. Voltoa repetir, a insistir,que o Substitutivo - ela adotar uma emenda que contraria em si a
foi feito com a aprovação da maroria absoluta
emenda, é porque vem contrariar mesmo, vem
das emendas apresentadas. Evidentemente que
substituir o que está e se a maioria votar nela
algumas não foram aceitas, foram rejeitadas. Pois
é porque a maioria deseja ...
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Relator.
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A maioria tem que votar, e se aprovar a emenda

é que se adotou aquele ponto de vista e não o
que se contém no-substitutivo.
O SR CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANNSim, mas a discussão tem que se iniciar por parte
do anteprojeto do Relator Carlos Mosconi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas, é isto mesmo. Senão vamos ter um duplo
trabalho: tem emendas ao projeto e agora teriamos que fazer emendas ao substitutivo. Tem que
apanhar todas essas emendas, redatilografá-Ias
para voltar a apresentar. Então, a meu requerimento, peço que sejam consideradas como
emendas ao substitutivo. Ponto final.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte Joaquim Sucena.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA -

Sr. Presidente, temos de procurar, inicialmente,
o que há de comum dentro desse substitutivo.
Votar é o primeiro passo. Aqueles pontos em que
existam, efetivamente, qualquer tipo de discordância, deixaremos para discuti-los através do relatório inicial, que passa a ser agora o substitutivo.
Ou os apresentamos como emenda, como foi
colocado pelo nobre Constituinte Floríceno Paixão, que era contemplando no original. Posteriormente, houve a mudança, mas poderíamos usar,
como emenda, o original, inverteríamos a coisa.
Qualquer tipo de colocação, apresentado, através
de uma emenda, à semelhança do texto, poderíamos votar a emenda e o autor dessa emenda
daria ao Relator, a posteriori, a oportunidade
de colocar no texto, ao invés do texto original
da emenda, algumas modificações que seriam
discutidas pelo próprio Plenário. Seria uma maneira de, pelo menos, se começar a caminhar,
porque, do contrário, vamos ficar num Impasse
e não vamos achar uma solução.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presidente, mais uma vez, creio que o impasse não
se justifica. Gostaria de dizer o seguinte: temos
um substitutivo sobre a mesa; se, porventura, houver discordância ao substitutivo, essa discordância será formalizada como destaque. Esta é que
é a questão. Então, vamos votar o substitutivo,
resalvando-se os destaques. Realmente, não estou compreendendo a dificuldade.
O SR. CONSmUINTE JÚUO CAMPOS- Então, vamos apresentar os destaques.
O SR RELATOR (Carlos Mosconi) - Evidentemente, não há dificuldade alguma.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Mas
os destaques não se enquadram perfeitamente
com a nova ..
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Evidente
que nós, inclusive, colocamos a ressalva de que
emendas de Plenário serão aceitas.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Este
é que é o grande problema...
Com a palavra o ilustre Constituinte FIoriceno
Paixão.
O SR. CONSTITUINTE FLOR/CENO PAIXÃo
- Requeiro, então, Sr. Presidente, preferência para votação do substitutivo do Relator, ressalvados
os destaques e as emendas oferecidas ao primeiro

projeto. A esta altura tem que ser destaque, a
não ser que aceitemos...
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Aí
se considerarmos como destaque, será destaque
de Plenário.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Só para saber se compreendi bem - eu pediria
a atenção do Sr. Relator - vamos ver se entendi
bem: votamos o subtitutivo, ressalvados os destaques. Entender-se-á como destaques todas as
emendas para as quais foram pedidos destaques,
emendas é claro que foram ao projeto original
ou outras que aqui foram apresentadas em plenário, como sugeriu o Sr. Relator. Então, todos esses
destaques serão votados, é isso?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Todos esses destaques serão votados, assim que
esta Presidência entendeu
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Quer dizer, as minhas cinco emendas que aí estão,
e para as quais pedi destaque, iremos votá-Ias
depois de aprovado o substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Quer dizer, a votação agora seria em bloco apenas
para aqueles artigos e parágrafos em que não
há contestação, nem apresentação de destaques
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Votamos
o substitutivo, ressalvados os destaques. Estes serão votados em separado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ressalvados os destaques e até mesmo os destaques
agora em plenário. Estão de acordo?
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Aprovado o substitutivo isso não significa que setão prejudicadas essas emendas, estão?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pelo
menos o entendimento desta Presidência é assim.
E o Relator parece que comunga...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Os destaques solicitados neste momento...
O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Existem as emendas, eu pedi destaques para elas,
muito bem, aprovado o substitutivo...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -As emendas sobre as quais não foram pedido destaques
não estão sendo consideradas. Estamos considerando os destaques pedidos aqui.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas o que quero dizer é o seguinte: aprovado
o substitutivo as minhas emendas que foram ao
projeto e não ao substitutivo...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - E que
foram objeto de destaque aqui e agora, serão
votadas.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI _
Serão votadas?
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -É lógico.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI _
Não é bem lógico, porque aprovado o substitutivo,
as emendas foram ao projeto, elas teriam "prejudicialidade", a menos que a Mesa, ou seja, o Relator e o Presidente, concordem que elas sejam
votadas, é SÓ isso.
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Esta
Presidência concorda. Consulto o Sr. Relator se
também está de acordo.
V. Ex" está de acordo com o que foi proposto,
ou seja, a votação do Substitutivo, ressalvados
os destaques?
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Entendo
que é assim que deva ser não vejo outra maneira.
Evidentemente que os destaques serão apresentados agora b Mesa. As emendas que foram apresentadas anteriormente, evidentemente que se
não forem solicitadas como destaques, não serão
consideradas como tal.
O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - Sr.
Presidente, aconselho então, dar-se dois, cinco
ou dez minutos para que todos os Constituintes
possam apresentar os destaques
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, vamos conceder aos Constituintes dez minutos ...
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
Sr. Presidente, encaminhei um requerimento
à Mesa para que se votasse o substitutivo e requeri
preferência para votação do Substitutivo, resselvados os destaques. Gostaria que V. Ex", antes
de estabelecer o prazo para os destaques, colocasse em votação.

-

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, colocamos em votação a proposta do ilustre
Constituinte Floríceno Paixão. Pediria a atenção
de todos e do Constituinte que repetisse, para
aqueles que não estavam prestando atenção...
O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
-Apenas para ficar registrado nos Anais, no serviço de som, que a votação foi feita. Mas, não
chegamos a fazer a votação do requerimento de
preferência para o Substitutivo do Relator, ressalvados os destaques encaminhados à Mesa, incluídos os destaques apresentados aqui em plenário.
Então, está em votação a proposta do ilustre
Constituinte F1oriceno Paixão. Os que estiverem
de acordo queiram permanecer sentados.
O SR. CONSmUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, eu só acrescento o seguinte: os
destaques apresentados até o início da reunião.
Senão, vamos ter destaques apresentados no final
da reunião, inclusive de artigos do próprio substitutivo. Está certo?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
certo, mas apresentados agora. Posso submeter
à votação? Então, aqueles que se encontram de
acordo queiram permanecer sentados. Aprovado.
Temos agora um prazo de 10 minutos para
receber os destaques.
Estamos encerrando o prazo para recebimento
dos destaques. Por obséquio, quem ainda tem
destaques a entregar? Estamos encerrando o prazo.
Atenção. Está encerrado o prazo para entrega
dos destaques, considerando aquele que está
com o nobre Constituinte ali como sendo o último
pedido de destaque porque, senão, nós...
Está encerrado o prazo. Nós, agora, apenas
solicitamos o novo prazo para a Secretaria localizar esses destaques, que nós podemos COnsiderar, quando for o caso, como destaques de
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plenário. Qual é o prazo que a Secretaria solicita?
Foram apresentados 89 pedidos de destaques.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO MUito bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não Com a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
IPresidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Podemos recomeçar a nossa reunião e, antes de
fazê-lo, eu gostana de assinalar a presença aqui,
em nosso plenário, do Dr. Paulo Nogueira Neto,
que será um dos oradores na segunda-feira. Palestra muito aguardada pela sua luta, que nós
todos conhecemos, em relação à proteção do
meio ambiente no Brasil.
Iniciando o processo para a votação, quero comunicar aos constituintes que não foi solicitado
o destaque para os seguintes artigos do anteprojeto Substitutivo: não apareceram destaques para
os seguintes artigos: art 6°

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Considero que esta informação de V. Ex' carece de
uma importância maior, mesmo porque os destaques que houver todos eles, serão analisados,
mesmo que tenha havido a informação anterior
de que eles não seriam analisados. Todos eles
serão analisados.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não. Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, a fim de termos um melhor aproveitamento no trabalho, consulto a V. Ex" se os destaques serão feitos por ordem de entrada ou por
ordem de assunto.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Aqui
nós recebemos os destaques por ordem de entrada. Quer dizer, são numerados à medida que vão
entrando aqui junto à mesa.
O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Eu
pergunto a V. Ex" se não poderíamos agrupá-los
por ordem de assunto, porque, senão, vamos decidir um assunto e em seguida voltaremos a ele.
E sendo dessa forma, por ordem de entrada, muitas vezes o primeiro assunto aprovado pode ser
modificado pelo segundo. Então, eu proporia a
V. Ex" que os agrupasse por assunto e os colocasse em discussão em bloco a flrn de termos
maior praticidade. É a questão de ordem, é a
sugestão que faço a V. Ex", com a devida vênia.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) proposta é prática.

A

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Eu acho, inclusive, que, para acompanhar essa
proposta do Constituinte Cunha Bueno, se podería utilizar uma parte maior de tempo, de modo
que pudéssemos organizar o enfoque, o que permitiria economizar mais à frente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - De
pleno acordo. Alguém ainda quer se manifestar
sobre a proposta "colocarmos por assunto"? Mas
aí então, seria necessário à Secretaria um pouquinho mais de tempo para separar os destaques,
porque são muitos, são quase noventa.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENAPela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não. Com a palavra.
O SR CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENASe for efetivamente usado o critério de assunto,
conforme se for discutindo, parágrafo por parágrafo, quem tiver qualquer proposta de destaque
levanta-se e apõe o destaque solicitado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad.) - Estando todos de acordo, pedimos um prazo de
15 minutos.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, como a Secretaria já está trabalhando,
nós aguardamos o final do trabalho aqui, que
poderá ser 10 ou 15 minutos no máximo.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Aguardamos aqui mesmo em plenário o tempo
que for necessário? De acordo.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENASr. Presidente, há um pedido de destaque para
todos os artigos, do número 1 ao 13° Estão em
separado.
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) -Sr. Presidente, eu lembro ao Presidente e ao nobre Constituinte que o Regimento não permite destaques
formulados dessa maneira.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENAAntes do Presidente suspender a reunião, eu ainda
indaguei se seriam para as emendas destacadas
e inclusive os artigos, porque há que se poder
votar artigo por artigo.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Não
podem ser apresentados destaques a uma série
de artigos. Podem ser apresentados destaques
a artigos isolados, não a todo um setor.
O SR CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENAO que nós entendemos, e fOI assim que dissemos,
é que n6s iríamos, primeiro, à votação em bloco,
a que foi aprovado. Salvo os destaques, tanto dos
escritos apresentados anteriormente, como aqueles destaques que seriam feitos e considerados
naqueles 10 minutos que demos de prazo para
os destaques em plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, continuando aqui, a informação que tenho
a apresentar a vocês é que para os seguintes
artigos não foram apresentados destaques: o
Substitutivo art. 6°.Mas parece que no Substitutivo
a numeração é sequencial. Então, o art. 6° é um
s6 no onginal é que havia o capítulo da saúde.
Então, os arts. 6°, 11, 17, 18, 22, 23, 31, 34 e
35. Esse 34 é o segundo 33 que está aí.
De acordo com o entendimento desta Presidência, esses aqui estão automaticamente aprovados. São os arts. 31, 34 e 35.
Com a palavra o ilustre Constituinte, Eduardo
Jorge
O Sr. Constituinte Eduardo Jorge - Eu apre
sentei uma emenda destacando uma emenda minha e ela incide sobre o art. 69

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Eu
acredito que realmente analisaremos todos eles.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE A minha colocação, Sr. Relator, é porque, como
esses artigos são dados como aprovados, e como
a minha emenda, no meu entendimento, incide
sobre esses artigos, eu gostaria que o art. 6° fosse
retirado daquele grupo dos aprovados para ser
apreciado com os outros.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
certo. Podemos retirá-lo atendendo à solicitação.
Art. 6° Que a Secretaria localize, então, a proposta
de destaque do art. 6° Vamos fazer inicialmente,
colocar em discussão e votação aqueles destaques em relação ao capítulo do meio ambiente.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sugiro que V. Ex", em princípio, coloque em
votação todo o Substitutivo para que ele seja aprovado globalmente.
O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
foi feito, nobre Constituinte, anteriormente, na parte inicial da reunião. É só isso?
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Queira perdoar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En'
tão, vamos prosseguir.
O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO-Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jose Elias Murad) Com a palavra o nobre Constftuinte?:,

O SR PRESIDENTE (José Ehas Murad) - A
explicação é a seguinte, Constituinte Eduardo Jorge. Está aqui. As emendas não foram apresentadas com esta numeração do Substitutivo Mas
há um correspondente no relatório preliminar que
corresponde a este artigo onde estaria incidindo
a sua emenda. Não? Então é mesmo no Substitutivo. É preciso localizá-lo

O SR CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, devido ter havido um erro na impressão do computador na numeração 33, eu também fiz uma pequena confusão. Eu gostaria de
ter feito uma emenda ao art. 34. E não a fizexatamente porque, com essa Cf)nfÚs~Ó do computador, eu não estava aqui no momento em que
o ilustre relator nos alertou, uma vez que eu estava
na reunião da Mesa da Câmara, conforme havia
informado. Gostaria de poder apresentar essa
emenda neste momento, pedindo desculpas-à :.
Subcomissão, mas é que havia um erro técnico
na numeração e eu me enganei. É destaque para
votação.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Sr. Relator.
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o SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu pergunto ao Constituinte Cunha Bueno se o destaque
já foi apresentado com a incorreção da numeração do artigo.
O SR.CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Não
foi apresentado.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu creio
que seria perfeitamente válida e aceitável a sua
proposição se o destaque já tivesse sido apresentado com a incorreção na numeração. Seria perfeitamente passível de aceitação. O fato dessa
incorreção não significa, evidentemente que tenha havido qualquer impossibilidade de V. Ex'
apresentar o destaque no tempo hábil.
OSR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO-Não
concorreu para isso, mas eu quero apelar à liberalidade do Relator, porque, uma vez que é para
melhorar o projeto eu acredito que é plenamente
justificado, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu creio
que abriríamos, Constituinte Cunha Bueno, um
precedente inaceitável. Isso não compete a mim,
mas ao Sr. Presidente, mas eu creio que, não
tendo havido nenhum fator impeditivo para a
apresentação em tempo hábil, não vejo porque,
sinceramente, seja acolhida a proposta de V. Ex".
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, eu queria fazer um apelo ao caráter
liberal de V. Ex"uma vez que me enganei, baseado
num pequeno erro que havia e não apresentei
o destaque no momento hábil, mas parece-me
que, ainda, já que não começamos a votação,
é tempo de se apresentar um destaque que é
no sentido de aperfeiçoar o relatório. Estamos
fazendo uma Constituição para durar, e não para
ser emendada amanhã. Por isso eu apelo a V.
Ex' que deixe que apresente essa emenda de destaque, visando a aperfeiçoar um erro que já sei
que é flagrante, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - É
sobre o art. 34, que está numerado como 33.
Acho que, tendo em vista que o erro foi da impressão, a justificativa do Constituinte Cunha Bueno
procede e esta Presidência acolhe a sua solicitação.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATPela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.

mental. E bem claro no Regimento onde diz "As
matérias constitucionais", - é o parágrafo único
do art. 75, - "somente serão votadas pelo processo nominal". Esse é um aspecto regimental
claro. V. Ex" dá vazão a que haja recurso posterior.
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Para evitar possíveis problemas futuros, eu,
então, se houver ainda condições de voltar ao
assunto, requeiro votação nominal para o substitutivo, ressalvados os destaques. Aquela votação
que fizemos aqui e que foi aprovada por unanimidade.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, mesmo aprovada por unanimidade,
para resolver o problema requeiro votação nominal, verificação de quorum,
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Está
acolhida a proposta, então, vamos passar à votação nominal. VouFazer a chamada. Os que estiverem de acordo queiram dizer "sim", ressalvados
os destaques, exatamente como votamos simbolicamente há cerca de 2 horas.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Temos suplentes aqui também.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Os suplentes serão chamados pela ordem de
chegada?
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Perfeitamente. Além disso, temos que ver também
a questão da proporcionalidade dos suplentes,
manter a proporcionalidade dos partidos.
Parece que, no momento, estão presentes aqui
quatro suplentes do PMDB e dois do PFL. Como
temos 4 suplentes do PMDB e há quatro ausentes,
eles podem votar. Do PFL há dois ausentes e
dois suplentes. Está mantida a proporcionalidade.
Vamos chamar pela ordem de chegada.
(Procede-se à votação com os suplentes.)
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Quanto é que está o resultado? Vinte e um votos
"sim", unanimidade. Está aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI É verdadeiro o que afirma o Constituinte Carlos
Sant'Anna, mas não é menos verdade, também,
que os pedidos de destaque para a votação em
separado de artigos determinados do substitutivo,
para que esses artigos sejam incluídos, devem
ter também, a maioria de votos, da mesma forma.
Vamos repetir.
A minha questão de ordem é a seguinte, Sr.
Presidente, peço até para a sua assessoria prestar
atenção.
Foram feitos alguns requerimentos que pediram a V. Ex"o seguinte: "Peço votação em separado do art. n° tal do substitutivo". O que quer
dizer? Quer dizer que, quando há esse requerimento de destaque para votação em separado
do artigo determinado, é sinal que o artigo não
foi votado, vai ser votado em separado. O que
se vota não é o pedido de destaque, o que se
vota é o artigo. Porque o pedido de destaque
V. Ex" já deferiu. V. Ex" deferiu o destaque para
que seja votado em separado. O que quer dizer
votar em separado? Quer dizer não votar em bloco. Então, esse artigo vai ser votado em separado.
Também esse artigo, para ser aprovado, precisa
maioria de votos.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, para contraditar com muita pena, porque o Constituinte Gastone Righilevantou,
num momento muito importante da nossa luta
constituinte, essa questão de ordem à Assembléia
Nacional Constituinte, relativamente àquele processo de votação.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI E fui esbulhado. Não quero sê-lo de novo.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Mas, a jurisprudência que se estabeleceu...
O SR. GASTONE RIGHI - Mas a ditadura do
Professor Ulysses Guimarães não é a democracia
do Professor José Elias Murad.
O SR. CARLOS SANTANNA - De qualquer
sorte...
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Não
apoiado em relação a mim ou a ele.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, eu creio que isso é matéria vencida. Foi
feita a votação e aprovado por unanimidade o
substitutivo.Já foi,inclusive,declarado o resultado
da votação. Parece-me que não há como retornarmos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sobre o processo de votação, eu gostaria de
submeter ao presidente o seguinte: cada emenda
destacada, para que ela se insira no substitutivo,
é preciso que ela contenha um mínimo de metade, de mais da metade, do total dos componentes
da Comissão. O que vale dizerque, para a emenda
destacada se inserir no Substitutivo, ela precisa
conter 12 votos.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Doze votos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- De qualquer sorte, Sr. Presidente, o que prevaleceu e que prevalece na Constituinte é a decisão
de que, aprovada a matéria constitucional sob
votação, qualquer emenda, para se incorporar,
precisa ter mais da metade dos componentes da
Constituição. Portanto, a votação em separado
não existe, não há votação de artigo em separado.
Isso é uma questão regimental. Acho que não
devemos perder muito tempo com isso. Há tanta
coisa palpitante, mas a votação em separado artigo por artigo, destacar artigo para votar em separado a decisão na Constituinte foi de que isso
não existe.Vota-se em conjunto. As emendas destacadas, para que se insiram no que foi aprovado
em conjunto, aprova-se em conjunto, precisam
ter de votação metade dos votos dos membros
da Comissão. Se elas tiverem, aí elas se inserem.
Não há votação em separado de artigos.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATContraditando, Sr. Presidente, é uma questão regi-

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Pela ordem, Sr. Presidente. apenas para soli-

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, pelo que entendi, foi feita a votação
em globo do substitutivo naqueles assuntos em
que não havia pedido de destaque para as emendas. Mas, eu invoco a V. Ex' que a votação das
matérias constitucionais só pode ser nominal, pelo Regimento. Peço a V. Ex"que mande proceder
à votação nominal, de acordo com o Regimento.
Peço a V. Ex" que mande proceder à votação
nominal, de acordo com o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
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citar do meu prezado colega Carlos Sant'Anna
que me devolva o Regimento Interno, que ele
me pediu, para eu poder consultar. Agora, eu
acho, Sr. Presidente, que a votação é separadamente artigo por artigo, votação nominal, do artigo destacado.
O SR. PRESIDENTE (José Ehas Murad) Atenção, por favor. Os debates paralelos. Com
a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Gostaria de lembrar aos nobres companheiros
que existe um dispositivo no Regimento, que é
claro. Se, por ventura, o próprio relatório, no todo
ou em parte, for rejeitado, o que segue para a
Comissão de Ordem Social é o relatório final do
Sr. Relator. Então, se um artigo vai a votação
e a emenda não tem os tais 12 votos, também
não tem os tais 12 votos o artigo, vale a formulação do Relator. O Regimento é claro com relação a isso. Isso é um posicionamento em relação
ao relatório, como um todo e nas suas partes.
Embora respeite o posicionamento do Constituinte Gastone Righi, o Regimento é claro com
relação a isso. Vai-se votar o destaque; caindo
o destaque, vale a posição do Relator. É essa
a posição do Regimento.
O SR. RELA.TOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, vamos dar início à votação. O destaque
é derrotado, Sr. Constituinte Gastone. Se o destaque é derrotado, vale o artigo do substitutivo, evidentemente Vamos votar o destaque. O destaque
também precisa de maioria absoluta, evidentemente.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Relator,o destaque não precisa, não é matéria
constitucional. O que é matéria constitucional é
o artigo ou a emenda. O destaque é matéria meramente regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Atenção! Não vamos fazer debates paralelos porque, até agora, esta Subcomissão tem se pautado
por um respeito mútuo grande e um debate aberto e democrático. Espero que continuemos assim.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, já que o Constituinte Gastone Righi
concordou, eu gostaria que V. Ex" colocasse em
votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos então prosseguir.
Vamos fazer de acordo com os artigos. Há um
requerimento de destaque para o art. 1° Há duas
solicitações Uma do Constituinte Oswaldo Almeida e outra do Constituinte Jofran Frejat. Como
não escreveram, apenas pediram votação em separado e destaque para o art. 1°, eu gostaria que,
verbalmente, eles apresentassem, então.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Permita-me sugerir que sejam votadas, primeiro,
as emendas substitutivas. Vota-se uma emenda
substitutiva, se ela for adotada, esse destaque já
sai fora, porque há emendas substitutivas. É só
votar o artigo. Se há uma substitutiva, nós vamos
fazer duas votações.
A sua é aditiva.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Quero aditar a este artigo. Como destaque, eu

creio que a postulação do Deputado Gastone Righi é improcedente, uma vez que o destaque não
define se ele é supressivo ou aditivo Como nós
não sabemos se ele é aditivoou supressivo, terão
que ser votados todos e em seguida as emendas.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Se foipedido destaque para votação em separado,
só pode ser supressivo.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, nossa proposta é fruto de uma
emenda aditiva, que foifeita e que nós queríamos
vitalizar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Um
momento. Vamos ouvir o Constituinte que requereu este destaque.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- A nossa proposta é uma adição ao texto do
Substitutivo que prevê:
"Asaúde é um dever do Estado e um direito de todos"
Então, a nossa proposta é que seja acrescentado a esse artigo:
"de todos os brasileiros."
Haviadúvidas se esse "todos" comportaria, por
exemplo, turistas eventualmente em território nacional, como ocorre em outras nações e todos
os brasileiros, sem qualquer distinção, porque na
Constituição atual prevê-se o atendimento aos trabalhadores de um modo geral e no entanto, discrimina-se o trabalhador rural. Então, sem qualquer
discriminação, exatamente para fazer face a esse
aspecto,
"de acordo com padrões e mecanismos a
serem estabelecidos em lei."
Se nós vamos oferecer uma assistência de saúde a todos os brasileiros, naturalmente que ao
Estado compete também fixar os padrões de
atendimento a serem regulados em lei própria.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - De
acordo com o Regulamento, 3 minutos, no caso
aí, para defesa; e também 3 minutos para alguém
que queira falar contra o que foi proposto e o
relator também tem 3 minutos.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, acho que a Assessoria talvez não
tenha prestado atenção para um ponto importante. O Regimento Interno dizque se vota primeiro o que é substitutivo. E vota-se, sabe por que,
Sr. Presidente? Porque se a emenda for uma
emenda aditiva aceita e depois vier um substitutivo,como é que se faz?Cai o substitutivo? Não.
O substitutivo tem que ser votado antes porque
é uma nova forma total de redação ao artigo.
É por isso que o Regimento Interno exige; daí
eu ter pedido que as emendas substitutivas sejam
votadas primeiro. Não pode votar emenda aditiva
ou supressiva antes de votar a substitutiva que
tem que ser a primeira.
Há emenda substitutiva de minha autoria e o
Regimento Interno manda votar primeiro o substitutivo ou as emendas substitutivas.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Floriceno Paixão.
-

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
Em primeiro lugar, o parágrafo 1° do art. 63
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a respeito da votação do destaque, primeiro; em
segundo lugar vem a contradita.
"Os requerimentos de destaque que deverão ser apoiados por no mínimo 35 Constituintes..."
No caso de Plenário
.....ou por líderes que representem esse número, serão decididos pelo Presidente, cabendo de seu indeferimento, recurso ao Plenário."
Não há, portanto, votação de destaque. É o
Presidente que decide se acolhe ou não o destaque e se ele indeferir,o requerimento será submetido a Plenário.
Em segundo lugar, Sr. Presidente: Emenda
substitutiva é em relação a projeto e não em relação a emendas. De modo que no meu entendimento, até, inclusive,gostaria que o nobre Constituinte Gastone Righimencionasse o artigo do Regimento Interno em que apóia o seu ponto de
vista para que eu possa dar-lhe uma colaboração.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados no seu art. 133, parágrafo 6° diz o seguinte:
"Denomina-se subemenda a emenda
apresentada em comissão a outra emenda
e que pode ser, por sua vez,substitutiva,aditiva ou modificativa."
O SR. RELA.TOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presídente, antes de iniciarmos a votação, ficou claro
que nós aceitaríamos destaques que tinham sido
rejeitados anteriormente, aceitaríamos apenas
emendas, para os artigos inovados no Substitutivo. Como o art. 1° não é inovado, porque já
constava do relatório original,evidentemente que
se aceita o destaque e sobre ele não haverá emenda, porque ele já existia no relatório original. A
emenda não pode existirporque o artigo já existia
no relatório original.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas eu fui muito claro com o Sr. Presidente e
com o Sr. Relator para definirem antes.
O SR. RELA.TOR (Carlos Mosconi)-Absolutamente. Ficou muito bem definido, ficou perfeitamente defmido.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Ficou definido que votaríamos o substitutivo.
Aprovado o substitutivo,não haveira prejuízo para
todas as emendas que tivessem pedido de destaque. Para todas as emendas, inclusive as iniciais,
ficou muito claro isso. Isso o Sr. Presidente julgou,
consultei-o e repeti quatro vezes a pergunta. A
matéria é a mesma, o artigo é o mesmo e é
por isso que se aceitou.
O SR. RELA.TOR (Carlos Mosconi) - Eu consulto o Sr. Presidente e a Subcomissão.
O SR. CONSTITUIIi'ITE GASTONE RIGHI Isso é o que foi decidido. Eu ainda expliquei que
ficavamuito trabalhoso que eu tivesse de apanhar
minha emenda, redatilografá-Iapara fazer emenda ao substitutivo. Esclareci, repeti cinco vezes,
dez, e o Sr. Presidente me disse que votaria os
destaques. Então, todos os destaques são esses
80 aí. Ou não é isso? Ou será que houve dúvidas
quanto à decisão? Foi isso ou não foi o decidido?
Então, vamos fazer assim.
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o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Eu
gostaria de invocar, inclusive, a palavra do Constituinte Cunha Bueno que foi quem fez a sugestão.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Eu
tenho entendido que as matérias aditivas poderiam ser acrescentadas, uma vez que o Substitutivo era novo, sobre o destacado.

o

SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Não.
Sobre os artigos ou assuntos inovados. Isso ficou
muito claro.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas então eu teria anotado na minha emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ficou claríssimo isso. Ficou claro, perfeitamente.
O Constituinte Cunha Bueno é quem fez esta proposta.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Não. Fui eu quem fize pedi para repetir Emenda
212 a qual pedi destaque. Ela substitui os artigos
de 1° a 4° do projeto. Acontece que estão de
1° a 4° do substitutivo, é a mesma coisa. Eu só
queria ,substituir, nem isso, eu não teria que fazer
nada. E uma emenda substitutiva do próprio substitutivo e no entanto ela foi apresentada como
emenda substitutiva do projeto, mas é o mesmo.
Por que é que eu teria que repetir três laudas?
Foi isso que eu coloquei ao Sr. Presidente e ele
me assegurou que seria votado o meu destaque.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu gostaria de voltar a abordar o assunto. Ficou claro que
as emendas que haviam sido rejeitadas no meu
substitutivo poderiam ser objeto de destaque.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI É exatamente isso que eu queria.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Isso é
o número um número dois, como no meu substítutivo existem inovações sobre elas nós também
aceitaríamos emendas. Emendas da primeira fase, só as rejeitadas. As da primeira fase só entram
se houver inovação, porque já foi julgada
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Tem
a palavra o Constituinte Oswaldo Almeida.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Eu queria ponderar ao Presidente e ao nobre
Relator o seguinte aspecto: as emendas que apresentam inovações dentro do entendimento do
Ilustre Relator serão postas em votação pelo Plenário; então, quem vai decidir é o Plenário. As
outras emendas que eventualmente tenham sido
rejeitadas o foram tão somente pelo Relator, não
foram submetidas so Plenário da Subcomissão.
Seriam dois tipos de considerações que, de um
certo modo, limitam...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O que
eu estou querendo dizer é o seguinte: que emenda
de Plenário sobre o art. rr 1 não tem validade.
Essa é que é a questão. Sobre este artigo, não
há emenda de Plen-r«, só prevalece a emenda
anterior, se é que eld t;n pedida como destaque.
E isso que estou querendo dizer e fOI o nosso
entendimento.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
_-Como nós estamos incluídos neste caso, apre-

sentamos essa emenda e, nestes termos, exatamente, eu gostaria, Sr. Presidente, se me fosse
permitido, terminar de justificar, porque da proposta aditiva que foi motivo da emenda
7b-0312-8..
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Do artigo
n° I? V. Ex"já justificou?
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Não. Quero complementá-la. Então, nossa
proposição - repetindo, SI'. Presidente - é que
à saúde seja aditado o seguinte:
"Asaúde é um dever do estado e um direito
de todos". Vem o aditamento:
"de todos os brasileiros sem qualquer distinção
e de acordo com padrões e mecanismos a serem
estabelecidos em lei."
Por que os brasileiros? Para fíxar a nossa responsabilidade sobre um contingente nacional; por
que sem qualquer distinção? Para evitar que se
repita o que está sendo feito em relação a uma
previsão constitucional e que não está sendo
cumprida - repito - a Constituição atual prevê
assistência de saúde igualitária para os trabalhadores rurais e urbanos.
Nós sabemos que não ocorre isso em nosso
País; então, isso será para fortalecer o aspecto
da equalização que deverá ser feito a todos os
brasileiros de acordo com padrões e mecanismos
a serem estabelecidos em lei, para se estabelecer
um mínimo de atendimento que a lei vai regular.
Essa a nossa colocação.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar. Cada
um tem três minutos a falar?
O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad) - Três
minutos, um a favor, um contra.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Eu queria ponderar, Sr. Presidente: como vamos
admitir esse primeiro artigo que vai ter 3 emendas? Antes de haver a contradição e a votação,
talvez não fosse mais interessante ao conjunto
ouvir as três propostas, para se ter uma noção
e depois se encaminhar a contradita? Porque pode ser que a proposta do Constituinte Gastone
Righi contribua ou colabore, pode até somar com
a proposta do companheiro do PL. Então, minha
proposta, Sr. Presidente, Deputado Cunha Bueno,
é que em cada artigo fosse feito uma espécie
de painel rápido. Cada apresentador de destaque
falará durante 2 minutos sobre a intenção da sua
proposta e aí se pode ter uma votação só.
O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANTANASr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente: O grande slogan que é fundamental e que todos nós, há longos anos, vimos
falando, é de que a saúde é um direito do cidadão
e um dever do Estado.
Depois surgiu uma dúvida sobre a real interpretação jurídica desse cidadão e há um sentido mais
amplo e outro sentido mais restrito, mas no sentido mais restrito, cidadão é aquele sujeito que
está em gozo de direitos políticos, de modo que
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só seria individuo a partir do momento em que
retirasse seu título eleitoral. Ora, e as crianças
e os que não fossem eleitores não estariam cobertos pela expressão "direito do cidadão, dever do
Estado". Então todos nós começamos a utilizar
não mais a palavra cidadão, é um direito do cidadão, é um dever do estado, e passamos a utilizar
"é um direito de todos e um dever do Estado"
para, exatamente, evitar aqueles aspectos restritivos que a expressão cidadão poderia, evidentemente, conter, embora, cidadão, no sentido amplo, poderia, evidentemente, abranger todos.
Tenho a impressão de que este artigo é tão
importante que o acréscimo que ele pode comportar é talvez mais de todos os brasileiros. Não
pode comportar mais do que isso, senão quebra
a força que o artigo tem que ter no princípio
do capítulo saúde.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI V. Ex' me permite? Veja bem, porque eu queria
votar as Emendas Substitutivas. Na minha Emenda Substitutiva, digo uma coisa mais séria:
"assegurar a proteção à saúde é um dever
do Estado e um direito de todos."
Porque o Estado não pode ter como dever a
saúde; ele tem como dever assegurar a proteção
à saúde, não é assegurar a saúde, é a proteção
à saúde.
O SR. PRESIDENTE (José Ehas Murad) - Antes o Deputado Cunha Bueno está aguardando,
porque ele pediu a palavra pela ordem e nós permitimos apenas a interferência do Deputado Carlos Sant'Anna porque era um encaminhamento
e do Deputado Eduardo Jorge.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Gostaria
que V. Ex' estabelecesse a maneira pela qual nós
vamos encaminhar esta votação e proceder à votação. Será dada a palavra ao autor do destaque
e depois eu gostaria que V.Ex" nos deixasse claro
como vamos proceder para votar o destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Nós
vamos obedecer ao que está aqui disposto em
nosso regulamento.
"Os destaques serão votados um a um
pelo processo nominal. No encaminhamento
de votação, poderão usar da palavra, por 3
minutos, um membro a favor e outro contra."
Então, este é o critério que nós vamos adotar.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Então,
falaria o autor do destaque, o outro para contraditar e depois o Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao Constituinte Cunha Bueno.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Entendo que a sugestão, embora válidà, é muito
restritivaporque não podemos desconhecer o fato
de que há cidadãos estrangeiros que moram no
Brasil há 20, 30 ou 40 anos, legalmente, têm
filhos, têm netos aqui no Brasil e que estariam
fora, portanto, se aprovássemos esse artigo. Além
do mais, não podemos desconhecer também a
evidência de trabalhadores legalmente neste País
que prestam a sua contribuição e que estariam
fora também se adotássemos esta expressão.
E além do mais, o Brasil mantém acordos internacionais firmados - posso citar e tenho certeza
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- com a Itália, com a Espanha, com Portugal
e com alguns outros países onde há reciprocidade
neste assunto.
Portanto, acho que seria uma limitação ao direito de estrangeiros com filhos brasileiros residentes legalmente no País e trabalhadores estrangeiros legalmente no País é também um desrespeito aos acordos internacionais que o Pais já
mantém com outras nações.
Era a contradita que tinha a oferecer.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presidente: pelas razões já expostas, voto pela rejeição
à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos submetê-Ia, agora, à votação do Plenário e
o processo é nommal.
Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, pelas razões expostas, voto pela rejeição
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Bom, então temos que submeter agora à votação
do Plenário, e a votação é nominal. Pediria a VicePresidente, a Constituinte Maria de Lourdes Abadia apra fazer a chamada nominal.
O SR. CONSTITUINTEJÚUO CAMPOS- Sr.
Presidente, é bom orientar a votação para uma
questão de ordem, quem for contra toda a emenda, é bom orientar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Os
que forem a favor do Relator dirão "sim". Certo?
Acatando a ponderação do Constituinte Gastone
Righivamos votar a emenda. Os que forera favoráveis à emenda, dirão "sim".
Vamos repetir: como o Constituínte Gastone
Righilevantou o problema de que dever-se-á votar
a emenda, e foi solicitado destaque para ela, os
que forem a favor do destaque do Constituinte
Osvaldo Almeida, queiram dizer "sim".
Peço à Constituinte Maria de Lourdes Abadia
que preceda à chamada nominal.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, V. Ex' me permite mais uma sugestão que é em colaboração ao seu trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE GASTHONE RIGHI São muitos os destaques. As emendas ou matéria
constitucional têm que ser aprovadas por votação
nominal. Mas se V. Ex' pedisse que levantassem
os braços os que estejam a favor ou levantassem
os que estão contra, V. Ex' verificaria, desde logo,
se existe ou não, e só se o autor requerer verificação é que fará a chamada nominal, ou seja, para
aprovar a matéria se faz a chamada nominal, mas
se a maioria pronunciou-se contra, levantando
os braços, por exemplo, nem é preciso a chamada.
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Entendo que V. Ex' tem razão. Toda matéria
constitucional tem que ser votada, nominalmente.
Entendo que V. Ex' deveria colocar em votação
nominal para efeito de registro em Ata.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Aliás, me lembro que a proposta que eu a fiz
em plenário, quando da execução do Regimento,
e ela foi recusada. Fiz essa proposta em plenário
e ela não foi acolhida pelo Relator. Mas aqui está
escrito, Constituinte Gastone Righi, os destaques
serão votados um a um pelo processo nominal.
(Procede-se à chamada nominal.)
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
proposta foi recusada com 20 votos contra, um
voto a favor e uma abstenção.
Aqui também há um outro pedido de destaque
em relação ao artigo 1°, do Constituinte Jofran
Frejat.
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Jofran
Ferjat.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, o art. 19, com a redação: "A saúde
é um dever do Estado e um direito de todos",
praticamente, é uma expressão política, um slogan estabelecido na 8' Conferência de Saúde.
Naturalmente, ele tenta resgatar os anos em que
o Governo, de certa maneira, deixou de pagar
a sua divida social para com o povo brasileiro.
Entretanto, esta. expressão carece de uma série
de fundamentos para que ela não dê ensejo a
inúmeras medidas contra o próprio Estado. Compreende-se perfeitamente que no momento em
que se sai do regime autoritário, em que não
se resgata a dívida social, que a tentativa na feitura
de uma nova Constituição seja exatamente de
criar mecanismos até contudentes, tipo slogan,
para justificar a falta de atendimento, de assistência que todos somos responsáveis neste País.
Quando se diz que a saúde é dever do Estado,
naturalmente, o Estado não pode responsabilizar-se por uma série de patologias que tanto podem ter diagnóstico antes do nascimento como
também a técnica ainda não permitiu fazer esse
diagnóstico. Por exemplo, uma criança que nasça
com uma má formação congênita, seguramente,
se a saúde é um dever do Estado, o pai ou a
mãe dessa criança podem responsabilizar o Estado por não ter oferecido saúde a essa pessoas,
então, embora seja um slogan, seja bonito, seja
interessante, ela carece de fundamento, por permitir numa tentativa até de revide por essa dívida
.socíal que não foi resgatada, que a população
ou algumas pessoas possam tentar responsabilizar o Estado por certas circunstâncias pelas
quais ele não é responsável diretamente. Em segundo lugar, direito de todos. Ora, embora possa
ser direito de todos, e deve ser direito de todos,
ninguém pode impedir, nem o Estado pode impedir, que o individuo estabeleça, dentro da sua condição de vida, mecanismos que estraguem a sua
saúde. Por exemplo, os fumantes. Os fumantes
adquirem a sua doença por livre e espontãnea
vontade, e naturalmente nesse momento o Estado não é responsável por esse indivíduo adquirir
sua doença. Portanto, Sr. Presidente, apresentei
proposta de emenda a este título, que me parece
um título político, mas que pode trazer repercussões no futuro para o Estado, que diz o seguinte:
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"Art. 1° É dever do poder público as funções de prevenir as doenças, manter e promover a saúde do cidadão."

Pode ser incluida, mclusive, a recuperação,
não há nenhuma necessidade de se restringir a
isto. Mas, seguramente, isto também protegerá
o Estado contra ações possíveis ações que independam da sua ação em proteger os cidadãos.

o SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Sr. Presidente, peço a palavra, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Sr. Presidente, as hipóteses levantadas pelo ilustre
companheiro permissa vem não têm guarida
nenhuma, porque o Estado só pode ser acionado
quando for evídente a sua omissão, a sua negligência ou outro fato capaz de fíxar a sua responsabilidade. Por isso, acho que essa Subcomissão
deve rejeitar essa proposta.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Regimentalmente, temos 3 minutos para defesa, 3
minutos para a contradição e depois o relator,
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, eu confesso aos Constitumtes que recebi
centenas de propostas para esse art. 1°.Confesso
que queria dizer, com maior simplicidade, com
maior objetividade, exatamente, o que todos nós
queremos dizer. Nós não estamos querendo conceituar a saúde neste artigo. Estamos querendo
situar a saúde no seu contexto mais amplo e mais
universal, desta maneira, Sr. Presidente. Por esta
razão, voto contra a emenda proposta.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, vamos submetê-lo a votação.
Peço à Constituinte Maria de Lourdes Abadia
para fazer a leitura dos Constituintes que compõem esta Subcomissão e seus suplentes que
estão presentes Quem for contra a emenda, por
obséquio, diga "não".
Peço que se proceda à leitura do texto da emenda
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT"É dever do poder público as funções de prevenir
as doenças, manter e promover a saúde dos Cidadãos."
(Procede-se a chamada nominal para a

voteçso.)
O SR. PRESIDENTE (José Elias de Murad) A proposta está recusada por 18 votos contra,
3 a favor e 1 abstenção. Assim, nós liquidamos
o art. 19
Duas, aqui no art. 2°, a do Constituinte Oswaldo
Almeida, e a outra, no mesmo artigo, do Constituinte Paulo Macanni.
O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE Sr. Presidente, quero voltar àquele encaminhamento que eu fiz. Para conhecimento maior' da
votação, acharia interessante que, quando se tratasse de um artigo, houvesse um breve resumo
sobre duas ou três emendas, porque aí o Plenário
tem uma visão de conjunto das emendas e sobre
aquele artigo. Nós votamos a proposta do compa-
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nheiro do PL sem saber qual é a proposta do
PFL, e acho que isso prejudica. Se houver uma
breve exposição das propostas em relação àquele
artigo, depois dos encaminhamentos, acho que
fica melhor a visão do Plenário sobre o que teve
encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, pedi a V. Ex' que colocasse as
emendas subsntutívas primeiro e agora surge o
problema. A minha emenda substitutiva é substitutiva aos artigos 1°, 2°, 3° e 4°. Portanto, passa
agora o art. 1°,e meu artigo 1° aqui não é votado;
depois, passa o 2°, o 3° e o 4°, a minha será
votada quando? À altura do art. 50? Como é que
faz? Se não, temos que voltar atrás depois. É uma
emenda substitutiva de quatro artigos, porque eles
se encadeiam.
o SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Não podem ser feitas emendas, salvo melhor
juízo, abrangendo mais de um dispositivo do texto.
Creio que houve alguma falha.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Pode, desde que os artigos se interliguem; isto
é do regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Parágrafo 29 do art. 25, se não me falha a memória
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, sugiro que seja apreciada a
emenda do Constituinte Gastone Righi, referente
ao art. 1°
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas se ela é substitutiva, eu tenho que ler, porque
o artigo 1° da minha, isolado, fica sem nexo, sem
os demais que têm que se completar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Nós
entendemos o raciocínio do Constítumte Gastone
Righi.Este é o exemplo concreto, tendo sido aprovado o art. 1°, e se sua emenda é substitutiva
ao artigo, automaticamente ela estaria prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas não pode, porque não pude nem expô-la.
Se foi dado o destaque, é para que ela seja votada;
daí eu ter dito que o substitutivo tem preferência,
por causa disso. Por exemplo, o substitutivo global
tem preferência sobre o substitutivo parcial, e assim por diante.
Quem tiver, aqui, um substitutivo que envolva
dez artigos, e sendo iniciais, ele preferirá ao meu,
que envolve quatro. Vamos do maior para o menor; se não, iremos em ziguezague, para a frente
e para trás.
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Emenda-Substitutivo?
O SR. CONSmUINTE GASTONE RIGHE Sr. Presidente, somente para responder a Floriceno Paixão, essa brilhante cultura gaúcha, esclareço que dispõe o art. 23, § 2°:
"Fica vedada a apresentação de emenda
que substitua integralmente o projeto ou que
diga respeito a mais de um dispositivo, a
não ser que trate de modificações correlatas,
de maneira que a alteração relativamente a
um dispositivo envolva a necessidade de se
alterarem outros."

É o meu caso específico.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Mural)- Estamos diante de um impasse.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Não! Tudo bem! Eu apenas quero mostrar...
O SR RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, eu gostaria de submeter à apreciação da
Subcomissão, a seguinte sugestão: estamos votando destaques para os artigos do substitutivo,
que são emendas ínclusívemodíílcatívas, substitutivas, portanto. Eu perguntaria a V. Ex' e a toda
subcormssâo se não seria possível, mesmo nas
emendas ou nos destaques solicitados que incluam mais de um artigo, votarmos também esses artigos constantes num pedido mais amplo
no momento em estivermos votando o art. 1°,
por exemplo?
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -Sim;
creio que seria a solução.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Em seguida, passa-se ao outro artigo. Se constar desta
proposição, por exemplo, a proposição do Constituinte Gastone Righi;vamo-nos dedicar também
ao art.2° da proposição feita pelo Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - De
acordo com a proposta do Relator, colocaríamos
agora, também, em discussão e votação o art.
19 da proposta do Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Sr. Presidente, peço a palavfa para uma questão de ordem
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
, - Eu faria ao Presidente a seguinte sugestão:
colocar em votação os quatro artigos do Constituinte Gastone Righi. Se forem rejeitados os quatro, já estaria resolvido o problema; e se forem
aprovados, passaríamos ao art. 5°
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - É
exatamente o que dissemos há pouco. Apenas
V. Ex' complementou com a rejeição.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Parece-me que o Relator quer esclarecer algum ponto. Tem a palavra S. Ex'
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, eu desejaria apenas ler para a Comissão o teor de minha proposta, que vai do art.
1° ao art. 4°
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Sr. Presidente, pela ordem, sobre o processo
de votação. Tenho a impressão que a emenda
do Constituinte Gastone Righi,por ser substitutiva,
ter amparo regimental e envolver vários artigos,
tem procedência sobre as demais, para votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Estamos dando essa preferência. Peço a atenção
de todos os nobres Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE GASTONI RIGHI- Sr.
Presidente, eu pediria apenas aos ilustres Membros desta augusta Subcomissão, para o teor de
minha emenda - e ela é uma coisa só; é um
todo - visando aprimorar o substitutivo do Sr.
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Relator e inclusive aceitando e enaltecendo esse
Sistema Nacional de Saúde que S. Ex' não tratou
bem como sistema nacional, mas como um sistema único de saúde, que ficaria assim:
"Art. 1° Assegurar a proteção à saúde é
um dever do Estado e um direito de todos.
Parágrafo úruco. ' As ações de saúde são
funções de natureza pública, cabendo ao Estado sua normatização e controle."

Portanto, não a execução global.
"Art. 2° As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constitui um sistema nacional único."

É uma redação melhor, do que a que propõe
o Sr. Relator.
"Parágrafo único. É assegurado o livre
exercício da atividade médico-hospitalar privada, que poderá integrar o sistema nacional
único, nas condições estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Saúde."
Pelo projeto do Sr. Relator, as entidades privadas não compõem o sistema nacional único, o
que se toma, não só estranho como altamente
inconveniente, quando elas são responsáveis por
99% do atendimento médico-hospitalar.
O sistema único é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde, com recursos provenientes da
receita tributária, de fundos estaduais e municipais e de recursos de outras instituições integrantes.
Tento corrigir aqui uma falha, que me parece
do substitutivo, que não prevê recursos de outras
instituições integrantes desse sistema, como seria
o caso dos recursos de previdência social, ou
os casos das próprias santas casas ou das próprias entidades que participariam, de hospitais,
de cooperativas médicas, etc. Esses também são
recursos que integrariam o sistema único.
"Art. 4° O sistema único terá como órgão superior de coordenação, deliberação e
normatização o Conselho Nacional de Saúde, com organização e atribuições fixadas
em lei complementar.
Parágrafo único. A composição do conselho observará o princípio da paridade entre
representantes do Poder Executivo, das entidades sindicais de trabalhadores e das organizações sindicais patronais e dos prestadores de serviços, que também, também deveriam ser ouvidas."

Em suma, esta é a minha proposta, para a
qual apresentei a seguinte justificativa:
"Esta proposição nos parece melhor adaptada à realidade nacional, não prejudica a
idéia do Sr. Relator em criar um sistema único de saúde, regionalizado, hierarquizado e
integrado, sob comando também unificado.
O que esta proposição pretende é manter,
de forma explícita, o livre exercício da mediema liberal, que poderá colaborar e integrar
o sistema nacional único. Não concordamos
com o item da obrigatoriedade de aplicação,
mediante arrecadação de tributo de 10% do
PlB,pois isto implicaria a necessidade de dobrar a atual conta tributária nacional, embora
achemos que este deva ser um objetivo a
ser alcançado, a longo prazo e também com
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a participação de recursos do setor privado.
Suprimimos, ainda, o item em relação à
intervenção e à desapropriação, já que é material de caráter geral, aplicável a toda atividade econômica, e que constarpa de outro
capítulo da nova Constituinte. Por isso, espero seja acolhida por esta Comissão a minha
emenda."

Companheiro Gastone Righi, pelo cuidado e pela
atenção que está dando às questões de saúde
no País.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Relator.

O SR. CONSmUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, eu queria dizer a V. Ex' e a Subcoo SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - missão que toda a redação deste texto levou muito
Com a palavra, para a contradita, os Srs. Consti- em conta não apenas o momento, não apenas,
inclusive, os debates que tivemos nesta Subcotuintes que da mesma quiseram usar. (Pausa.)
missão, mas, sim, muito, Sr. Presidente, o passado
O SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA recente na área da saúde no Brasil. Procuramos,
- Eu pediria a palavra, Sr. Presidente.
aqui, colocar as reivindicações mais enfáticas, as
mais debatidas, as mais discutidas na área de
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) saúde em todo o Brasil nos últimos eventos, nos
Com a palavra o nobre Constituinte.
últimos simpósios, nas últimas conferências realiO SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA zadas em todo o País.
- Ainda que a redação do substitutivo não seja
Eu citaria, como exemplo, Sr. Presidente, uma
perfeita e haja possibilidade, sem dúvida alguma,
de aprimorá-la, o que poderá ser feito nas comis- entidade, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que aqui esteve e que congrega, parece-me,
sões temáticas e na de sistematização, é inquestrinta ou quase trinta entidades, e por aqui passationável que esse art 1c deve permanecer com
a redação que está, especialmente no caput: "a ram o Ministério da Saúde, o Ministério da Previsaúde é um dever do Estado e um direito de dência Social; ela congrega também o Ministério
todos". Deveriaser: "a saúde é um direito de todos das Educação, representantes de todas as secree um dever do Estado". Mas esta redação é muito tarias estaduais de saúde, representantes de seimportante porque tem a força do SImbolismo cretarias municipais de saúde e representantes
que a luta pela saúde, como um dever do Estado de todas as entidades de profissionais de saúde.
Esta proposta congrega, Sr. Presidente, a sínteé um direito do cidadão, tem ao longo da história
se dessa discussão tão prolongada. Também resda resistência democrática no País.
Alterar a redação desse artigo seria alterar uma peito a posição do Constituinte Gastone Righi,
das simbologias fundamentais, que, inclusive, que até me surpreende com seus conhecimentos
nesta área, mas, evidentemente, não posso preteconsubstanciou-se a nível da VIII Conferência Narir, de maneira alguma, o que foi colocado aqui,
cional de Saúde.
Por outro lado, no art. 2°, as modificações ao que representa, de forma cristalina, de forma limmesmo propostas, não têm a força - e acredito pída,a vontade majoritária da sociedade brasileira.
Portanto, evidentemente, voto contra a proposque o Presidente poderá, até, separar os artigos,
ta
apresentada pelo Constituinte Gastone Righi.
votando um a um dos artigos propostos pelo erní-'
O SR. CONSTITUINTE GASTONI RIGHI - Sr.
nente Constituinte Gastone Righi.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Não. Presidente, peço a palavra para um requerimento.
Peço que, na minha emenda, tenha votação em
o caput do art. 1°,porque entendo que,
o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA separado
com as duas votações anteriores, a Comissão fi- Poderia. Entretanto, isto não tem importância.
xou um ponto de vista quanto à expressão verbal
Mas a forma da redação do substitutivo do art
que deve ter o caput do artigo. Portanto, o caput,
2° vem também de toda uma longa tradição da
apenas, parece-me estaria prejudicado, o que vale
luta do setor saúde, e que mudam as palavras,
dizer que eu retiraria o caput do art. 10 com a
na forma de redigir, de acordo com os conselhos,
votação do restante.
os seminários, os simpósios, mas o Relator conseO SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) guiu cristalizar a idéia básica do que todas essas
Acredito que isto o Constiuinte pode fazer.
reuniões anteriores evidentemente concluíram
sobre a questão do sistema único hierarquizado,
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI regionalizado, normatizado, sob a coordenação
Claro; estou retirando, diante do resultado.
até seria de um ministério único, que o autor,
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - E
o eminente Relator Carlos Mosconi, preferiu colovotaremos o resto.
I
car como comando administrativo único em cada
nível de governo, que mudaram as palavras mas
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI contém a idéia matriz da coordenação a nível Votaremos o resto, a partir do parágrafo único.
nacional de um sistema único.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Esta
Dizer que as entidades privadas não estão de
Presidência
entende que não há qualquer inconacordo com o que está no substitutivo, contidas
veniente. Assim, chamamos para votação, mas
no Sistema Nacional de Saúde, não me parece
retirado o Caput do art. 1° Procederemos da
~er esta a interpretação de quem lê o substitutivo.
E claro que todos os órgãos prestadores de servi- seguinte maneira: como tem preferência a votação da emenda, do destaque, aqueles Constituinços de saúde, públicos e privados, compõem o
tes que forem a favor da emenda, digam "sim".
Sistema Nacional de Saúde, porque, evidenteOs que forem a favor da emenda do Constituinte
mente, a saúde é um dever do Estado, e o Sistema
Gastone Righi, retirado o caput do art.l>,queiram
Nacional de Saúde, passa, consequentemente, a
dizer "sim". Está esclarecido?
ser partícipe desse dever do Estado.
Por todas estas razões, prefiro o texto do substiO SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Peço a palavra, Sr. Presidente.
tutivo. As minhas homenagens, entretanto, ao
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Sr. Presidente, vou ter dificuldade de votar dessa forma, porque existem artigos com os quais
concordo, e outros, não. A minha proposta em
relação ao art. 2° praticamente vem de encontro
à proposta do art. 2° do nobre Constituinte Gastone Righi.
Não sei .se seria válido, então, votar artigo por
artigo.
O SR. CONSmUlNTE OSWALDO ALMEIDA
- A proposta tem que ser votada globalmente;
não pode ser votada artigo por artigo.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Põe-se em votação a proposta total, excluída
dos artigos tais.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Creio que a solicitação de V. Ex"não tem acolhida
dentro de nossos regulamentos. Ela tem que ser
votada em bloco.
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra. A preocupação do
companheiro do PL é importante, e temos que
analisar. S. Ex' pode-se sentir constrangido em
votar sim ou não, porque tem um determinado
espaço, um determinado período da proposta do
Constituinte Gastone Righi que gostaria de votar.
Mas eu gostaria de lembrar ao companheiro do
PL que esta questão que S. Ex' quer votar assim,
poderá voltar a levantá-la, O que vamos votar agora é a proposta global do Constitunte Gastone
Righi. Nos itens 2, 3 ou 4 outras propostas poderão voltar, inclusive a dele.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
art. 2° poderá ser levantado aqui, e há outras propostas nesse sentido. Vamos fazer a chamada.
Tomo a repetir: os que estiveram a favor da proposta do Constituinte Gastone Righiqueiram dizer
"s im".
(Procede-se a chamda para a votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
proposta foi recusada, tendo 15 votos contra, cinco a favor e duas abstenções.
Ainda em relação ao art. 1°, esta Presidência
tem uma proposta, e, assim sendo, passo a Presídência ao Primeiro-VIce-Presidente. O art. 1° está
prejudicado. Vejam SÓ, a minha própria proposta
prejudicada! O que se vai fazer!
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Não está prejudicada; não passamos para o art.
2°
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Ela
está no art. 1°
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Mas não passamos para o art. 2° Tanto assim
que a minha foi votada em relação ao art. 1c
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Mas
ela é em relação ao art. 1ti
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Mas foi anunciado que havia duas propostas em
relação ao art. 1° Se não foi anunciado antes,
fica prejudicada agora.
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Não; a minha também é em relação ao art 1°,
e foi votada; porque não podena ser votada a
de V. Ex'?
O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃo - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento. Há algum dispositivo no Regimento determinando que a votação tem que ser artigo por artigo,
em seqüência?
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)-Sim;
está aqui:
"Os destaques são votados um a um, pelo
processo nominal."
O SR.CONSTITUINTE MATTOS LEÃO-Sim!
Um a um, mas não quer dizer que seja artigo
por artigo; pode ser por ordem de chegada das
emendas, por exemplo. Nada impede que V. Ex'
vote ainda o art. 1°
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (CarlosMosconi)- Creio que,
se V. Ex' considera procedente, oportuno e importante que votemos a emenda de V.Ex', evidentemente, não há por que não fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Nesse caso, passo a Presidência ao Constituinte Prlrnelro-Více-Presldente, Fábio Feldemann.
O SR. PRESIDENTE(Fábio Feldmann) - Tem
a palavra o Constituinte José Elias Murad.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- A proposta que estamos fazendo é a seguinte:
"Em relação ao art 1°,dá-se ao parágrafo
único a seguinte redação:
"O Estado assegura a todos condições
dignas de vida e acesso igualitário às ações
e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, de acordo com suas necessidades, assegurada a assistência terapêutica
multiprofissional."
Ajustificativa é a seguinte:
"A saúde é responsabilidade multiprofissíonal, isonômica, ética, a responsável, não
permitindo processos hegemônicos de uma
profissão sobre as demais, o que tem comprometido seriamente e levado ao fracasso
a maioria dos programas de saúde que se
estabeleceram neste País."
Então, aí estaríamos incluindo todas as profissões da área da saúde, incluindo-se, por exemplo,
só para citar algumas: a fisioterapia,a terapia ocupacional e todas as outras profissões correlatas
da área da saúde. Daí a proposta que apresentamos, para ficar bem claro que essa assistência
terapêutica, obrigação do Estado, é multiprofissional. Há uma tendência muito grande de considerá-Ia apenas da área médica. Daí esta proposta
de modificação do parágrafo único do art. 1°
O SR. PRESIDENTE(Fábio Feldmann) -Concedo a palavra, por três minutos, para alguém
fazer a defesa e para alguém contraditar.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - A justificativa apresentada
pelo nosso nobre companheiro, o Constituinte
Presidente desta Subcomissão, dá ênfase à parte
final da redação do parágrafo único. Mas há um
detalhe muito importante, e não sei se houve
omissão ou se realmente é esta a intenção. É
quanto à supressão da palavra "gratuito", na redação. Entendo que isto modifica substancialmente
o sentido não apenas no final.E creio que o destaque deve ser dado para essa palavra. Nesse sentido é que entendo que o texto original do substitutivo do Constituinte Carlos Mosconi contempla,
de uma forma muito feliz, o acesso igualitário
e gratuito às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, de acordo com suas
necessidades. Eu queria, por isso, destacar a importância da redação original.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Eu gostaria de prestar um esclarecimento, Sr.
Presidente: a intenção aqui foi a questão da assistência terapêutica multidisciplinar. Isto aqui foi
uma omissão, realmente. Concordamos, realmente, a assistência é gratuita. A intenção da
emenda é apenas em relação ao aspecto multidisciplinar da assistência à saúde.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. ConstituinteJosé Elias Murad, evidentemente, pela não
inclusão do termo "gratuito" e pelas outras justificativas já feitas com relação a este artigo, eu,
ainda que considere que a proposta do nobre
Constituinte José Elias Murad seja válida,fico com
o projeto original.Voto,portanto, contra a emenda
proposta pelo Constituinte José Elias Murad.
O SR. PRESIDENTE (Fábio Feldmann) - Vamos proceder à chamada nominal, para tomada
de votos.
(Procede-se à tomada de votos.)
O SR. PRESIDENTE (Fábio Feldmann) - A
proposta foi recusada por dezenove votos contra,
dois a favor e uma abstenção.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD
- Nunca fui tão fragorosamente derrotado.
O SR. PRESIDENTE (Fábio Feldmann) - À
Presidência retoma o Constituinte José Elias Murad.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Este
o resultado. Vamos passar ao art. 2°, porque a
proposta do Constituinte Gastone Righi foi também recusada.
•
Quanto ao art. 2°, também a mesma coisa
aconteceu: temos um pedido de destaque ao segundo relatório, substitutivo, e temos um pedido
feito ao relatório original. Vamos então adotar o
mesmo processo.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, aproveitando a sugestão do
Constituinte Eduardo Jorge, seria interessante
que o Sr. Secretário, ou a nossa Constituinte Maria
de Lourdes Abadia lesse só os textos das duas,
e depois passaríamos à discussão, para o autor,
um de cada vez.
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
texto consta da proposta do Constituinte Cunha
Bueno, que é o autor original.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Então iniciaria só o texto, e depois passaríamos
à discussão; um e outro.
A SRA.CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - Inclua-se no art. 2°...
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Retiro-a.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Está
prejudicando. Com a retirada da proposta do
Constituinte Cunha Bueno ficamos com o art,
2°,o pedido de destaque ao substitutivo, feito pelo
Constituinte Oswaldo Almeida. Com a palavra S.
Ex'
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, a nossa proposição é no sentido
de adotar o caput do art. 2° até onde diz: "Constitui um sistema único", e acrescentar: "regulado
em lei própria". E suprimir os itens seguintes.
Nosso entendimento é que os assuntos constantes dos quatro itens que compõe o artigo devem ser encaminhados para a lei ordinária, até
mesmo porque pode haver assuntos aqui que
sejam conjunturais e mereçam, com o decorrer
do tempo, alguma modificação, prejudicando,
certamente, o aspecto amplo, no tempo, que deve
ter a Constituição.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Em tese, o nobre Constituinte Oswaldo Almeida tem razão. A matéria é mais de natureza legal
do que constitucional. Mas, politicamente, é muito
importante que conste da Constituição que o comando administrativo deve ser único em cada
nível de govemo. Essa é uma luta tão antiga do
comando único, do sistema único, com comando
único, ao longo do tempo, e em várias etapas
tivemos ocasião em obtê-Ia. Tivemos recentemente condições de fazer o sistema único, com
comando único, na Nova República. Era uma das
decisões que Tancredo Neves tinha para o seu
"Programa dos Cem Dias", fazer um sistema único, com comando único, a nívelnacional. A morte
de Tancredo Neves, evidentemente, aqueles compromissos que advinham e que estavam subordinados ao próprio Tancredo Neves, acabou impedindo que isso acontecesse.
Ora, se não colocarmos na Constituição que
o sistema único terá comando administrativo único, e deixarmos isto para a lei quer dizer; ainda
que esteja, até do ponto de vista jurídico puro,
talvez correto, vamos perder uma outra grande
ocasião de fazer o sistema único sob comando
único. Quero bem dizerque, na luta que desenvolvemos ao longo de décadas pela formação do
sistema único nacional de saúde, chegávamos
a dizer que isto viria, com o advento da Nova
República, com a Constituinte, ou nunca. Assim,
a Constituinte é o grande momento. Vamos descer - eu concordo com o ilustre Constituinte
Oswaldo Almeida,vamos descer um pouco numa
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matéria que é um pouco além da matéria constituo
cíonal, mas é uma decisão política que tomare.
mos, da mais alta importância, para caracterizar
e consubstanciar uma luta que é muito antiga.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- A proposta é que V. Ex" coloque em votação
as preferências de cada um, porque eu e outros
Constituintes temos compromissos hoje a noite.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao relator.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, vamos fazer o segumte: são 6 e 30 horas.
Poderemos então prolongar a reunião, se o Constituinte concordar, até às 20 horas.
Depois suspendemos e convocamos outra para
amanhã às 9 horas.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) -Sr. Presídente, eu considero indispensável que conste do
texto esses fundamentos do sistema único, porque não teríamos nem como votá-los. Se nós
colocássemos apenas sistema único sem exphcitar os princípios básicos e fundamentais do siso
tema único, evidentemente nós poderíamos inclusive estar votando numa matéria com a qual nós
poderíamos estar contra, sermos contra. Que sistema único é esse? Evidentemente que quanto
às diretrizes, pelo menos as diretrizes, eu acho
que todos nós precisamos estar de acordo com
elas. Temos que estar a par do que significa na
sua base, na sua essência o sistema único. Como
ele não existe, eu considerei indispensável a sua
inclusão, evidentemente concordando, em tese,
com o que dIZ o nobre Constituinte, porque eu
entendo que a Constituição deve ser também concisa, clara e objetiva. Mas em alguns aspectos
nós não podemos omitir essas inclusões de temas
que possam clarear a nossa discussão em relação
a votação. Por isso eu mantenho o texto, Sr. Presidente, e voto contra a emenda.
o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - vemos submeter a votação. Os que forem contra
a emenda, queiram dizer "Não"!
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Votaram "Não" 19 Constituintes; votou "Sim" 1
Constituinte. Houve duas abstenções.
o SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTASr. Presidente, eu também quero fazer um reparo.
Eu votei porque achei que tinha sido aceita pela
Mesa a proposta do Constituinte Cunha Bueno
de votar a segunda vez. Eu levo a sério isso aqui,
e não estou aqui para brincadeira.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
certo.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTARealmente, eu quero que entendam como uma
proposta séria a que eu fIZ, para que não fique
qualquer dúvida sobre o meu comportamento
aqui dentro, que eu não sou de brincadeira.
Sr. Presidente, eu apenas queria saber o horário
da reunião, porque eu creio que nós devemos
fazer uma interrupção. Eu vou propor que se convoque uma reunião hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite, domingo,
porque nós não vamos conseguir votar tudo hoje.
E para evitar atropelo, eu pelo menos vim para
a Constituinte hoje às 9 horas, participei de toda
a reunião não almoçei, vim direto para cá. Eu
acredito que nós temos que dar um espaço, pelo
menos para ir para casa jantar e voltar, se for
o caso. Eu queria fazer esta proposta.
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, pode ser até as 20 horas e
30 minutos.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Eu proponho continuarmos a votação, dar um
intervalo para um lanche, e tocar em frente. Vamos tentar terminar hoje, se possivel.
O SR. RELATOR(Carlos Moscom) -Sr. Presidente, eu proponho que a gente vá até as 20
horas, e as 20 horas a gente continua essa díscussão.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, vamos aceitar a sugestão do Relator. Iremos
até as 20 horas. Depois, de acordo com...
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENASr. Presidente, quantas emendas ainda existem
para ser observadas no setor saúde?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos então até às 20:00h, e lá então nós resolveremos se vamos continuar ou não.
Nós temos aqui um requerimento de destaques
para o art. 3° Temos també uma emenda que
foi proposta pelo Constituinte Adylson Motta. Va·
mos adotar o mesmo critério que fizemos há pouco. Vamos ver primeiro a emenda.
"Inclua-se no art. 3° um parágrafo com
a seguinte redação.
,
Parágrafo único. "E assegurado o livre
exercício de atividade médico-hospitalar, que
poderá integrar o sistema único."
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
destaque do art. 3° que nós temos aqui em mãos
é do Constituinte Oswaldo Almeida.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, eu apresentei um destaque ao art. 3°,
desculpe-me, Sr. Presidente, eu apresentei um
destaque ao art. 4°
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
art. 4° estã aqui.
Vamos ver o destaque ao art. 3°, enquanto verificamos se podemos conciliar as emendas que
ali estão. Com a palavra o seu autor.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, a nossa proposição é a supervisão do § 2° do art. 3°, que dIZ respeito "aos
dispêndios nacionais destinados à saúde não serão inferiores a 10% do Produto Interno Bruto".
Nós entendemos que esse é um assunto que deverá ficar mais restrito à área tributária, e não
prever 10%. Pode ser que 9% do Produto Interno
Bruto seja o suficiente para garantir o que está
previsto no art. 1c por nós aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Alguém quer usar da palavra para a contradita?
(Pausa.) S. Ex" está propondo suprimir no artigo,
que fala em 10% do PIB. Certo?
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente. Não havendo quem queira contraditar, eu posso usar a palavra?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Bom, primeiro vamos ver se alguém quer contraditar por três minutos. (Pausa.) Com a palavra
o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - É
que eu pedi destaque também para uma emenda
relativa a esse assunto. Seria bom que todos tomassem conhecimento, a fim de poderem avaliar
também.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) que eu tenho em mãos é só esse.

O

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENASr. Presidente, eu acredito que essa numeração
que está sendo seguida se refere ao projeto original.

O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - A
minha emenda foi apresentada já anteriormente.
O destaque é n° 26512.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Esse
é o projeto original.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pode ler aí, então.

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENANão vai bater nunca a numeração que foi feita
no substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - É
o artigo que propus e que solicitaria que, se possível, evidentemente, substituisse o § 2°:Anualmente a União aplicará nunca menos do que 12%
nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios
"- por nunca menos do que 20% dos recursos
fiscais e parafiscais para o setor saúde".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Esse
aqui é outro artigo então. Não houve tempo para
colocar aqui em ordem.
O SR. CONSTITUINTEJOAQUIM SUCENA-

É em relação ao art. 6° do substitutivo, que, segundo constava anteriormente havia sido aprovado
sem que houvesse nenhuma participação de
emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) mas vai ficar muito difícilfazer isto aqui.
Vamos então ver o destaque do art. 3°

É,

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, o destaque do art. 3°, eu gostaria que
V. Ex' anunciasse de quem é a autoria, porque
tenho eu um destaque no art. 3 0

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
conseguimos localizar. Alguém quer contraditar?
(Pausa.) - Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Como disse o Relator em sua exposição, esta
é uma questão realmente complexa. A educação,
por exemplo, preferiu colocar um percentual do
orçamento, inclusive aumentou, passou de 13 para 18% do orçamento. E o nosso companheiro
Carlos Mosconi preferiu colocar 10% do P1B. Eu
acho que é importante garantir um percentual
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grande, bem maior, de verbas para a saúde. Essa
é a intenção do nosso Relator.
Quanto à questão da viabilidade, que o Constituinte Gastone Righi e outros têm insistido em
dizer que é totalmente absurdo, inviável, não se
está levando em conta que esses gastos são gastos gerais, com toda a sociedade. São os gastos
a nível do municipio, a nível do Estado, a nível
do Governo Federal, é uma somat6ria geral. Esse
é o primeiro ponto. Não é gasto apenas do orçamento a nível federal da União. São gastos em
todo o País com o item Saúde.
E uma segunda questão importante, é que n6s
tivemos aqui na discussão com o Ministroda Previdência, e foi visto aí. Que o Brasil gasta já atualmente cerca de 3,6% do PIB. Todo mundo diz
que isso é uma miséria, não é nada para a saúde.
N6s já gastamos 3,6. Então, o que n6s estamos
propondo é ampliar, 2 vezes isso dai. Então, é
absurdo isso? Todo mundo reconhece que é gasto uma miséria com saúde no Brasil.Nós estamos
propondo ampliar duas vezes essa miséria. Então,
eu acho que do ponto de vista operacional, evidentemente há problemas. O Constituinte Carlos
Mosconi achou esta fórmula, e outros podem
achar outra fórmula. Do ponto de vista de quantidade, não é absurdo, é plenamente defensável.
E isso é que precisa ficar claro. Não é verba da
Uníão, isso é de toda a sociedade gasto com o
item saúde.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Para uma informação em questão de ordem. A
vontade do Relator, como a vontade do ilustre
Constituinte Eduardo Jorge, colidem com o texto
O que está dito, não é aquilo que eles desejariam
dizer.Todos nós estaríamos de acordo, apoiando
a vontade, mas a vontade não está expressa, porque o art. 3° fala: "O sistema único é financiado
pelo Fundo Nacional da Saúde com recursos provenientes da receita tributária. § 1 Os fundos estaduais e municipais são constituídos com recursos
oriundos dessa unidade política administrativa e
do Fundo Nacional". E em seguida...
0

O SR. CONSmUINTE ALARICO ABIB - Sr.
Presidente, pela ordem. Eu quero contraditar, porque ...
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Um
momento. N6s temos três minutos para a defesa
e três minutos para a contradita.
O SR. CONSmUINTE ALARICO ABIB - Sr.
Presidente, eu apresento o destaque e não me
deram chance de defendê-lo.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Então, vamos dar agora.
O SR. CONSmUINTE ALARICO ABIB - Eu
estou recebendo já contradita sem ter falado nada.
É o seguinte: Eu acredito que a preocupação,
no que diz respeito a financiamento, encontra respaldo entre todos os Constituintes. Todos nós
estamos preocupados, evidentemente, em encontrar financiamento suficiente para resgatar essa dívida que nós temos com o povo brasileiro.
Acontece, que estamos procurando o bom senso
entre a preocupação do ridículo, já exposto pelo
Deputado Gastone Righi como a preocupação
da Constituinte Abigail, de não deixarmos de encontrar os financiamentos suficientes para n6s
resgatarmos essa dívida social. Por outro lado,

estabelecer um parâmetro é necessário. Aqui diz,
nunca menos de 12%, o que subentende que
pode ser aumentado, evidentemente. Exigindo a
participação ainda dos Estados, dos Municipios
e do Distrito Federal. Na integração desse movimento, na base de 20% dos recursos. Então, eu
acredito que estamos estabelecendo um parâmetro dentro da credibilidade e atendendo também a demanda, que solicita evidentemente um
atendimento adequado para a população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Relator da matéria.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Por diversas vezes eu já tenho explicado qual foi o objetivo
da inclusão deste percentual com este parâmetro
no texto. Evidentemente que não existe nenhum
percentual definitivamente considerado como
mais adequado. Não existe. Eu considero, por
exemplo, que o que se faz na educação, e o que
se propõe agora, um percentual do Estado, um
percentual do Municipio, é injusto e discriminatório porque n6s temos Municípios com a mesma
população e com rendas totalmente diferentes.
Nós estaríamos fazendo o quê? Prejudicando seriamente os Municípios com renda mais baixa.
O estabelecimento de um percentual igual para
todos os Municipios é injusto, porque penaliza
os Municípios que não têm renda nenhuma, e
que são a maioria dos Municípios brasileiros. Portanto, eu considero, e declaro aqui que não encontrei, nos debates aqui efetuados, nenhum percentual que pudesse realmente expressar o que gostaríamos de ter alcançado. Coloquei, no entanto,
esse valor de 10% do PlB, porque na realidade
ele expressa pejo menos uma comparação com
os países que têm gastos em saúde e que oferecem uma condição de saúde adequada para a
sua população. Eu posso me referir à Alemanha,
que gasta 11 % eu posso me referi aos Estados
Unidos. São gastos nacionais, não gastos públicos, e eu não disse em nenhum momento que
seria gasto público. Nos Estados Unidos, 12 a
14%; Inglaterra, 9%; Suécia, 14%. Pois bem, o
que eu quero deixar claro é que evidentemente
essa questão fica em aberto para discussão. Mas
do que isso; para que todos tomem consciência
de que um dos motivos fundamentais, que deixam também perfeitamente clara a situação caótica em que se encontra a saúde no Brasil, é
que nós gastamos 3,5% do PIB,e gastamos mal.
Está aí, essa que é a questão. Este é um parâmetro
usado internacionalmente. É evidente que não
seria oportuno e procedente colocarmos na Constituição, mas eu mantenho a colocação exatamente para que a gente possa continuar aprofundamento dessa discussão, que me parece muito
importante.
O SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Eu gostaria de dizer ao Constituinte Carlos
Mosconi que a expressão "Produto Interno Bruto"
é muito interessante para comentários sobre as
questões de saúde nos diversos países, feito sobretudo a posteriori, quer dízer, depois que os
acontecimentos ocorreram. Mas na Constituição
estes recursos têm que ter uma viabilidade que
se concretiza de forma tangível, prática. E não
é prático colocar "Produto Interno Bruto" como
referência das despesas em saúde na Constitui-
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ção Temos que colocar alguma coisa que tenha
uma ocorrência prática. Então, por exemplo, tem
que ser recursos orçamentários; 12% da receita
orçamentária, por exemplo, tal como a VIII Conferência Nacional de Saúde aprovou, Isso tem uma
conseqüência, se n6s conseguimos colocar na
Constituição que os recursos a serem utilizados
em saúde são um percentual da receita orçamentária. Se colocarmos o PIB, n6s só vamos saber
o PIB de um ano no ano seguinte.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu gostaria de dizer ao Deputado Carlos Sant'Anna, que
o termo é aleatório. Qualquer valor que nós coloquemos é um valor imaginário. Quer dizer, ninguém sabe se esse valor é suficiente para custear
a saúde no País. O que eu estou colocando é
que os países que têm um nível de saúde adequado gastam em tomo desse valor. É um termo
comparativo. Agora, falta encontrar, Constituinte
Carlos Sant'Anna, uma correspondência percentual com relação ao orçamento da União, para
alcançarmos esse objetivo. Quando tivermos encontrado esse valor, eu estou perfeitamente de
acordo que vamos modificá-lo.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Eu queria fazer uma observação rapidíssima. É o seguinte: Mosconi, eu me
sinto bastante à vontade para fazer o seguinte
comentário, porque quando da apresentação do
seu primeiro relatório, fui uma das pessoas que
enalteci o nível de auto -aplicabilidade de praticamente todo o seu trabalho. Eu acho que isso
é algo que nós não podermos perder de vista.
Numa Constituição que dentro do possivel, seja
auto-aplicável, não seja uma carta de intenções.
E esse artigo, colocando um pressuposto que
só vai poder realmente a posterlori, no final,
às vezes até um ano depois, consolidado para
que se possa aferir se foi ou não cumprida, insere
aqui um caráter de inaplicabihdade que uma
Constituição não pode constar. Para ter uma boa
norma jurídica, principalmente numa Constituição, ela precisa ser, no mais possível, em tudo
nós não vamos conseguir, auto-aplicável. E é por
isso que colocando, mesmo que corramos o risco
de estatisticamente não consigamos atingir de
imediato o nosso objetivo, colocando um percentual da receita, isso é auto-aplicável, e se pode
questionar e cobrar do Estado o seu cumprimento
à Constituição. É só isso.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Perfeitamente. Eu concordo, mas nós não temos esse
valor ainda. Então, eu mantenho essa disposição
para que nós encontremos um valor correspondente. Isso é que nós não temos, e ninguém me
mostrou nestas discussões e nos debates um valor que pudesse se assemelhar a esse, com relação a uma condição adequada de saúde. Eu então
mantenho isso. Se retirarmos agora, evidentemente nós estaremos excluindo uma questão importante com relação ao financiamento.
O SR. CONSmUINTE AlARICO ABIB - Eu
só quena fazer uma observação àquilo que V.
Ex" acabou de falar. Há poucos instantes V. Ex"
se referia à dificuldade financeira dos municípios.
Eu quero lembrar um fato - a gente como prefeito tem isso em mente: houve uma época em
que existia a obrigatoriedade da aplicação, pelo
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Fundo de Participação dos Munidpios, de 20%
na educação. O que quando isso foi eliminado,
esses, mesmos municípios, que passavam necessidades financeiras, não vacilaram em aplicar as
verbas, pela liberalidade que foi dada, em outras
obras que nada tinham a ver com as necessidades
do município. Obrigatoriedade constitucional
com relação à aplicação de verbas é muito Importante. Forçar o Estado, o Munidpio a fazer determinadas aplicações é importantíssimo, principalmente se queremos defender os interesses sociais. Se a Emenda Calmon até hoje ainda é atualizada, é em virtude da aplicação. Até o presente
momento, de todas as propostas que eu vi, a
emenda Calmon é solicitada pela sua prevalência
E é o que eu faço aqui no momento, exatamente
isto: forçar o Município a aplicar recursos na saúde, porque este é o problema maior. A liberalidade
em termos municipais permite obras faraônicas.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENAPermite-me tentar fazer a conciliação das duas
coisas. Essa emenda, ao invés de ser substitutiva,
ela pode ser uma emenda aditiva. E aqui se colocaria o orçamento, inicialmente, e, ao final, para
que se possa ter avaliação, 10% do Produto Interno Bruto. Aí esse percentual mínimo poderia ser
acrescido, desde que não se cumprisse o percentual do Produto Intemo Bruto, que só vem a posterlorl.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu entendo perfeitamente todas as colocações feitas. Só
gostaria de repetir que nós não chegamos ao
final da discussão. Não basta estabelecermos um
percentual do orçamento, da receita ou PIB. Não
teremos chegado ao final da discussão. Eu então
manteria este mesmo percentual colocado por
mim, para que a discussão e o debate continuem.
A Constituição não vai se encerrar aqui, hoje. Nós
vamos ter outros níveis de discussão. Eu acho
fundamental que a gente possa aprofundar, como
nós ainda não fizemos nenhuma vez, a questão
de financiamento.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Relator, eu gostaria que V. Ex" me explicasse
de que forma, com que lei, com que instrumento
poderíamos obrigar a Nação, as empresas, o índíviduo a despender 10% do Produto Intemo Bruto.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu vou
voltar a explicar ao Constituinte Gastone Righi.
Eu estou colocando um parâmetro que nos iguala
aos países que têm uma condição de saúde adequada.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Não seria melhor aceitar essa emenda que estabelece pelo menos o mínimo?
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu não
sei se esta emenda traduz o que eu estou querendo colocar. Isso é que eu estou dizendo. O
que eu estou querendo dizer é que nós encontremos um parâmetro adequado, ou um percentual real que possa expressar a nossa intenção,
que é fazer com que o País tenha um gasto. Mas
eu gostaria de manter este artigo apenas para
que a gente possa encontrar uma saída mais adequada, o que ainda não encontramos efetivamente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então vamos colocar em votação, para facilitar, por-

que são duas, da segumte maneira: os que estiverem de acordo com a primeira emenda...
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Uma questão de ordem: votada a proposta do
Constituinte, que é substitutiva, está prejudicada
a supressiva. Então, só tem uma votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Certo.
Quer repeti-Ia, por favor?
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- A minha proposta é retirar o § 2° do art. e
nos louvar estritamente no caput do art, que diz
que "o sistema único", que vai sustentar tudo
isso, "é financiado pelo Fundo Nacional de Saúde,
com recursos provementes da receita tributária."
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos votar primeiro a proposta do Constituinte
Alarico Abib. O artigo é o seguinte:
"Anualmente a União aplicará nunca menos de 12%, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nunca menos de 20% dos
recursos fiscais e parafiscais para o setor de
saúde."
Vamos colocar então em votação a proposta
do Constituinte Alarico Abib.
Os que estiverem de acordo, queiram dizer SIM.
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Fica
mantida, então, a proposta do Relator, que obteve
12 votos, e 11 contra.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, eu estou percebendo que vários Constituintes estão a favor de que se tenha um número
real, para que seja o mínimo. Isto está consignado
na proposta do Constitumte Alarico Abib. Entretanto, vejo também que vários Constituintes querem que os 10% do Produto Interno Bruto também seja consignado. Então, eu pergunto a V.
Ex" o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) matéria já foi votada teve 12 votos a favor.

A

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, temos u~onstituinteque tem a seguinte dúvida: se votar a favor dessa proposta,
modifica o quórum do voto. A pergunta é a seguinte: ao invés da emenda ser supressiva, ela
passa a ser uma emenda aditiva. Além do preceito
que o Relator quer incluir na Constítinção, o meu
desejo, Sr. Presidente, vejo que é desejo de outros
Constituintes, é que se coloque um mínimo. E
o mínimo está consignado na proposta do Constituinte Alarico Abib. Por que temos que fazer uma
emenda supressiva, quando poderíamos fazer
uma emenda aditiva, dando os 12% como piso
mínimo?
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra V Ex'
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Nós estamos aqui, Sr. Presidente, além das
questões regimentais que temos que seguir, para
preparar um texto constitucional que seja o melhor possível. O formalismo deve prevalecer, mas
o excesso de formalismo poderá ser prejudiciaL
Eu acho que o Constituinte Cunha Bueno tem
razão. Eu acredito que poderíamos deixar inclusive a critério do próprio Relator, o ilustre Constituinte Carlos Mosconi, a composição dos 10%
do Produto Interno Bruto, mas que não é auto-aplicável, com a emenda do Constituinte Alarico
Abib, que pode dar auto-aplícabíhdade. Então o
próprio Relator pode compor as duas redações,
e nós quebrarmos um pouco o formalismo e termos uma redação final. Se o Relator Carlos Mosconi concorda, ao final S. Ex" fará uma composição das duas e melhorará bastante o texto, para
que ele suba à Comissão Temática.
O SRi PRESIDENTE (José Elias Murad) - Nós
consultamos o Relator se acolhe essa sugestão.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Eu creio
que a colocação do Constitumte Carlos Sant'Anna
e ao do Constituinte Cunha Bueno evidentemente
são contribuições muito válidas para o texto final
a ser apresentado. Eu temo apenas que com a
fusão das duas eu não consiga encontrar essa
tradução que eu coloquei anteriormente. Eu faria
uma sugestão, baseada na sua proposta, uma
sugestão até mais ampla, que nós possamos
apresentar essa sugestão como emenda na Comissão de Ordem Social, não apenas como proposta minha, que a gente aprofunda essa discussão e encontremos uma solução mais adequada,
que evidentemente pode não ser essa somatória,
da minha proposta com a proposta do Constituinte Alarico Abib.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, nós estamos observando que após
a questão de ordem levantada, é um desejo, deste
Plenário que haja a fusão das duas emendas. Portanto, eu não vejo por que termos de decidir de
afogadilho, transferindo para outra Comissão essa
responsabilidade, quando a nossa Subcomissão
aqui é a favor dessa fusão. Eu vejo o Consntuinte
Eduardo Jorge, que votou contrariamente à
emenda do Constituinte Alarico Abib, ser a favor
da fusão. Vejo o Constituinte Eduardo Moreira,
que votou contrário, mas é a favor da fusão; vejo
o Constituinte Antônio Carlos Mendes Tharne, que
também votou contrário, mas é a favor da fusão;
vejo o próprio Constituinte Carlos Sant'Anna ser
a favor da fusão.
Gostaria de pedir a V. Ex", que corrija o texto
e não o transfira para outra Comissão essa responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Isso
aí já é matéria vencida, já votada, nós não podemos voltar atrás.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o nobre Constituinte

-
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o SR. CONSTITCIlNTE EDUARDO JORGE Eu apresentei uma emenda, propondo 13% nos
vários orçamentos. Outros apresentaram 12%,
outros 15% ,; o companheiro A1anco Abib apresentou 12,20%. Discuti isto, aqui na Comissão,
com o Constituinte Carlos Mosconi, msistíndo que
tinha que ser 13% do orçamento. Hoje, achoapesar de eu ter essa emenda de 13% aí apresentada - que a posição do Carlos Moscom é mais
prudente. Ela estabelece um parâmetro que é intemacionalmente reconhecido e deixa aberto para
que na Comissão de Ordem Social se faça um
estudo maior de qual é o melhor percentual. Vejam bem o caso de São Paulo, analisando, por
exemplo, a proposta do companheiro Alarico Abib
de 20% para o Estado, atualmente o Estado de
São Paulo gasta 4 %, quer dizer, se multiplicarmos
por 3, vamos ter 12%, para chegarmos a 20%,
teriamos, praticamente, que multiplicar os gastos
com saúde, a nível do Estado, por 5. É bom mas
ai se chega a um caso que apesar de ser bom
é praticamente impossível.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Essa preocupação demonstrada pelo Constituinte,
se for neste particular, acho que seria natural aceitar.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Não Quero uma proposta que seja real e realizável, por isso, como não há ...
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - É
10% ? Então coloquemos 20% , porque ai vamos
ser mais idealistas.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Como não acho que há um percentual a nível
rnumcípal, estadual e federal que se tenha segurança aqui neste momento, acho que a posição
do Constituinte Carlos Mosconi é coerente, ele
reconhece a deficiência do texto nesse ponto, estabelece um parâmetro de gastos, mas está aberto
a, em conjunto com a Comissão, se chegar a
um dispositivo auto-aplicável, como quer o Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame na Comissão. Não vai ser estabelecido isso, não vai ser
estudado isso agora, é uma coisa arriscada adiantar o percentual X, Y ou Z. Então, por isso, acho
que a posição dele é coerente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Srs
Constituintes, temos um Regimento e devemos
segui-lo. Os prazos foram dados, 3 minutos para
defesa, 3 minutos para contradita. Já votamos.
Então, acho que o assunto está vencido, queiramos ou não, por mais liberal que seja esta Presidência. O assunto está encerrado, 12 a 11, não
podemos fazer mais nada, a não ser que o Relator
queira acolher as sugestões. Isto é outra coisa.
Como sugerimos, o Relator pode acolher.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, recorro da decisão ao Plenário,
ele é soberano.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Brincadeira tem hora. É matéria preclusa, estamos aqui há 45 minutos para votar um artigo,
quando, pelo Regimento, no máximo seriam 9
minutos.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Desculpe-me, mas a matéria não é preclusa, porque, quando o Presidente anunciou o resultado,
eu levantei a questão, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- V. Ex', como membro da Mesa da Câmara
deveria saber que há dispositivo no Regimento
Interno da Câmara e que o Parlamentar não pode
alterar o voto. (inaudível)

ordem, não sei se procedente ou não, V. Ex' dirá,
por isso é questão de ordem. Pode esta Subcomissão Plenária fazer uma recomendação à Comissão Temática para que examine a redação
desse § 2" para lhe dar auto-aplicabilidade?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, gostaria, fui citado nominalmente.
Sei perfeitamente que não se pode alterar o voto,
mas sei, também, que o bom senso deve prevalecer. Se o Plenário entende que deve mudar a
opinião, ela deveria ser mudada e não empurrarmos de barriga para outra Comissão uma coisa
que confessadamente a maioria sabe que está
errada.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- A maioria de 11 contra 12.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acredito que não há nada que impeça que se
faça uma recomendação ou uma solicitação. Colocaremos no relatório uma justificação, se assim
aceitar o Relator e o Plenário, também.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE A maioria de 11 contra 12 na primeira votação,
repita a votação agora para ver se confere a maioria de 11 contra 12
-

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
O Regimento não permite.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Então, vamos ficar com a ditadura do Regimento.
O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - Parece-me que ainda temos que votar a proposta
de Oswaldo Almeida, porque, já que a outra .
Ao contrário, ela, não está prejudicada, exatamente porque não foi aprovada.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr
Presidente, vai ficar comprovado agora que mais
vale o bom senso do que a força do Regimento
Votarei contrário à proposta do Relator, porque
entendo que ela só seria válida com a fusão da
emenda do Constituinte Abib, portanto, vamos
à votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos colocar em votação então.
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. Poderia ler
novamente a proposta do Constituinte Oswaldo
Almeida?
O SR. PRESIDENTE (José Ehas Murad) Peço
a ele próprio que faça a leitura
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- A nossa proposição é suprimir o § 2 0 do artigo
e se louvar estritamente no caput do artigo, que
prevê os recursos provenientes da receita tributária para sustentar o sistema único de saúde.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos colocar em votação, então. SI" Constituinte
Maria de Lourdes Abadia, por favor, faça a leitura
Procede-se à votação.
O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) -Qual
é o resultado?
A SR" CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - 18 não, 5 sim, e uma abstenção.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Ehas Murad) Com a palavra o nobre ConstItuinte Carlos Sant'Anna.
-

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, levando a seguinte questão de

O SR COSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, qual o resultado da votação? Está dano
do 24.
O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) Votaram "Sim" 5 Srs Constituintes.
Votaram "Não" 17 Srs. Constituintes.
Houve 1 abstenção.
A SR" CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA- E o Constituinte Thame não votará
mais daqui para frente, porque o Constituinte
Francisco Coelho chegou.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)-Mas,
o Suplente, depois que começa a votação não
poderia mais. Se ele é titular, tudo bem.
Vamos passar ao artigo 4 então.
0

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Em relação à questão de ordem que levantei,
Sr Presidente, como ficou decidida?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
Presidência acolheu a sua sugestão, o Relator
também, e vamos fazer essa solicitação. Peço à
Secretaria que anote.
Em relação ao art. 4 temos aqui as emendas
que foram feitas ao relatório original e vários pedidos de destaque ao relatório substitutivo. Então
acho que, adotando o mesmo critério, poderiamos ver primeiro as emendas.
0

,

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, antes de encerrar essa questão de financiamento, então, atendendo à solicitação feita pelo
Constituinte Carlos Sant'Anna, atendendo sugestão feita pelo Constituinte Cunha Bueno, atendendo em parte à proposta do Constituinte Alarico
Abib e também ao Constituinte Oswaldo Almeida,
inclusive a colocação que foi feita pejo Constituinte Eduardo Jorge, vou propor-me e gostaria
de ter auxiliares ou co-participes de uma proposta
que possa efetivamente significar uma avanço,
uma decisão melhor tomada, melhor redigida
desta questão, para levarmos adiante. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Agradecemos ao Relator porque assim conseguimos conciliar as várias tendências.
Vamos passar, então, ao art. 4 0 e em primeiro
lugar às emendas submetidas ao relatório ongina!.
Há uma emenda do Constituinte Eduardo Jorge. Emenda ao capítulo de saúde do anteprojeto.
"Suprimir o § 1a do art. 4 0 que trata do
mesmo tema das disposições transitórias a
serem acrescidas ao anteprojeto."
O Constituinte quer justificar? Um rnomentlnho, Sr. Constituinte, porque eu quero apenas
ler. Ele está propondo suprimir o § la, que é o
seguinte:
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"O setor privado de prestação de serviço
de saúde pode colaborar na cobertura assistencial à população sob as condições estabelecidas em contrato de direito público, tendo
preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos."
O Constituinte propõe uma substituição. Quer
explicar?
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO- Pela
ordem, Sr Presidente, apresentei uma emenda
supressiva no caput do artigo e já estamos votando o § 10Pergunto se depois voltaremos ao caput.
o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Não
estamos ainda. Apenas esta emenda foi proposta
ao original e o seu pedido de destaque foi para
o caput do artigo, não?
O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONISr. Presidente, as duas emendas foram propostas
ao substitutivo. Portanto, se o destaque do Constituinte Cunha Bueno refere-se ao caput do artigo,
acho que ele teria que ter preferência.

Vou repetir. O Constituinte Floriceno Paixão
propõe o seguinte: Como são vários pedidos de
destaque ao mesmo artigo, são 6, e também há,
aqui, emendas ao original que correspondem a
este artigo. Temos 3 emendas. Então, ele propõe
que discutamos e votemos o caput do artigo
que está no substitutivo do Relator. Se estiverem
de acordo e se alguém quiser fazer uso da palavra
para defendê-lo..
O SR CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presidente, como autor de uma emenda supressiva, gostaria de fazer uso da palavra no momento
em que V. Ex' chamar cada um dos autores.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Poderíamos chamar cada um dos autores, não é?
O primeiro, então.aqui é o Constituinte Adylson
Motta, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JáLlO CAMPOS Considerando o seu estado liberal, a sua aquiescência sempre formal, como tem uma notícia importante que talvez a grande maioria dos Constituintes não tenham tomado conhecimento, em
virtude de estarmos aqui reunidos desde as 15
horas, quero comunicar ao Plenário que há poucos instantes o Presidente José Sanmey exonerou
o Ministro Dante de Oliveira, da Reforma Agrária.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTAHá uma série de princípios aqui que visam exatamente marcar a presença do Poder Público, mas,
por outro lado, Sr. Presidente, devemos ter algumas cautelas e preservar a Iniciativa privada. Tenho um compromisso de ordem político-partidária, porque pertenço a um partido que tem a
sua sustentação em cima dessa filosofia, que é
o respeito à livre iniciativa. Então, Sr. Presidente,
embora nas entrelinhas se admita que a existência
da iniciativa privada não é feita de uma forma
explícita, propus uma emenda supressiva ao caput do art. 4°, exatamente quando fala que: "As
ações de saúde são funções de natureza pública,
cabendo ao Estado sua normatização, execução
e controle", praticamente ali ja aqui toda e qualquer possibilidade de participação da íníciatíva
privada. Então, a minha emenda é no sentido
de eliminar a palavra "execução para dar essa
abertura". É evidente que terá depois todos os
resguardos para disciplinar a forma de atuar na
iniciativa privada. Depois complemento a minha
proposta através do art primeiro, mas como ficou
definido que iríamos apreciar apenas o caput
do artigo, quero ater-me ao que foi decidido e
apresentar esta proposta, ehmínar a palavra "execução", então o Estado ficaria com a normatização e o controle.

O Sr. PRESIDENTE (José Elias Murad) - V.Exa.' pode informar qual é o sucessor?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - com
a palavra o nobre Constituinte Jofran Frejat.

O SR. CONSmUINTE JÚLIO CAMPOS - A
Voz do Brasil, que escutei há poucos momentos,
na hora em que saí do Plenário, disse que o Presidente demitiu o Ministro.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, cabe naturalmente a cada um dos
segmentos do setor público a definição da sua
capacidade de fazer o atendimento à população.
Evidentemente, cada um dos municípios, cada
um dos Estados é que têm a noção exata da
sua possibilidade de fazer a cobertura completa
do atendimento aos seus cidadãos. Por esse motivo é que fizemos a seguinte emenda:

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acho que o recurso aqui seria... porque temos
aqui 8 pedidos de destaque para esse caput.
O SR CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
-Sr. Presidente, indago à Mesa se seria possivel
votar o Caput do artigo 4° na redação dada pelo
Relator e consequentemente as emendas, depois
de lidas pelos autores respectivos.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acho que não, porque as emendas têm preferência.
Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Há
uma proposta aqui do Constituinte Floriceno Paixão para que votemos...
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, pela ordem, o Ministro Dante
de Oliveira apresentou ao Presidente da República
o seu pedido de demissão, por questões que ele
próprio alegou na carta que apresentou ao Presidente, e o Presidente aceitou a sua demissão.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Muito obrigado.
Se estiverem de acordo com a proposta do
Constituinte Floriceno Paixão, nós daremos os
3 minutos para a defesa e a constradíta, se quiserem, e aí os que tiverem proposta poderão utilizar
desse tempo.

"Compete à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Terntórios e aos Municípios a
decisão independente sobre a complementaridade da iniciativa particular na área de
saúde, desde que possam garantir o acesso
a todos aos serviços da saúde e o atendimento dos cidadãos."
Veja, Sr. Presidente, no momento em que se
estabelece, a nível de Constíttnção, que o município pressupõe-se, tem capacidade para fazer o
atendimento completo, estaremos tirando desse

Quarta-feira 22

165

município essa autonomia. Evidentemente, como
já desde o início propõe-se aqui uma regionalização, uma herarquização, cabe ao Estado, cabe
ao município decidir se ele quer ou não a complementaridade. Agora, o que se pode fazer é prejudicar a população num local onde não exista serviço público suficiente para atendimento das pessoas que lá habitam. Por esse motivo, então, apresentamos essa emenda, no sentido de dar ao
Município, ao Estado ou à União o direito de decidir sobre a complementaridade ou não, desde
que tenham condições de atender à população
de um modo geral.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Com a palavra o Constituinte Cunha Bueno. Requerimento de destaque para o mesmo artigo
O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Sr.
Presedente, a minha emenda é idêntica à do
Constituinte Adylson Motta, porque a "execução"
aqui está em termos muito genéricos "Cabe ao
Estado a execução", quando sabemos que o Estado não tem capacidade instalada para executar,
portanto, ao Estado caberia contratar e entendo
que, em o Estado contratando, ele poderia contratar essa prestação de serviço. Entretanto, a execução será sempre por parte do contratado, pelo
menos enquanto o Estado não tiver a capacidade
Por isso, pedi a supressão da palavra "execução",
porque, na verdade quem vai executar é o contratado e não o Estado
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Muito
obrigado.
Com a palavra o Consntumte Eduardo Jorge.
O SR CONSTITUINTE EDUARDO JORGE A mmha emenda já é em relação ao parágrafo,
não sei se seria interessante discutirmos a questão
nocaput.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, pela ordem, estou querendo
contraditar o pedido de supressão da palavra
"execução", por entender que ela deva ser mantida.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Um
momento que logo daremos a palavra a V. Ex'.
Com a palavra a Constituinte Abigail Feitosa.
A SR' CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA Sr. Presidente, a minha emenda cai em cima do
§ 1c Então, deixa para depois.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
do Constituinte Oswaldo também é sobre o parágrafo. Esta assinatura aqui, não consigo aviar a
receita. É § 3°?
Então, com a palavra o Constituinte Carlos SanAnna, para contraditar o que foi apresentado.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, Srs Constituintes:
Para que o setor privado, inclusive, possa se
beneficiar da execução das ações, em nome do
Estado, é indispensável que no caput do art, 4'
conste a palavra "execução", cabe ao Estado a
execução. Se o Estado não puder executar, mas
cabe a ele executar, a execução será feita por
terceiros, por delegação e ao Estado competirá
pagar a execução desses serviços, que lhe cabe.
Mas ele executa por terceiros e tanto isso é fato,
que o § 1°, que tem correspondência ao caput,
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diz: "o setor privado, de prestação de serviço de
saúde pode colaborar na cobertura assistenciaL..,
o que está demonstrando é que quando, por
meios próprios, o Estado não possa fazer a execução, ele o fará por meios privados Agora, tanto
a competência é dele que ele terá de remunerar
e ressarcir aos meios privados aquela execução
que é feita em seu nome e por isso mesmo...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Então
é a coordenação da execução e não a execução.
Então, caberia, acrescentarmos aqui a coordenação da execução.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Não. Significa o seguinte: o setor privado que
estiver em execução está executando como se
o Estado fosse e sob o controle do Estado e
sob o pagamento do Estado.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, gostaria de dizer que as ações de saúde
propostas nesse artigo evidentemente não são
assistência hospitalar apenas, como estão querendo dizer. Estamos nos referindo à ação de
saúde no seu contexto mais amplo, seria assistência odontológica, seria a abertura de posto de
saúde ou atendimento primário, as questões de
saneamento básico. Então, é evidente que compete ao Estado executar, não havendo capacidade
total do Estado na sua execução ele terá condições de contratar outras entidades, para complementar essa necessidade. Portanto, não devemos
confundir com assistência hospitalar. Portanto, levando em conta de que não é apenas a questão
de assistência hospitalar, de que a execução, ai,
envolve também um compreendimento mais global do termo, é evidente que esta palavra não
pode ser retirada, mesmo porque o § 10 complementa também, explica claramente o que quer
dizer. Portanto, sou contra os destaques apresentados e mantenho a redação original.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, pela ordem, a discussão que me
foi oferecida, o momento de discutir esse assunto,
também o foi pelo § lo,e não fizqualquer alteração
sobre o caput do art. 4 0 Está muito bem clara
a minha proposta, art. 4 0 (reticências) § lo-Compete à União... etc.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Está
aqui, realmente. § lo Poderemos votar o caput
do artigo? Então, peço aos que forem a favor
da manutenção do caput do artigo, queiram dizer
sim.
a SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATPela ordem, Sr. Presidente, para orientar. Quem
for a favor da retirada da palavra "execução", vota
"sim", quem for a favor da retirada da palavra
"execução", vota "sim", quem for a favor de manter como está, vota "não".
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos repetir, quem for a favor da retirada da palavra "execução", vota "sim", quem for a favor da
manutenção, vota "não". Entendido?
Procede-se à votação.
O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - Resultado:
Votaram Sim, 5 Srs. Constituintes.
Votaram Não, 17 Srs. Constituintes.
Então, mantém-se a palavra execução.
Passemos ao § lo.

"§ 1o O setor privado de prestação de
serviço de saúde pode colaborar na cobertura assistencial à população, sob as condições estabelecidas em contratos de direito
público, tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos."

Ao § 10 também temos aqui requerimentos de
destaque e também propostas de emenda ao original.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, peja ordem, renovo a V. Ex" o meu
pedido de verificação a respeito da inclusão da
emenda por mim apresentada no § lodo art
4 e não no caput, como foi discutido anteriormente. Como ela foi um destaque à emenda anteriormente apresentada, peço a V. Ex" que considere para votação.
0

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não, então continua a palavra para a defesa, 3
minutos.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATVolto a insistir, Sr. Presidente, já que V. Ex" me
deu a palavra, sobre a necessidade de se dar independência à União, aos Estados e aos Municipios
da complementaridade dos serviços privados a
serem eventualmente contratados, se houver interesse da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal. Evidentemente, cada Estado,
cada Municipio vai definir a sua capacidade de
atendimento e, aí, sim, no momento em que ele
definir que não há condições de fazer o atendimento, cabe a ele decidir, autonomamente se ele
deve ou não fazer a contratação de serviços privados. Evidentemente que se abre uma brecha para
os serviços privados, nessa condição. Mas só se
abre essa brecha no momento em que essas entidades públicas tenham ou não capacidade para
cumprir com a sua obrigação legal de estabelecer
uma cobertura de saúde para todos os seus cidadãos. De forma que parece-me que essa proposta
traduz o pensamento daqueles que se preocupam
diretamente com a população e não simplesmente em colocar todo o serviço de saúde dentro
do Estado, que seria interessante, seria bom, correto evidentemente dentro de uma fiscalização
que permita a essas Unidades da Federação, a
esses Municípios fazerem os seus programas de
saúde de acordo com o interesse do cidadão.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Peço ao Constituinte Jofran Frejat que leia o texto
do seu parágrafo, por favor.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT Leio:
Compete à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios a decisão independente sobre a complementaridade da iniciativa particular na área
de saúde, desde que possam garantir o acesso a todos os serviços públicos de saúde,
no atendimento ao cidadão."
"§ I?

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Decidimos que iremos ver primeiro todos aqueles
que tenham defesas a fazer, diante desse parágrafo e V. Ex" tem uma.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Pela ordem, Sr. Presidente, a proposta do Constituinte Jofran Frejat tem uma originalidade e acho
que podemos discuti-la direto. Mas podemos,
também, somar todas as propostas. V.Ex' é quem
sabe.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) Então lhe dou a palavra para a contradita.
O SR. CONSmUINTE EDUARDOJORGE Vou seguir a orientação geral, depois inscrevo-me
para contraditar. Vamos seguir a regra que eu
mesmo propus, inclusive.
O SR. PRESIDENTE (Arolde de Oliveira) É, a proposta foi sua. Dou a palavra a V. Ex" para
defender a sua proposta sobre o § 10
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Fiz uma proposta substitutiva mais ampla, que
é a 7B0269, mas estou querendo referir-me apenas a um aspecto desta proposta, já que ela é
mais abrangente. E acrescentar a este parágrafo
a seguinte frase:
"Fica vedada a transferência de recursos
públicos para investimento e custeio às instituições privadas com fins lucrativos na assistência à saúde."
Então, a minha intenção nessa proposta é, respeitando todo o espírito da proposta, de que vai
haver uma expansão, um fortalecimento e uma
maior responsabilidade do setor estatal. Vaihaver
uma integração preferencial com as entidades
sem fins lucrativos, tipo Santas Casas e outras
entidades com fins filantrópicos. E vai haver,
quando necessário, compras de serviços do setor
privado. Concordo com o espírito da proposta
do Relator, só que acharia prudente acrescentar
essa frase, porque acho que devemos, o setor
estatal, o setor filantrópico articulado abrangem
uma grande gama da população. Vamos precisar
comprar serviços do setor privado? Vamos precisar comprar. Agora, o que não devemos fazer
é o que foi durante todos esses anos de financiar
com os recursos públicos, como o FAS, por
exemplo, a juros baixíssimos, financiar a construção de novos prédios, de novos hospitais e de
novas redes do setor privado. Temos de investir
prioritariamente este dinheiro no setor público e
no setor filantrópico beneficente.
Então, este é o sentido. Mantém-se a compra
de serviços, mas não haveria mais passagem de
recursos públicos para investimentos. Esses recursos seriam investidos no setor estatal e no
setor beneficente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Peço ao nobre Constituinte que leia a frase como
deve ficar.
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Acrescentaria a este parágrafo: fica vedada a
transferência de recursos públicos para investimento e custeio a instituições privadas com fins
lucrativos Custeio não é compra de serviços. É
diferente, você contrata e paga pelo serviço prestado.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Fora
do microfone. Inaudivel.
O SR. EDUARDO JORGE - Mas, isso é na
legislação ordinária e não na Constituição, é as-
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sunto que deve ser debatido e discutido na legislação ordinária.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Temos uma proposta do nobre Constituinte Mattos
Leão para o § 1°, se bem que a redação é bem
diferente. Dizo seguinte:
"O poder público deve dar tratamento
igualitário a hospitais e serviços de saúde,
sejam eles de natureza privada ou filantrópica, cabendo a todo cidadão o direito de
escolher o sistema de atendimento que preferir."
Porque o que nós temos no § 1° é diferente:
o setor privado de prestação de serviço e saúde
pode colaborar, a cobertura assistencial a população sob condições estabelecidas em contrato
de direito público.
O SR. CONSTITUINTE MAITOS LEÃO- Leia
o fim, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) "Tendo preferência e tratamento especial as entidades sem fins lucrativos".
Mas pediria ao nobre Constituinte Mattos Leão
que usasse da palavra para explicar se nós podemos considerar a sua proposta dentro deste §
O SR. CONSTITUINTE MAITOS LEÃo - Sr.
Presidente, acontece o seguinte, quando essa proposta, essa emenda, foi elaborada não existia no
relatório inicial nenhuma referência a tratamento
especial para entidade de fins não lucrativos.Mas
imaginei que poderia, num novo relatório, numa
emenda que poderia ser apresentada ao relatório
inicialsurgir alguma coisa neste sentido e fiz esta
emenda justamente para se contrapor a um tratamento preferencial e diferenciado para entidades
sem fins lucrativos. Esse é o espírito desta emenda, é justamente para se contrapor ao texto deste
relatório, ao final, apenas, do § 1° É lógico que
pretendo defender essa tese.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Pois
não. Então, cabe perfeitamente a esse § 1°
Então, aqueles que quiserem usar da palavra
para contrapor, damo-lhes a oportunidade.
Concedo a palavra a nobre Constituinte.
A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSASr. Presidente, o parágrafo ficaria com esta redação, mas no fim colocaria o seguinte: sendo proibido subsídios e as vantagens tributárias.
Explicarei,Sr. Presidente. Acontece que as pessoas que têm mais condições, que são mais ricas,
gastam em saúde e descontam no Imposto de
Renda. Então, o País está patrocinando tratamentos caros e às vezes supérfluos, como coloquei
aqui, por exemplo as cirurgias plásticas, ao invés
de conduzir estes recursos para as camadas sociais menos favorecidas. Então, acho que deve
ficar proibida essa questão de descontar no Imposto de Renda a despesa médica.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Consulto ao nobre Constituinte Oswaldo Almeida,
diz art. 4°, mas não diz qual é o §.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Éo§2°
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Então, nós esgotamos as defesas das propostas em
relação ao § 1°

O SR CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Pois
não. Mas acho que o nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna havia pedido antes. Desta vez não?
Então, com a palavra o nobre ConstituinteJofra
Frejat.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, é uma questão antiga o desconto
para o Imposto de Renda dos abatimentos com
despesas médicas, hospitalares, dentistas e psicológos. Naturalmente o legislador imaginou que
pela essencialidade da saúde, cabia, naturalmente, permitir o abatimento dentro do Imposto de
Renda desses dispêndios com a saúde que são
essenciais. Ao invés de nós retirarmos essas condições de atendimento, esse abatimento do Imposto de Renda, o que nós devemos pensar em
relação ao povo brasileiro é ampliar ISSO, porque
parece-me um absurdo que nós consigamos permitir o abatimento das despesas médicas, dentistas e psicólogos, que são brasileiros, nascidos
aqui, trabalhando e formados por universidade
e não permitimos o desconto do medicamento
que, em geral, é de origem estrangeira, medicamentos esses que são essenciais ao tratamento
da saúde, ao invés de retirar os benefícios que
já se deu à população, que se aumente isso não
só em relação a medicamentos, mas em relação
a prótese, aparelhos auditivos,óculos e além disso
as despesas feitas com engenheiros e arquitetos
na construção ou reforma da casa própria.
Aliás,apresentamos isto em proposta a Assembléia Nacional Constituinte para suscitar o problema, embora consideremos que isso seja muito
mais próprio da legislação ordinária. Parece-me
que a essencialidade da saúde deveria ampliar
para a população os abatimentos do Imposto de
Renda que já nos toma quase 30 em 40% do
nosso salário e, naturalmente, ampliando isso nós
teríamos condições de dar melhor condição ao
povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Como são vários, perguntaria se alguém ainda quer
usar da palavra para contraditar.
Então, passo a palavra ao Mattos Leão.
O SR. CONSTITUINTE MAITOS LEÃo - Sr.
Presidente, V. Ex" está se referindo a todas as
emendas referentes a este parágrafo.
Gostaria apenas de chamar a atenção de V.
EX, porque inicialmente só expliquei a posição
da minha emenda em relação ao parágrafo, ou
ainda não a entendi.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE MAITOS LEÃo - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, a razão de nós
termos apresentado uma emenda que pede o
tratamento igualitário do poder público ou para
os hospitais tanto privados como filantrópicos é
justamente para chamar a atenção dos nobres
Constituintes para situações de privilégiosque podem ocorrer de uma redação como esta que está
aqui. Acho que a coisa transcende até a pequena
importância que se poderia dar a uma situação
dessas. As entidades filantrópicas, os hospitais
que são contratados pela Previdência, hoje, têm
muito mais dificuldades em manter um equilíbrio
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orçamentário e isso o País todo conhece, justamente pelo fato de que a gerência nem sempre
é tão eficiente como os hospitais particulares. Os
hospitais particulares custam muito menos, hoje,
à Previdência do que qualquer outro tipo de assistência que ela presta. Aentidade de fim não lucrativo,como um todo, já é beneficiada com isenção
de impostos, Imposto de Renda, contribuição do
INPS e outros mais.
Atualmente existe no País uma situação em
que a Previdência está oferecendo aos hospitais
das entidades filantrópicaso dobro do pagamento
do valor da diária em troca de um contrato que
permita a interferência do Estado na administração das Santas Casas. Achamos que, dentro do
episódio democrático que nós estamos procurando imprimir a esta Constituição, esses prívilégios, a exemplo do que acontece hoje, dando
mais liberdade inclusive para que venham a acontecer no futuro como muito mais intensidade, terão o efeito de Invtabííízar talveza iniciativa privada.
E parece-me que não é este o espírito da Constituição e muito menos da Subcomissão, pelo que
ouvi até agora. Por isso é que apresentei esta
emenda e acho absolutamente importante que
ela fosse aprovada ou pelo menos para modificar
a redação desse § 1°.Ela haverá de ensejar muitas
situações de injustiças e ainda mais, acho que
a população será altamente prejudicada, porque
é justamente nesse tipo de atendimento, onde
há um gerenciamento deficiente é que o atendimento é sempre pior, as filas são maiores, as
reclamações ainda muito maiores.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Sr. Presidente, peço a palavra, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte, para
contraditar.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Sr. Presidente, quero crer que o ilustre Relator,
ao estabelecer o disposto no § 1° do art. 4°, quis
dar ênfase e preferência à rede oficial da Previdência Social que nos últimos anos, a partir de
1985, não foi ampliada e não há intenções de
ampliá-la,aos hospitais universitáriose graças aos
convênios com a Previdência Social passaram a
ter uma ocupação de cerca de 80%, proporcionando não apenas o atendimento às camadas
mais carentes, mas de modo especial a melhoria
do ensino universitário e quis, também, premiar
as Santas Casas de Misericórdiade gloriosas tradições neste País e de modo especial as entidades
filantrópicas. Isto não impede, Sr. Presidente e
prezados companheiros, que o setor privado dê,
suplementarmente, a sua contribuição ao sistema
de saúde. Por isso, manifesto-me contrário ao
destaque e à manutenção da redação proporcionada pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - V.
Ex' propõe, então, que se mantenha a redação.
Acho que nós deveremos votar as três, cada
uma separadamente, porque são diferentes.
Neste sentido concedo a palavra ao nobre
Constituinte AdylsonMotta.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOITA "O setor privado de prestação de serviço e saúde
poderá integrar, na cobertura assistencial à população, o sistema único de saúde." Suprimi o resto
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porque creio que não é matéria constitucional.
É matéria a ser disciplinada em lei ordinária.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Então, nós teremos na verdade quatro e temos de
votar uma por uma.
Mas, teríamos de dar a palavra primeiro ao Relator.
Concedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presidente, são cinco emendas apresentadas.
O nobre Constituinte Jofran Frejat faz uma proposta em parte coincidente com a que nós apresentamos, inclusive a tendência no nosso substitutivo é que haja uma participação muito efetiva
do Estado e do Município. Mas, evidentemente,
dentro de uma filosofia do sistema único de saúde. Apenas por esta razão é que vou contra a
sua proposta, porque ela dá preferência total ao
Município e alijando o sistema nacional, o sistema
único de saúde. Acho que deve haver uma interligação, inter-relação entre as duas entidades.
O nobre Constituinte Eduardo Jorge coloca ...
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATTenho a impressão que não elimina o sistema
único de saúde, pelo simples fato de que o sistema
único de saúde inclui a União, todos os Estados,
Territórios, o Distrito Federal e os Municípios, e
isso é mencionado no início da redação do §
I No momento em que está incluído a União,
o Estado, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios, naturalmente, está implícito que isso
representa o sistema único.
0.

o SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Mas, o
texto dá margem a dúvida, no momento em que
não cita de uma forma explícita o sistema único.
E o sistema único é como se não existisse na
redação do seu texto e por esta razão é que mantenho o texto original.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Permitam-me que intervenha no debate? Pois
o que acho que é erro na colocação é que o
nobre Constituinte Jofran Frejat propôs a sua
emenda como sendo substitutiva das emendas
que estão escritas no relatório. Na realidade ela
pode ser considerada como um aditivo e não
para suprimir nenhum destes artigos.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Mas, no
texto do nobre Constituinte não fica claro, muito
pelo contrário, fica até omissa a questão do sistema único. Há uma preferência que ele coloca
para a autonomia do Estado e do Município, com
poder decisório, independente do sistema único.
Não havendo a integração nesses níveis do sistema.

o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Muito bem. Mas, se essa emenda é um parágrafo colocado num caput, dentro de todo um
contexto de sistema único, não tem como ela
fugir à noção do sistema único. Ela está no sistema único.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Pediria
ao nobre Constituinte que lesse novamente o parágrafo.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT"Compete à União, aos Estados.;"

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - V Ex'
propõe a substituição ou o acréscimo.
Estava entendendo que era substituição.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT Quando foi feita a emenda, e como disse o Constituinte Eduardo Jorge: é inovadora, não havia ainda o anteprojeto com a preferência pelas entidades filantrópicas. Então, naturalmente ISSO não
foi incluído porque na substituição não caberia.
Então, foi apresentada como uma emenda, como
um substitutivo ao § lo, na verdade. Mas, nada
impede que ele seja acrescentado desde que haja
boa vontade de V. Ex'
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Considerei, estou perfeitamente de acordo com a filosofia, mas desde que não seja excluído o sistema
único.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATEntão, vou repetir, como V. EX" pediu, o texto
do parágrafo:
"Compete à União,aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Territórios e aos Municípios a
decisão independente sobre a complementaridade da iniciativa particular na área de
saúde, desde que possam garantir o acesso
a todos ao serviço público de saúde e o atendimento aos cidadãos."
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, estava inscrito para contraditar e
gostaria de contraditar essa tese do nobre Constituinte Jofran Frejat. Lembro que deixei para contraditar depois. Gostaria de saber se posso fazer
um comentário.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Terminou, nobre Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATTerminei e vou ouvir o comentário.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Então, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE O nobre Constituinte Jofran Frejat, se observarmos em termos de princípios do sistema único
de saúde, já está plenamente garantida grande
parte da intenção do nobre Constituinte Jofran
Frejat. Quando em termos de princípios do sistema de saúde está garantida a gestão descentralizada promovendo e assegurando a autonomia
dos Estados e dos Municípios. Então, o Relator,
a nível de princípio, já garante grande parte do
conteúdo proposto pelo Constituinte Jofran Frejat. A formulação do nobre Constituinte Jofran
Frejat, colocada como está, ela corre o risco de
quebrar uma certa homogeneidade mínima que
o sistema único tem de ter a nível nacional, quando coloca a questão do independente. Esse independente, de certa forma, vai prejudicar, não é
a uniformidade total, mas existe a necessidade
de uma uniformidade mínima de normas, de forma de credenciamentos, de contato com a medicina privada e fIlantrópica.Então, acho que grande parte da intenção no nobre Constituinte Jofran
Frejat já foi acolhida pelo Relator, quando colocou
em termo de princípio a questão da autonomia.
Quanto ao resto do conteúdo acho que prejudica
a proposta original do nosso Relator quando há
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possibilidade de quebrar e criar sistema muito
heterogêneo a nível nacional com grandes disparidades no nosso País, decorrente da grande heterogeneidade que existe em termos de Norte, Nordeste e do Sul do País.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATComo praxe da Casa, e já que fui citado nominalmente, gostaria de fazer um comentário sobre
isso.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não. Concedo a palavra ao nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT-'
O nobre Constitumte Eduardo Jorge disse muito
bem. Atende em parte, quer dizer, grande parcela
disso estaria incluída dentro da hierarquização da
legislação que concordo perfeitamente. Mas, deixa a desejar, no momento em que não dá aos
Estados e aos Municípios a capacidade de fazer
a avaliação da sua responsabilidade para com
os cidadãos, porque no momento em que nós
cornerçarmos a definir o que o Estado, o que
o Município,o que a pequena cidade deve defírur
em termos de atenção aos seus cidadãos, nós
estaremos praticamente impedindo a esses prefeitos e governadores que ampliem o atendimento
dentro das suas possibilidades e dentro da capacidade que exige naturalmente o atendimento de
saúde. Ainda mais, no caput do art. 4°está muito
claro que a execução permanece com o Estado.
Então, seguramente há de impedir qualquer impressão errônea ou a suposição de que se estaria
desviando para um lado ou para outro. Não. A
execução é do Estado, a ele compete definir se
é capaz ou não e naturalmente colocar a complementaridade. A única restrição que faria, agora,
a esta colocação, a este parágrafo, seria naturalmente em relação às entidades filantrópicas que
não foram colocadas porque não tinham no art.
iO SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Acho que aconteceu uma rêphca e não cabe no
Regimento. Mas abro mão de tentar dar a tréplica,
porque acho que não houve um argumento novo.
Mas o Regimento tem de ser observado, porque
senão teremos discussões intermináveis.
O SR. GERALDO ALCKMlN - Sr. Presidente,
por uma questão de ordem. Com todo o respeito
aos colegas que compõem a Subcomissão, acho
que o Regimento deve ser mais respeitado. Nós
tivemos meses para discutir e para debater a política de saúde. Hoje é o dia da votação, não é
para nós defendermos as nossas teses com réplicas ou tréplicas. Então, faria um apelo a V. EX"
que fizesse cumprir o Regimento para o processo
de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao Relator.
O SR RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, gostaria de fazer a afirmação de que a
proposta do nobre Constituinte Jofran Frejat já
está parcialmente contemplada no meu texto em
um outro artigo. No art. 2', inciso 111, diz: "Gestão
descentralizada, promovendo e assegurando autonomia dos Estados e dos Municípios." E, no
momento em que a proposta de V. Ex' usa o
termo independente, decisão independente, exclui e aí ficaria paradoxal ao texto do substitutivo.

Julho de 1987

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

Portanto, desta maneira, mantenho a proposta
original.
O nobre Constituinte Eduardo Jorge faz considerações acrescentando uma frase, mas na sua
totalidade não posso concordar, principalmente
no que diz respeito ao custeio. Estou plenamente
de acordo com a questão dos recursos públicos
para investimentos. Agora, o que diz respeito ao
custeio, acho que nós entraríamos numa mcorreção.

o SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, apenas para chegar a um acordo,
como há polêmica em relação ao custeio, acataria
a proposta do Relator desse investimento e volto
à carga na comissão com custeio. Retiro custeio
e mantenho só investimento.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) retirando o custeio

Acato,

Com relação ao nobre Cconstituinte Mattos
Leão, evidentemente, o nobre Constituinte Paulo
Macarini já abordou com muita propriedade a
questão e gostaria de acrescentar o seguinte: não
estamos excluindo o setor privado. Colocaria que
numa região onde houvesse uma entidade filantrópica e um hospital privado, e o sistema único
necessitando de leitos contidos apenas em hospitais, a preferência, neste caso, seria dada a entidade filantrópica Concordo plenamente que as entidades filantrópicas, muitas delas, funcionam como hospitais com finalidade lucrativa. Até nós
discutimos muito aqui que é necessário que se
faça e que se proceda a uma mudança da filosofia,
inclusive dos estatutos das entidades filantrópicas
mas a preferência é dada apenas neste sentido.
O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃOAcho ainda que essa referência às entidades filantrópicas na Constituição, parecer-me-ia que não
seria necessária. Concordaria em retirar a minha
emenda, se V. Ex' retirasse, também, essa última
frase com relação à palavra "fílantrópícas", porque "hospitais universitários", tudo bem. Mas um
motivo, acho que neste caso as Santas Casas
com ofertas de diárias em dobro, seja um instrumento para a estatização do setor, usando as Santas Casas. Quer dizer, no momento em que prestigia a Santa Casa inviabilizao particular. Isso está
servindo hoje, talvez, de instrumento para a inviabilidade do setor privado e conseqüentemente
uma estatização a seguir. Acho que na Constituição se toma um pengo muito grande.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RICHI- V.
Ex' me permitiria uma indagação apenas? V. Ex"
deu parecer favorável à Emenda do nobre Constituinte Eduardo Jorge, parcialmente.
Esclareça-me o seguinte paradoxo: V. Ex' quer
preferenciar as entidades de fins filantrópicos,
mas são entidades privadas e V. Ex' quer coibir
o poder público de financiar qualquer mvestímento ou de atribuir qualquer investimento, qualquer
recurso às Santas Casas, por exemplo, a compra
de um aparelhamento, para a construção e para
reforma. A Emenda do nobre Constituinte Eduardo Jorge diz exatamente que não podem ser alocados recursos públicos para entidades privadas.
O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE Com fim lucrativo?

O SR. GERALDO ALCKMIN - Sr. Presidente,
para uma questão de ordem, pois acho que nós
estamos nos alongando em discussões e acredito
que isso esteja prejudicando os trabalhos por causa do cansaço, porque daqui a meia hora estarão
todos exaustos. Então, gostaria de pedir aos nobres colegas quer procurassem concentrar, inclusive sem levar a nível pessoal discordâncias com
relação à matéria objetiva. Caso contrário, nós
vamos ficar aqui e não vamos passar do capítulo
de saúde.
SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A palavra está com o Relator e ele é quem tem concedido os apartes e não esta Presidência.
Pediria ao Relator que concluísse as suas observações e nós passaríamos logo em seguida a
votação.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Encerrando a questão do nobre Constituinte Mattos
Leão, eu poderia deixar de citar as entidades sem
fins lucrativos que constam aqui do meu relatório.
A nobre Constituinte Abigail Feitosa faz uma
colocação que concordo apenas parcialmente.
Não posso concordar com a retirada das vantagens tributárias, como colocou o nobre Constituinte Jofran Frejat, seria uma maneira de que
se evitasse a declaração do Imposto de Renda
por parte de profissionais médicos que recebem.
Mas, concordo com a proibição dos subsídios.
O nobre Constituinte Adylson Motta, faz uma
proposta incompleta. Ele trunca a proposta ongmal.
A SR' CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA Cabe ao Estado físcahzar a receita dos médicos
e não pelo Imposto de Renda, que há condição
para ver quanto está ganhando o consultório e
não discontando do Imposto de Renda. Perdoeme, nobre Constituinte.
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Não acho
justo que sobre este ganho o médico não tenha
tributo. Essa que é a questão.
A SR' ABIGAIL FEITOSA - Mas que tribute
e não descontando do Imposto de Renda, porque
a União vai financiar para as pessoas que têm
poder aquisitivo alto
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Não seria
justo que a classe médica, que o médico ficasse
isento deste tributo. Essa que é a questão.
A SR' CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA Não estou pleiteando isso.
O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANNInclusive, Sr. Relator, isso é uma matéria que pode
ser encaminhada a Subcomissão de Tributos.
Agora, gostana que se ativessem apenas à questão e que o Relator, também mantivesse sem debate.
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) -Sr. Presidente, com estas considerações, mantenho a minha redação onginal e voto a favor do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Atendendo ao pedido do nobre Constituinte Adylson Motta, nós vamos votar pela ordem. Em primeiro lugar, a proposta do nobre Constituinte Jofran Frejat.
Peço à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia para fazer a chamada.
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O SR. RELATOR(Carlos Moscom) - Sr Presidente, peço a palavra, pela ordem, porque acho
que a cada votação seria interessante que se lesse
o texto, para que pudéssemos ter tranquilidade
na votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, concedo a palavra ao nobre ConstJtuinte Jofran Frejat, mas pediria que se limitasse apenas
ao texto.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, no artigo anterior nós votamos a
proposta constante do meu substitutivo e aí, evidentemente, todas as outras estariam prejudicadas. Nós deveríamos agir da mesma forma agora,
mclusíve foi sugestão do nobre Constituinte Floriceno Paixão.
O SR. PRESIDENTE (José Ehas Murad) - Evidentemente, houve um pedido e foi acolhido, tendo em vista aquele fato especial. Mas agora nós
estamos diante de propostas que são vanáveis.
E como a preferência é para o destaque, nós
temos de ver cada uma, na opinião desta Presidência.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jofran
Frejat apenas para ler a sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATNão se preocupe, Sr. Presidente.
"Art. 4°, § 1°Compete à União, aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios a decisão independente sobre a
complementariedade da iniciativa particular
na área de saúde desde que possam garantir
o acesso a todos do serviços públicos de
saúde e o atendimento aos cidadãos."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Sobcito à nobre Constituinte Maria de Lourdes Abadia
que faça a leitura para a votação. Os que estiverem
de acordo com a proposta do nobre Constituinte
Jofran Frejat, queiram dizer "Sim" e os que não
estiverem de acordo digam "Não".
Em votação.
(Procede-se à chamada nominalpara vota-

çãa]
O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃO - É
o seguinte: estou preocupado com o precedente
que está ocorrendo com relação aos suplentes
Gostaria apenas de consultar V. Ex" como é que
funciona isso?
OSR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Essa
questão de suplente é o seguinte: a orientação
que esta Presidência recebeu é que deveria ser
mantida a proporcionalidade dos partidos. Então,
como havia 4 Constituintes do PMDB ausentes,
foram incluídos 4 suplentes. Dois do PFL ausentes, foram incluidos 2 suplentes do PFL. FOI obedecida rigorosamente a proporcionalidade recomendada.
O SR. CONSTITUINTE MATTOS LEÃOAgora, parece-me, alguém informou-me, uma vez
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que o suplente assume a reunião, ele continuará
votando até o final.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Exatamente, a interpretação desta Presidência é a
mesma do Constituinte Gastone Righi, na votação
em curso. Uma vez que se passou para outra
votação, pode assumir o titular.
Esta, a interpretação da Presidência.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- A emenda do nobre Constituinte Jofran Frejat
fala de complementaridade à ação do poder público, e a decisão independente que, a cada nível,
sobre essa complementaridade, devem ter os Estados e Municípios, como a nível nacional. Claro
que a idéia matriz está contida na proposição do
Relator. Mas é muito dificil que, a nível de união,
a nível de Ministério, possa se definir a complementaridade da participação do setor privado
num sistema municipal de saúde ou num sistema estadual de saúde, se não houver uma decisão
independente a esse nível para, exatamente, estabelecer o controle. Sei que podem dizer que isso
é matéria de legislação ordinária e poderá ser.
Mas a mim me pareceu, em termos de uma situação tão necessariamente inovadora quanto aos
temas constitucionais de saúde que ela, também,
deveria vigorar como tema constitucional
O SR. CONSTITUINTE (Não identificado)Sr. Presidente, peço autorização ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna para assinar a declaração
de voto de S. Ex' que faço minha.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Deferido.
Proclamo o resultado:
Votaram "Sim", 9 Srs. Constituintes.
Voltaram "Não", 14 Srs, Constituintes.
Houve duas declarações de voto.
Vamos passar, pela ordem, à proposta do nobre
Constituinte Eduardo Jorge.
Já que o nobre Constituinte Eduardo Jorge
concorda, podemos votar a proposta do nobre
Constituinte Adylson Motta.
Vou lê-Ia, se me permite o nobre Constituinte.
"O setor pnvado de prestação de serviços
de saúde poderá integrar na cobertura assistencial à população o sistema 1."
Os que estiverem de acordo com a proposta
queiram se manifestar dezendo "Sim".
Peço à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia para fazer a chamada.
Em votação.

(Procede-se à chamadanominalpara votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vamos proclamar o resultado:
Votaram SIM9 Srs. Constituintes.
Votaram NÃo 14 Srs. Constituintes.
Vamos proceder à votação da proposta do nobre Constituinte Eduardo Jorge, que diz:

"Fica vedada a transferência dos recursos
públicos para investimentos e custeio, às instituições privadas com fins lucrativos, na assistência à saúde."
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, gostaria de prestar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - POIS
não!
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Houve uma modificação. Ela mantém o paragrafo
e acrescenta a frase:
"Fica vedada a trasnferência de recursos
públicos para investimentos, às instituições
privadas com fins lucrativos, na assistência
à saúde."
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Retira-se o termo custeio? A questão é essa, será
que a esta altura podemos mudá-Ia? Tenho a
impressão que não, temos que mantê-Ia.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Assentimento da Presidência).
Sr. Presidente, estou me baseando que o Sr.
Relator incorpora a palavra "investimentos", então, entendo que essa questão está tranqüila, inclusive no próprio relatório suscitado, seguindo
sua orientação.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi)- Sr Presidente, no mérito, eu acataria o termo "investimentos". Não vejo nenhum inconveniente em fazê-lo. Creio que o Regimento me dá condições,
inclusive, para proceder dessa maneira
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Nesse caso, havendo o Sr. Relator dito que pode acatar a modificação, nós a aceitamos. Mas essa
questão do custeio, a essa altura, não podemos
mais substituir. Vamos submeter à votação.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, qual será a proposta que será votada, sem o termo "custeio" ou com esse termo?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Relator acatou a solicitação, então, nesse caso...
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, peço ao nobre Constituinte Eduardo Jorge
que proceda à leitura da proposta definitiva.
O SR CONSTITUINTE EDUARDO JORGE:
"Fica vedada a transferência dos recursos
públicos para investimento, às instituições
privadas com fins lucrativos..."
Mantém-se o § lodo artigo e acrescenta-se
a ele a seguinte frase:
"Fica vedada a transferência de recursos
públicos para investimentos a instituições privadas com fins lucrativos."
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Pois
Não!
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, uma emenda não pode ter suprimida uma palavra inserta em seu texto durante
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o processo de encaminhamento de votação. Regimentalmente, é impossível isso. Teria que ser feito, ou antes, porque da mesma maneira poderia
eu acrescentar a questão das filantrópicas, que
não pude acrescentar aqui e que favoreceria muito a minha emenda.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Pela ordem, Sr. Presidente! (Assentimento da Presídêncla.)
Na mesma questão do Constitumte Jofran Frejat ficou claro que a sua emenda poderia até ser
colocada como aditiva e não substitutiva, e foi
votada inclusive com esse caráter. Ela poderia
ser acrescentada e o Constituinte Carlos Sant'Anna inclusive justificou e apoiou. Entendo que
o Sr. Relator tendo acatado, no mérito, a questão
do investimento, deve ser ela votada de acordo
com que foi acatado pelo Sr. Relator.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Sr. Presidente, para uma questão de ordem! (Assentimento da Presidência.) Esta me parece uma
emenda original, ou seja, em relação ao projeto
original e sobre ela o Sr. Relator já deu parecer
contrário. S. Ex' agora está inovando num segundo parecer, mas o primeiro parecer foi contrário.
Naquele primeiro parecer o Sr. Relator tinha condições de poder abrigar parcialmente ou não, mas
no segundo parecer não, é momento de votação,
não é nem mais parecer, o Sr. Relator fez apenas
uma manifestação. Já foi dado parecer anteriormente, não poderá dar outro parecer agora. S.Ex'
fez uma manifestação, talvez, de simpatia ou de
pensamento próprio, mas que não se insere no
parecer; o parecer já foi dado, e foi contrário.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Está
certo!
O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED Lamentavelmente, Sr. Presidente, em termos de
normas regimentais, na continuidade dos trabalhos desta Subcomissão, não pode o Sr. Relator,
mesmo querendo aceitar esta parte, contrariar
disposições anteriores.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Está
certo, assim também entendo e por isso mantenho, a não ser que S. Ex' queira recorrer dessa
decisão da Presidência, mantenho a proposta como está no original. Se S. Ex' quiser recorrer ao
Plenário desta descisão da Presidência, nós a votaremos.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, acato a decisão da Presidência e
ofereço à votação com o termo "custeio", que
é a proposta inclusive referendada e apoiada por
todas as entidades médicas, desde o Conselho,
as associações e os sindicatos médicos. Então,
eu a mantenho e vamos à votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Agradecemos ao nobre Constituinte a sua manifestação. Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O parecer
é contrário, Sr. Presidente, e eu o mantenho.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vamos proceder à votação. Peço à nobre Constituinte Maria de Lourdes Abadia para proceder à
chamada nominal. (Procede-se à votação.)
Vamos proclamar o resultado da votação:
Votaram SIM2 Srs. Constituintes.
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Votaram NÃo 21 Srs. Constituintes
Está rejeitada a emenda.
Vamos passar, pela ordem, à proposta do Constituinte Mattos Leão, que diz o seguinte:
"O Poder Público deve dar tratamento
igualitário a hospitais de serviço de saúde,
sejam eles de natureza privada ou filantrópica, cabendo a todo cidadão o direito de
escolher o sistema de atendimento que preferir."
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com esta proposta queiram dizer SIM! Convidamos, tendo a nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia que se retirar, por motivo de força maior,
convidamos o Sr. Primeiro Vice-Presidente, Constituinte Fábio Feldmann, para ocupar o seu lugar
à Mesa e fazer a chamada dos membros da Subcomissão. (Pausa.)

(Procede-seit chamadanominalparavotaçêo.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - É
a proposta de emenda do Constituinte Mattos
Leão. Seria uma modificação do art. 1° e ele a
propõe como § 3°, mas é substituição ao § 1°

(Procede-seit chamadanominalpara votação.)

Vai-se proclamar o resultado da votação
Votaram SIM 4 Srs. Constituintes.
Votaram NÃo 18 Srs. Constitumtes.
A emenda está rejeitada.
Passa-se, agora, à proposta da Constituinte Abigail Feitosa. Como não temos a proposta redigida,
pediria à nobre Constituinte que procedesse à
sua leitura. Tem S. Ex' a palavra.
A SR" CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA Sr. Presidente, Srs. Membros desta Subcomissão,
permaneceria o parágrafo do artigo da maneira
como está, sendo que a expressão "tendo preferência a tratamento especial as entidades sem
fins lucrativos" seria substituída pela expressão
"sendo proibido subsídios e sem vantagens tributárias".
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)"Proibidos os subsídios e vantagens tributárias"
para as entidades sem fins lucrativos.
A SR" CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA Sr. Presidente, não tem nada a ver com entidades
sem fins lucrativos. É substituição da expressão
"tendo preferência e tratamento especial às entidades sem fins lucrativos" pela expressão "sendo
proibido subsídios e sem vantagens tributárias".
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vamos colocar em votação. Os Srs. Constituintes
que estiverem de acordo com a proposta da nobre
Constituinte Abigail feitosa deverão votar SIM,os
que forem contra, Não.
O SR. CONSTIT(JJNTE FÁBIO FELDMANN Sr. Presidente, o Se. Relator não teria que dar
o seu parecer primeiramente?
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ele
já emitiu seu parecer. Apenas solicitamos a leitura
da proposta para esclarecer o Plenário, porque
S. Ex' não apresentou emenda por escrito. O Sr.
Relator já proferiu parecer contrário à matéria.
Solicito ao nobre Constituinte Fábio Feldmann

que proceda à chamada para a votação. (Procede-se à votação.)
Votaram SIM5 Srs. Constituintes.
Votaram Não 16 Srs. Constituintes.
Está rejeitada a proposta de emenda
Srs. Constituintes, foi feita uma proposta para
que prolongássemos nossos trabalhos até às 20
horas. Já são 20 horas e 40 minutos e se V. Ex"
querem terminar os trabalhos da saúde, estou
achando que estão querendo "acabar" com a saúde. (Risos.) Estão de acordo? Tem a palavra o
nobre Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Moscom) - Sr. Presidente, estamos no meio de um artigo. Vamos
pelo menos terminá-lo.
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que fIZ para esta proposta de emenda. Pergunto
a V. EX se o meu pedido também está relacionado.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está.sâo dois. Não chegamos lá ainda. Mas deixe-me
examinar. (Pausa.)
É este em que V. EX troca a expressão "colaborar" por colaborará? Esse é no primeiro? Então,
não é esse.
O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, é porque ele estava junto com o caput
do art. e como fui derrotado no caput, V. Ex'
já deve ter arquivado. Mas ele estava junto com

o caput.

Temos aqui duas propostas substitutivas. Uma
do Constituinte Borges da Silveira, que diz o seguinte...

O SR. PRESIDENTE (JOSÉ ELIAS MURAD)
Peço a Secretaria, então, para localizá-lo
Enquanto tentamos localizar o destaque solicitado pelo Constituinte Cunha Bueno vamos ler
aqui o § 2°, conforme propõe o Constituinte Borges da Silveira e conforme solicitou destaque o
Constituinte Alarico Abib.
"§ 2° O Poder Público pode desapropriar
ou expropriar o serviço de saúde de natureza
privada necessários ao alcance dos objetivos
da política nacional do setor, mediante prévia
autorização legislativa e prévia e justa indenização em dinheiro."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Pela ordem, Sr. Presidente. O nobre Constituinte Borges
da Silveira não se encontra em plenário e não
sei como poderá ter pedido o destaque, porque
não esteve aqui em momento algum e não está
presente.

Então, vamos dar a palavra para os três minutos.
O Constituinte Alarico Abib quer fazer a defesa
da proposta?
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Alarico Abib.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Este
ainda é o relatório original.

O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - Sr.
Presidente, Sr'" e Srs. Constituintes:
A solicitação de destaque para essa emenda,
apesar da ausência do Constituinte que a apresentou baseou-se no receio da falta de alternativa
com relação àquilo que foi determinado no relatório.
Com base na minha experiência, como médico
e no trabalho que tenho desenvolvido dentro da
Medicina, trago comigo a convicção da impossibilidade de se pretender uma reforma na área
da saúde sem a preocupação de valorizarmos
a iniciativa pnvada. Se considerarmos a percentagem de participação em termos de estrutura
com relação a essa iniciativa privada. Sendo assim, eu a julguei mais próxima do meu pe~sa
mento e que justificava a busca de alternativa,
a fim de que pudéssemos resguardar não só o
direito de propriedade advindo de um esforço,
como também não desestimular os investimentos
da área privada nesse particular, se cercearmos
a sua liberdade na participação no campo da área
da saúde, razão pela qual apresentei esta emenda
e a submeto aos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - De
acordo. Vamos prolongar a sessão até terminarmos este artigo, somente.
O § 2° assim dispõe:
"O Poder Público pode intervir e desapropriar o serviço de saúde de natureza privada
necessário ao alcance dos objetivos da politica nacional do setor."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Não estamos discutindo o relatório original, Sr. Presidente,
estamos discutindo substitutivos. Deve haver algum engano, é o que eu creio.
O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - Se.
Presidente, fUI eu que fiz a sohcitaçâo, o pedido
de destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Mas
foi pedido o destaque pelo nobre Constituinte AlancoAbid.
Concedo a S. Ex' a palavra para justificar seu
procedimento.
O SR. CONSTIT(JJNTE FÁBIO FELDMANNSe. Presidente, há uma questão de ordem que
desejo colocar que não se refere a este assunto
em pauta. (Assentimento da Presidência) - E
que V. EX anunciou a aprovação do art. 6°, por
não haver destaques em relação a ele, ao início
dos trabalhos. Está realmente aprovado? Só para
confirmar!
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Foi
aprovado por unanimidade, por não haver destaques. Porque não foram solicitados destaques e
assim está aprovado por unanimidade, se não
me engano.
Devo ler a proposta de emenda porque o nobre
Constituinte AlaricoAbib, que está presente, solicitou destaque para esta emenda de autoria do
Constituinte Borges da Silveira.
O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Se.
Presidente, também há um pedido de destaque

-

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Como ainda não localizamos a proposta do Constituinte Cunha Bueno, passamos a palavra para
o Constituinte que quiser contraditar.
O SR. CONSmUINTE GERALDO ALCKIMlN
- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra a V. Ex'
-

O SR. CONSmUINTE GERALDOALCKIMlN
Acho que a emenda do Constituinte Borges
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da Silveiracarece de fundamento porque, na realidade, não é ato do Legislativo promover a desapropriação A desapropriação é um ato do Executivo, e se houver acordo amigável encerra-se ali;
e se não houver um acordo amigável, será a emissão de posse, e o Juiz de Direito,o Poder Judiciário, que dará emissão de posse. Então, não me
parece de muito sentido que o Poder Legislativo
venha a promover atos desapropriatórios.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
foi localizada a proposta do Constituinte Cunha
Bueno.
Parabéns à Secretaria.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, como já foi contraditada a emenda anterior,
seria interessante que fosse posta em votação,
porque senão perder-se-ia muito do que foi dito.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Então, podemos colocar em votação, conforme o
proposto.
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, no texto original constava o termo "expropriar" que foi retirado. Foi retirado, porque significa que não reconheceríamos a propriedade privada como legítima. Por esta razão foi retirada.
Como o Constituinte Borges da Silveira mantém
na sua proposta, mantenho o texto original.
O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - Se
o Sr. Relator quiser, tiro o termo "expropriar".
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vamos, então, fazer a chamada para a votação.
Os Srs. Constitumtes que estIverem de acordo
com a proposta .

da política nacional do setor mediante justa
indenização em moeda corrente."
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao Relator

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN É a mesma coisa.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, voto pela manutenção do texto original.

O SR. RfLATOR (Carlos Mosconi) - Está prejudicada, E o mesmo texto.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Sr. Relatorvota pela manutenção do texto original.
Então, vamos fazer aqui a chamada.
Os que estiverem de acordo com a redação
da proposta do Constituinte Cunha Bueno queiram dizer sim.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha
Bueno.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, o texto não é idêntico, mesmo porque
não uso a palavra "expropriar",já de acordo com
a nova redação do ilustre Relator e também não
submeto ao Poder Legislativo a prévia autorização. Portanto, o texto é distinto. Da mesma forma
com que votei a favor da proposta da Constituinte
AbIgail Feitosa de que o Governo não deve subsidiar a iniciativa privada, peço que votem de que
o Governo também não deve se locupletar da
iniciativa privada para atender as suas justas necessidades sem o justo pagamento daquilo que
pode ter representado para muitos o suor e muitos
anos de sua VIda para montar um hospital particular.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -Acatamos a observação e a defesa feita pelo Constituinte Cunha Bueno e achamos que não é a mesma coisa.
Então, abrimos a palavra para quem quiser contradizer.
Não havendo quem queira manifestar-se, peço
ao Relator para apresentar o seu ponto de vista.

(Procede-se à chamada nominalpara
votação.)

O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - Em
nome dos médicos que sacrificam a vida para
atender ao povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado.
Votaram SIM- 14 Srs. Constituintes
Votaram NÃo - 7 Srs Constituintes
A emenda foi aprovada.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra, a V. Ex" pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENAPoderia haver, agora, da nossa parte, a redação
final para que pudéssemos colocar aqui no relatório?
O SR PRESIDENTE(José Elias Murad) - Por
obséquio, qual é mesmo a solicitação de V. Ex'?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENAQue seja lido o texto que foi aprovado.

O SR CONSTITUINTE ALARICO ABIB - V.
Ex' poderia ler o texto, Sr. Presidente, antes da
votação?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eduardo
Jorge.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Diz
o § 2° do art. 4°:

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Novamente?
Dizo § 2°.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE Nesta questão da saúde aqui no Brasil,uma caracteristica que tem marcado de forma negatIva é
esse racionamento do setor burocratizado, do setor privatizado, é justamente o acúmulo incalculável de fraudes. Chegam alguns, inclusive, a
achar que é impossível, do jeito como está colocado, se eliminar totalmente as fraudes no setor.
Então, dou um exemplo de como é essa redação original...

"§ 2° O Poder Público pode desapropnar ou expropriar os serviços de saúde de
natureza pnvada necessários ao alcance dos
objetivos da política nacional do setor mediante prévia autorização legislativa e prévia
e justa indenização em dinheiro."

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam a emenda
proposta queiram permanecer sentados. (Pausa)
O SR. RELATOR (CarlosMosconi)- Proponho
que se mantenha o texto original.
(Procede-se à chamada nominalpara votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado.
Votaram Sim - 7 Srs. Constituintes.
Votaram Não - 15 Srs. Constituintes
Vamos passar, agora, à proposta do Constituinte Cunha Bueno, que propõe que o § 2° do
art 4° passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° O Poder Público pode intervire desapropriar os serviços de saúde de natureza
privada necessários ao alcance dos objetivos

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Solicitamos atenção para as observações.
O SR. CONSTITUINTES EDUARDO JORGE
- ..Acho, então, que a proposição original é mais
correta se já tiver essa característica do sistema.
Cito como exemplo um caso de São Paulo os Constituintes de São Paulo conhecem muito
bem - que é o caso do Hospital São Marcos,
lá em Ferraz de Vasconcelos. Pois bem, o proprietário daquele Hospital, o Dr. Osires Coelho, que
está sendo processado na Justiça, fraudou o Erário, durante três anos em um trilhão de cruzeiros.
Um caso desse tipo - e são vários casos desse
tipo, agora, mesmo há uma declaração do Delegado Romeu Tuma de que mais de 60 vão ser
executados - não pode ser pago com um justo
valor, porque essa sistemática de fraudes constatadas já pagaram demais esse valor. Então, acho
que a manutenção do texto é mais adequada.

"§ 2° O Poder Público pode Intervir e desapropriar os serviços de saúde de natureza
privada necessários ao alcance dos objetivos
da política nacional do setor mediante justa
indenização em moeda corrente."

A proposta foi aprovada por 14 SIMe 7 NÃO.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Uma vez aprovada, pensei que V. Ex' tivesse passado para outra.
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Não.
É porque S. Ex' pediu que eu lesse o texto.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO Ex' queira desculpar-me.

V.

O SR. PRESIDENTE (José Elida Murad) - S.
Ex' solicitou para poder colocar ao pé da letra.
O SR.CONSTITUINTE CUNHA BUENO-Não
sabia que tinha solicitado. Peço desculpas a V.
Ex'
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Falta apenas um parágrafo. Vamos fazer, então, a
votação dele.
Não há propostas.
O SR CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Há, sim, a minha que versa
sobre a supressão simples desse parágrafo
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -

art. 4°

§ 3° do
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o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 3° do art. 4° Esta proposta é de V. Ex'?
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) proposta, Sr. Presidente.

§

Só uma

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) uma proposta de emenda supressiva

É

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME- Posso defendê-Ia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - É
uma proposta do nobre Constituinte AntonioCarlos Mendes Thame, mas não a localizamos.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte AntonioCarJos Mendes Thame.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME- Tanto é que teria sido mantido no original. E não foi dado...Alguma emenda
existe. Não é verdade? Vou defendê-Ia, então, Sr
Presidente.
Gostaria de fazer referência, em primeiro lugar,
à redação. Fica proibida a exploração direta ou
indireta por parte de pessoas, empresas ou capitais de procedência estrangeira. O texto se refere,
portanto, a pessoas de procedência estrangeira
empresas de procedência estrangeira e capitais
de procedência estrangeira. Portanto, entende-se
que mesmo uma pessoa naturalizada brasileira
que seja de procedência estrangeira, estaria proibida de prestar, direta ou mdíretamente, serviços
de assistência à saúde no País.
Por outro lado, sem embargo desta minúcia
que considero importante, também quanto ao
mérito. Considero uma xenofobia in extremis
que fundações internacionaIS de procedência,
portanto, estrangeira poderiam vir prestar a sua
colaboração independentemente de fronteiras.
Como assim também espero que o Brasil possa
com o seu desenvolvimento e com uma Constituição mais justa e equilibrada, desenvolver-se a
ponto de que brasileiros possam vir a emprestar,
também, a sua contribuição além-fronteiras.
Portanto, sugiro que este artigo, que não colabora em nada, apenas coloca uma limitação, a
meu ver, desnecessária, seja suprimido.
Eram estas as minhas considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
franqueada a palavra ao Constituinte que quiser
contraditar.
Concedo a palavra à nobre Constituinte AbigaIl
Feitosa.
A SRA CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSAEstamos vendo o País ser invadido por empresas
médicas de capital internacional para prestar serviço e somos contra essa coisa do capital internacional, das Golden Gross da vida que estão aqui
e que utilizam a mão-de-obra do médico, pagando barato, praticamente explorando e para lucrar
com essa atividade.
Então, Sr. Presidente, acho que este artigo tem
que ser mantido. Não se pode abrir mão, é questão de soberania nacional.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presidente, a proposição do Constituinte AntonioCarlos Mendes Thame seria procedente, entendo, no
que diz respeito às pessoas. Mas com relação
às empresas e capital estrangeiro, creio que não.
Até dispor-me-Ia a retirar esta palavra "pessoas",
mas mantenho a redação. Retiro a palavra "pessoas".
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Retirada a palavra "pessoas", consulto ao Constituinte
AntonioCarlos Mendes Thame se concorda, ou
S. Ex' faz questão de que a resposta seja votada?
O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Podemos
tirar a palavra "pessoas" porque é o profissional
que vem aqui prestar serviços, não vejo por que...
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME- Gostaria de fazer uma distinção entre o que colocou, com muita propriedade,
a nossa Colega Abigail da exploração de esquemas, como o caso de empresas que vêm aqui,
não como um serviço de assistência à saúde,
mas com um serviço de seguros, de assistência
privada, com engodos disfarçados de assistência
à saúde. Mas acho que uma fundação estrangeira,
que acho que até seria do ponto de vista de custobenefício - é muito difícil que isso ocorra mas se uma fundação estrangeira vier aqui aportar recursos para montar um hospital - nós temos casos, inclusive, de algumas religiões como
a Adventista, que recebem subvenções internacionais, fundações internacionais que vêm e aportam recursos para hospitais - não vejo grande
vantagem nessa proibição. O que acho, em outro
lugar, dever-se-ia colocar uma restrição muito firo
me na previdência privada que é uma coisa completamente diferente. São planos de saúde dos
mais enganosos. Mas proibí-Ios de ter um hospital, prestar um serviço direto, como está dito aqui,
não Eu gostaria de manter a minha restrição.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) ção, nobre Constituinte, seria ...

A inten-

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME- Quanto à intenção, não há
dúvida.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - .. empresa comercial, empresa com fins lucrativos.
Mas poderia citar para o nobre Constituinte uma
empresa que talvez não tenha fins lucrativos, mas
que se insere perfeitamente dentro do espíríto
do conteúdo do artigo - seria a Benfin, que agride e fere frontalmente a soberania nacional. Por
esta razão, inclusive, que coloco aqui como empresa.
Retiro a palavra "pessoa" e mantenho o artigo
na sua redação original.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Em
votação
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENASr. Presidente, mais uma vez peço orientação
quanto à votação. Vamos votar a supressão pura
e simples do termo "pessoas" ou vamos votar
a supressão do parágrafo?
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Acatei
a sugestão. Quer dizer, acho que o termo "pessoas" realmente não traduz o que queria dizer.
Então, retiro. Acho que a sugestão foi muito válida,
é muito boa. Mas mantenho esta.
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O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
nobre Constituinte AntonioCarlos Mendes Thame
acata a sugestão da retirada da palavra "pessoas",
ai, então, submeteríamos à votação a proposta
que S. Ex' fez,
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Sr Presidente, um esclarecsnento,
Entendo que o texto não está muito bem redigido. Acho que se estivesse mais ou menos claro
capital estrangeiro ou empresas estrangeiras com
finalidade lucrativa, tudo bem..
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Mas
o Relator não quer isso não
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não são
apenas as que têm finalidade lucrativa, mas empresas estrangeiras que vêm aqui explorar o povo
brasileiro de alguma maneira, mesmo sem finalidade lucrativa.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Vamos imaginar que V. Ex' tenha uma fundação estrangeira que venha investir no País, para
ajudar na pesquisa de uma determinada moléstia,
V.Ex' estará proibindo. Ela não tem fins lucrativos,
mas é estrangeira.
O SR. RELATOR (Carlos Moscom) "exploração" define claramente.

O termo

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKlMlN
- Então, precisamos colocar claramente que tenham fins comerciais, que tenham fins lucrativos.
Porque aqui V. Ex' limita, também, investImentos
sem finalidade lucrativa.
O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANNNobre Constituinte Geraldo Alckirnin, é em relação à assistência, à saúde.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Estou
referindo-me à exploração e serviços de assistência à saúde. Fica perfeitamente claro.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJATSr. Presidente, há pouco foi colocado por um
dos nossos Constituintes a necessidade de cumprirmos o Regimento e não permitirmos, ou que
V.Ex' não permita as discussões paralelas. Como
eu era o implicado no momento, agora, volto a
carga com a mesma proposição. V. Ex' dê a sequêncía natural aos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Em
votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a supressão, como fOI proposto pelo nobre
Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame queiram dizer Sim.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Independente disso, não vou retirar a palavra "pessoas."
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Isso
S. Ex' já acolheu e considero que foi acolhido
pelo Relator.
Estamos votando a proposta do nobre Consti·
tuinte Antônio Carlos Mendes Thame que manda
suprimir o § 3°, totalmente.
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Os Srs. Constituintes que aprovam a proposta
queiram dizer sim.
Solicito ao nobre Constituinte Fábio Feldmann
que proceda à chamada para votação.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Acho que vamos ter de parar, porque quando
entramos em hipoglicemia....
a proposta é para supressão do § 3° Simplesmente, suprimir o § 3°.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram
dizer sim.
(Procede-se li chamada nominalpara votação.)

O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado.
Votaram Sim, 3 Srs, Constituintes.
Votaram Não, 18 Srs. Constitumtes.
Além disso, quero aproveitar a oportunidade
para, rapidamente, dizer que acho necessário interrompermos esta reunião, convocando uma outra para amanhã às 9 horas para continuarmos
a votação.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra a V. Ex'.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, só para dar um aviso que acho que
é do interesse dos Srs. Constituintes. A Comissão
do Poder Executivo começará a sua reunião às
22 horas, onde se discutirá o problema do Presidencialismo, do Parlamentarismo. Acho que há
muitos Constituintes interessados.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ah!
Então, vamos interromper.
Atenção, Srs. Constituintes, uma última observação. Peço a atenção dos nobres Constituintes.
Quero dizer o seguinte: a nossa Secretaria tem
feito um trabalho exaustivo e está a postos desde
as primeiras horas da manhã, ininterruptamente,
sem almoço. Quero deixar aqui consignado um
voto de louvor ao trabalho da nossa Secretaria
através de seus componentes pelo muito que tem
feito. Evidentemente, que tem havido pequenas
falhas, isso é natural, mas quero deixar consignado o agradecimento desta Presidência pelo trabalho dessa nossa Secretaria. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, apoiamos o voto de louvor e
concordamos. Mas pedimos a esta Presidência
que dê uma infra-estrutura melhor para a Secretaria como merendas, etc., porque trabalhar o dia
inteiro com fome não é possível.
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Mas
isso aí não depende de nós.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 21 horas e 20
minutos.)

SUBCOMIÇÃO DOS NEGROS,
POPULAÇÕES INDIGÍGENAS,
PESSOAS DEFICIENTES E MINORIAS
Ata da 13'Reunião Extraordinária,
realizada em 12 de maio de 1987
Aos doze dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezoito horas, na
sala da Comissão de Assuntos Regionais-Anexo
11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcorrussão
dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, sob a presidência do Senhor
Constituinte IvoLech, com a presença dos seguintes Constituintes: Bosco França, Alceni Guerra,
Benedita da Silva,José carlos Sabóia, Nelson Seixas, Renan Calheiros, Salatiel Carvalho, e Osmir
Uma. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos e solicitou
fosse dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,que foiconsiderada aprovada. Usaram a palavra os Senhores Constituintes: IvoLech, Benedita
da Silvae José CarlosSabóia. Logo após o Senhor
Presidente deu a palavra ao relator, Constituinte
AlceniGuerra, que fez a entrega, formal, à Subcomissão, do anteprojeto da matéria. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrados os trabalhos, às 19:30 horas, convocando os Senhores Constituintes para a próxima
reunião a ser realizada dia dezoito de maio, às
dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte
pauta: discussão do anteprojeto apresentado pelo
Relator.E, para costar, eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário, lavreia presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Constituinte Ivo Lech, Presidente.

Ata da 14' Reunião Extraordinária,
realizada em 18 de maio de 1987
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e trinta minutos, na Sala da Comissão de Assuntos
Regionais - Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, sob a
presidência do Senhor Constituinte Ivo Lech, com
a presença dos seguintes Constituintes: Alceni
Guerra, Benedita da Silva, José Carlos Sabóia,
Nelson Seixas, Salatiel Carvalho,Ruy Nedel e Ubiratan Aguiar. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos
e solicitou fosse dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que foi considerada aprovada.
Em seguida foram iniciados os trabalhos onde
os Senhores Constituintes decidiram por unanimidade aprovar uma moção de protesto contra
as declarações do Constituinte Bernardo Cabral
a diversos órgãos de imprensa no dia 17 de maio
de 1987. Usaram a palavra os Senhores Constituintes: Ruy Nedel - que manifestou seu apoio
ao Relator Alceni Guerra, bem como o seu desagravo pelo pronunciamento do Constituinte Bernardo Cabral; Benedita da Silva- que se diz
ofendida pelo pronunciamento do Relator da Comissão de Sistematização; Nelson Seixas
- que também se manifestou contrariado com
o pronunciamento em questão, além de reiterar
sua solidariedade ao Relator Alceni Guerra; José
Carlos Sabóia - que disse ser a primeira vez na
Históriado Brasilque houve a participação democrática num projeto de Constituição e afirmou
achar ser quase impossível que esta participação
democrática presente nas Subcomissões continue até a Comissão de Sistematização. Encerrando os debates o Senhor Presidente reafirmou
sua solidariedade ao relator. O inteiro teor dos
debates, será publicado após a tradução das notas
taquigráficas e o competente reqístro datilográfico,
no Diário da Assembléia Nacional Constituinte. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrados os trabalhos às
12:45h, convocando os Senhores Constituintes
para a próxima reunião a realizar-se dia vinte e
cinco de maio, às nove horas da manhã, com
a segumte pauta: Votação do anteprojeto do Relator Alceni Guerra. E, para constar, eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Constituinte Ivo lech, Presidente.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de
milnovecentos e oitenta e sete, às dezenove horas,
na Sala da Comissão de Assuntos Regionais Anexo 11 do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, sob a presidência do
Senhor Constituinte Ivo Lech, com a presença
dos seguintes Constituintes: Bosco França, Alceni
Guerra, José Carlos Sabóia, Nelson Seixas, Salatiel Carvalho, Ruy Nedel e Osmir Lima. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados os trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi consiANEXOÀATADA 15'REUNJÃODASUBderada aprovada. Em seguida foi imciada a exibiCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES
ção de um video sobre a visita da Subcomissão
INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTESEMIà AldeiaGorotire, no sul do Pará. Após a projeção,
NORJAS. REALIZADA EM 19 DE MAIO DE
os Senhores Constituintes debateram aspectos
1987, ÀS 11:30H, ÍNTEGRA DO ACOMPAdiversos sobre o vídeo Nada mais havendo a traNHAMENTOTAQ(JIGRÁFICO, COM easutar, o Senhor Presidente deu por encerrados os
0\9\0 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PEtrabalhos às 20:45 horas, convocando os SenhoLO SENHOR PRESIDENTEDA SUBCOMISres Constituintes para a próxima reunião, a realiSÃO, CONSTITUINTE IVOLECH.
zar-se dia dezenove de maio às nove horas, com
a seguinte pauta: Discussão sobre o anteprojeto
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Havendo
apresentado pelo Relator, Constituinte Alceni
número regimental, declaramos aberta a reunião
Guerra. E, para constar, eu, Carlos Guilherme
da Subcomissão dos Negros, População IndígeFonseca, Secretário, lavrei a presente Ata que,
na, Pessoas Deficientes e Minorias.
depois de lida e aprovada, será assinada pelo SeA nossa reunião de hoje tem como pauta a
nhor Presidente. - Constituinte Ivo Lech, Pre.díscussão e apresentação das propostas das
sidente.
emendas ao relatório da Subcomissão.
Ata da 15' Reunião Ordinária
Mais uma vez, o nobre Relator Alceni Guerra
realizada em 19 de maio de 1987
dá u~a demonstração do seu espírito democráAos dezenove dias do mês de maio do ano de
tico. E o próprio espírito que S, Ex" ajudou a impri·
mil novecentos e oitenta e sete, às onze horas
mir na Subcomissão.
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Após atender ao pedido de manifestação, pela
ordem do Constituinte Ruy Nedel, passaremos
a palavra ao nobre Relator Alceni Guerra, para
colocar a sua visão, o seu quadro e nos posicionar
sobre as propostas.
Atendo a solicitação do nobre Constituinte José
Carlos Sabóia, comunicamos ao Plenário, aos Senhores e as Senhoras que nos honram com a
presença, que após muitas tratativas, muito esforço até poderíamos dizer, muita luta do Constitumte Ruy Nedel, S. Ex' já há alguns dias é membros titular desta Subcomissãoo que muito nos
honra.
Com a palavra o Nobre Constituinte Ruy Nedel.

o

SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Há pouco dias por toda a imprensa tomamos
conhecimento de uma entrevista do Relator da
Comissão de Sistemtização, que nos parece de
extrema infelicidade onde, por todos os meios
de comunicação do País, tripudiou sobre todo
nosso trabalho, sobre todo o trabalho das subcomissões, dizendo que faria, como bem entendesse, o relatóno final.Solicitamos que seja feito uma
moção de apoio à Mesa desta subcomissão, em
especial ao nosso Relator Alceni Guerra, porque
acreditamos ser uma ofensa ao trabalho competente da Subcomissão, especialmente ao tabalho
muito competente do nosso Relator. Além do
mais, consideramos além da ofensa à nossa Subcomissão e ao nosso Relator uma agressão à
Nação brasileira, porque esta Assembléia Nacional Constituinte é um momento histórico da humanidade.
Não temos conhecimento de que, nos tempos
modernos, tenha havido uma Assembléia Nacional Constituinte no globo terrestre nos moldes
desta tão bem orientada, através do Regimento
Interno. Um pronunciamento desta ordem, por
parte do Relator da Comissão de Sistematização,
agride a todos os setores da sociedade que vieram
dar seus depoimentos e despejar, inclusive as
suas angústias e também as suas esperanças numa nova Carta Magna. Nos ofende porque todo
o País e em todas as Subcomissões compareceram os mais variados setores da sociedade brasileira, para dar a sua contribuição, para que, efetivamente, se avance na história com uma nova
Carta Magna, com a participação efetiva de todos
os segmentos da sociedade. Não nos é possível,
até por responsabilidade a esses setores, especial.
mente nós, da Subcomissão das Minorias, não
nos é permitido calar quanto a um pronunciamento desta forma. Viemos há pouco da Subcomissão de Garantias da Constituição, Reformas
e Emenadas, onde já foi efetuado uma moção
dessa ordem, com o apoio unânime dos seus
componentes.
Deixo aqui, então, a Idéia de que se faça uma
moção de apoio ao Relator da nossa Subcomissão e um protesto contra esse pronunciamento,
porque demoraliza o nosso trabalho e angustia
ainda mais a já sofrida sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra o Constituinte José Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - gostaria de endossar, ipsis Dtterls, tudo
que foi colocado pelo Constituinte Ruy NedeI. Fiquei chocado e não consigo entender quais as

intenções do Relator geral da Comissão de Sistematização, ao fazer uma provocação tão ridícula
e tão grosseira, quanto fez na entrevista que deu
ao jornal O Estado de S. Paulo. acho que o
Consntuínte Ruy Nedel colocou com muita precisão o que seria um ato de mínima dignidade,
com relação ao nosso Relator e a todos os Constituintes desta Casa quando nos chamou de ingênuos e de pessoas que não sabem o que querem
Então, o mínimo que se poderia dizer é que S.
Ex' poderia usar melhor as palavras, e dizer isso
com dureza em um comurucado oficial de toda
a Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra a Constituinte Benedita da Silva.
A SRA CONSTITUINTE BENEDITADASILVA
- Também gostaríamos de adentrar às palavras
dos nobres Constituintes Ruy Nedel e José Carlos
Sabóia, e dizer que foi angustiante. Na medida
em que temos uma representação, temos propostas que assumimos no período eleitoral e estamos
levando com responsabilidade esses compromissos. Acreditamos que naquele momento S. Ex'
deveria esta desorientado pisicologicamente, porque não teria condições, em seu estado normal,
dada a respeitabilidade com que temos tratado
as propostas que aqui têm chegado. E pela lisura
com que o nobre Relator desta Subcomissão
atendeu a todas as propostas com um debate
amplo, significativo de temas que consideramos
Importantíssimos, porém complexos, nós avanços e temos hoje um relatório que podemos considerar satisfatóno
É o resultado de um trabalho feito com lisura
e com esforço comum das várias forças que compõem esta Assembléia. Sentimo-nos ofendido
porque representamos esses 135 milhões de brasileiros que naquele momento, em que o Relator
fazia a sua exposição foram ndicularízados e humilhados.
Sr. Presidente, sabemos do peso da nossa responsabilidade. Assumimos este compromisso. É
impossível neste momento que tenhamos apenas
um ditador que, sabe Deus, deverá mandar um
grande pacote. Neste momento, sentimos um
constragimento enorme e somos obrigada a dizer.
que poder é esse - por isso considero que naquele momento houve um desvio - que fará passar
goela abaixo de cada um de nós, um projeto de
Constituição que não passou pelo Forum das
Subcomissões da nossa História?
Aproveitamos para dizer ao nobre Relator Alceni
Guerra que recebemos inúmeras cartas como esta, o que vem apenas confirmar como a nossa
sociedade é pluralista e também murto racista.
Por isso, gostaríamos que a nossa Subcomissão
tomasse conhecimento desta carta, que é mais
uma entre tantas outras, que recebemos.
"Alceni, acabo de ler a proposta racista,
ridícula, demagógica da Benedita da Silva,
assegurando vagas nos locais de trabalho
aos negros. Um concurso com 20 vagas e
com 70 brancos inscritos e 20 negros inscritos, diríamos que a média das notas dos
brancos seja em tomo de 7,5 e a nota dos
negros, 6,5, não é racismo. Logo, todos os
negros seriam aprovados, mesmo tendo tirado nota inferior aos brancos. É ridículo, medieval e elitizante. Ao contrário, sou baiano
e bisneto de negra, sou branco com cabelo
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de "Bombril", No meu caso, poderia me considerar negro para usufruir das vantagens do
projeto da Meritíssima da Silva. Esse projeto
é inviável no Brasil, devido à forte mistura.
Meus primos são mulatos - o projeto Benê
só seria viável em países sem miscigenação
racial: África do Sul.
O Brasil é o país menos racista do mundo.
Aqui tem é preconceito social. Crioulo com
dinheiro Vira alemão: Pelé.
Já nos países saxônicos, os brancos têm
nojo de tocar em preto. Diga para a Benê
que Cuba é racista: a cúpula do PC é de
brancos; preto só serve para ser soldado invasor em Angola Mostre esta carta para a Benê
que, apesar do projeto "babaca", eu ainda
a admiro.
Se o Brasil fosse racista, Benê numca chegaria a Deputada.
Sugestão: anistia para os funcionários expulsos por serem efemmados. Seria progressista o retorno ao trabalho de um sargento
gay no exército."
Entre preconceito social e racismo, estamos
diante de um grande representante. Lamentamos
profundamente que ele não assine a missiva; como sempre, eles se escondem.
Tenho dito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra o Sr. Constituinte Nelson Seixas.
O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS Os Constituintes José Carlos Sabóia e Benedita
da Silvajá demonstraram o desagrado pela manifestação do Relator Bernardo Cabral ao jornal O

Estado de S. Paulo.
Quero fazer coro, inclusive aproveitar a oportunidade e dizer da minha admiração pelo trabalho
que os colegas Presidentes e Relator vêm desempenhando, num esforço inaudito do Sr. Presidente, que é até um exemplo para nós e pela maneira
tranqüila, sensata, com que o Relator vem acolhendo todas as propostas. E depois de tudo isso
vemos o Relator da Comissão de Sistematização
por tudo abaixo.
Atéfoi bom que S. Ex' tenha se declarado agora
e não futuramente, porque deu tempo para que
houvesse essa reação, esse protesto. E preciso
que manifestemos isso de público, como o nobre
Constituinte Ruy Nedel disse, porque a imprensa
está dando a entender de que nós, nas Subcomissões, estamos dando a tônica da Constituição
que vem aí. Não será a Comissão de Sistematização que vai dar esse aspecto geral da Constituição, mas nós, nas Subcormssôes, porque estamos reformulando colocações no sentido mais
democrático possível
Será que todo esse diálogo vai ser perdido no
futuro?
Quero parabenizar a atuação do nosso Presidente e do nosso Relator, solidarizar-me com V.
Ex" e pedir que manifestem ao Relator da Comissão de Sistematização esse descrédito - não vou
acreditar que S. Ex' faça isso - para que ouça,
realmente, as bases, como foi proposta de dividir
em tantas Subcorrussões E só isso.
O SR PRESIDENTE (Ivo Lech) - Srs Constituintes, ontem tivemos uma audiência com o DIreitor da Assessoria Superior do Senado Federal,
Sr. Edgard Proença Nessa oportunidade agrade-
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cemos a participação dos assessores superiores
nesta Subcomissão, Dr. Femando Luiz dos Santos, DI"' Márcia Ferreira e Dr. Wilson Roberto Teodoro. Dissemos ao Dr. Edgard Proença que o
nosso trabalho se revestiu, principalmente pelos
que aqui ouvimos - a sociedade civil, os depoimentos e por aquilo que VImos e ouvimos, da
maior seriedade.
Afirmamos a S. S' que esta Subcomissão tem
um compromisso maior com as minonas do Brasil e que estamos levando um trabalho até a nível
partidário, na realidade, um trabalho superpartidárío, porque, aqui, a sociedade CIVIl nos ensinou
muitas coisas e captamos dela esse compromisso. Também nessa oportunidade, pedimos ao Dr.
Edgar Proença, a continuidade, até o final dos
nossos trabalhos, até o momento em que venhamos a assinar a nova Carta Magna do Brasil, da
colaboração dessa Assessoria, de alto nível, para
nos ajudar a cumprir esse compromisso com as
minorias.
A moção solicitada pelo nobre Constituinte Ruy
Nedel é a demonstração clara e inequívoca do
compromisso que esta Subcomissão tem com
as questões das minorias Ela é muito oportuna,
até para que se mostre, principalmente à determinadas pessoas, a consciência que temos com
o momento histórico que vivemos.
Falarmos sobre a situação e o trabalho do nobre Relator Alceni Guerra é desnecessário, porque
aqui, a cada momento, a cada passo estamos
testemunhando, estamos abrindo a informalidade
das discussões com um ÚnICO intuito: o de subtrair daqui o documento que contemple absolutamente todas as questões.
Gostariamos que o nobre Constituinte Ruy Nedel- auxiliando a Mesa - redigisse uma moção
para que possamos distribuí-Ia, também, para colocar à imprensa o posicionamento desta Subcomissão.

o SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS Sr. Presidente, deixaria a sugestão de que os
membros desta Subcomissão, que são suplentes
em outras, passassem adiante essa idéia das moções nas outras Subcomissões onde participam.
Um trabalho conjunto de moções desse tipo da
maioria das Subcomissões da Assembléia NaCIOnal Constituinte vai reforçar em muito o protesto.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Muito obrigado.
Com a palavra o nobre Relator, Constituinte
Alceni Guerra.

o

SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Quero
agradecer as manifestações de apreço a respeito
da qualidade do relatório, da qualidade do anteprojeto e faço absoluta questão de dividir igualmente os méritos com todos os Constituintes desta Subcomíssão, já que não foi um relatório de
caráter pessoal, mas um relatório que definíu bem
o espírito desta Subcomissão, captado nas discussões, na apresentação de propostas, nas audiências públicas, e dividir esse mérito também
com esse corpo de assessores excepcional que
o Senado colocou à nossa disposição: Dr. Fernando, Dr. Wilson e Dr' Márcia.
Com respeito às colocações do nobre Relator
da Comissão de Sistematização, entendo que o
nobre Constituínte Bernardo Cabral confundiu o
termo Relator com o termo autor assim sendo,

suas colocações estariam mais voltadas para um
autor de Constituição e não para um Relator de
Comissão.
Imprimir aqui, sob a orientação do Presidente
Ivo Lech, desde o começo, um caráter amplamente partícípatívo e não gostaria que essa metodologia fosse interrompida, exatamente quando
chegamos na parte final, na parte mais importante. Ouvi hoje de manhã as ponderações contrárias das pessoas portadoras de deficiência e estou
estudando as possíveis alterações que vamos fazer, em decorrência do seu pleito.
Em relação aos Srs Constítumtes, gostaria que
a metodologia fosse a mesma. Por isso estou
propondo ao Presidente uma reunião na sextafeira de manhã, ela poderia ter, inclusive, um caráter decísóno, de votação, porque até lá poderemos
ter feito um substitutivo. Antecedendo a essa reunião, gostaria que houvesse a manutenção daquelas reuniões informais na tarde de quarta-feira,
para analisarmos já as emendas propostas e manteríamos o sábado, o domingo e a segunda-feira
como dias de reserva, se houver algum conflito
de opiniões aqui na Subcomissão.
Parece-me que com esse calendário manteremos a metodologia que adotamos desde o começo.
Com relação ao recebimento de propostas de
emendas - já recebi um número razoavelmente
grande -, posso dizer que algumas são bastante
conflitantes. Em relação àqueles artigos que esperava polêrmcos, como a exploração dos recursos
mínerars nas terras ocupadas pelos índios, recebi
os extremos. Há uma proposta absolutamente liberalizante do nobre Constituinte Gustavo de Faria e uma outra mais restritiva que a nossa, do
nobre Constituinte Ruy NedeI.
Em relação à orientação sexual, também há
proposta de retirada; em relação aos deficientes,
recebemos inúmeras colocações - 10 ou 11 colocações - hoje de manhã, e parece-me, apenas
uma delas altera substancialmente o espírito do
relatório. Discutiremos todas, para elaborarmos
um substitutivo.
Gostaria de dízer que não há, absolutamente,
nenhum preconceito em relação ao que V. Ex"
colocaram hoje. Já havia dito isso no dia da reunião com as lideranças negras e me despindo
do que pensava anteriormente, para poder captar
melhor a ídéia dos Constituintes e das pessoas
e entidades interessadas, poder chegar mais perto
do que seja realmente uma Constituição moderna
e que premie os anseios da comunidade.
Não houve tempo, Sr. Presidente, para analisar
as emendas para provocar um debate. De maneira que coloco apenas o calendário. Podemos
manter as reuniões informais amanhã e depois
de amanhã. Na sexta-feira, pela manhã, uma reunião de votação e ainda guardamos dois dias,
para desagrado da nobre Constituínte Benedita
da Silva, sábado e domingo, e mais, ainda, a segunda-feira de reserva para eventuais discussões.
Permito-me SI"' Cosntituinte, deixar o sábado e
o domingo, apesar de saber que fere seus compromissos, porque chegamos ao ápice, chegamos ao funil, onde tudo se decide e devemos
entregar o relatório na segunda-feira, às 16 horas.
Por isso, esses dias de reserva, que espero não
sejam necessános, e que possamos, na sextafeira, realmente definir aqui o substitutivo. Não
vejo como deixar apenas a segunda-feira. Seria
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temerário não usarmos o sábado e o domingo
agora
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra, pela ordem, à nobre Constituinte Benedita da Silva.
A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Dada a fala do Sr. Relator, gostaria de manifestar desde já a minha falta. Não vou poder comparecer aqui na sexta-feira. Desmond Tutu estará
no Río de Janeíro, e não poderei deixar de comparecer. Seria impossível, na medida em que temos
propostas, que são do próprio Movimento, propostas que foram defendidas aqui na Subcomissão e que se consagram, na medida em que estamos presentes.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) feira, às 20 horas?

E quinta-

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Também não, Sr Presidente, estarei no Rio
de Janeiro. Lamento profundamente eu não poder participar da votação, e até debater algumas
propostas que vieram como emendas. Desde já
discordo, pois gostaria de estar presente para
apresentar as minhas argumentações
Se possível, hoje, no que diz respeito à orientação sexual, gostaria de falar um pouco.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) à tarde?

E domingo,

A SRA. CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Também não, Sr. Presidente. Domingo à tarde
estarei em Salvador. Estarei lá, na terra do rníssívista aqui. Pode ser que ele esteja me esperando.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o nobre Constituinte José Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr Presidente, diante de todo esse pronunciamento indevido e intempestivo com relação a todo o trabalho das Subcomissões e uma
provocação grosseira, feita por parte do RelatorGeral da Comissão de Sistematização, Constituinte Bernardo Cabral, gostaria de dar um depoimento para, exatamente, ficar registrado em Ata.
A sensação e a compreensão que tenho de
todo esse processo de elaboração da nova Carta,
com a participação da sociedade civil, na forma
como se deu, em todas as Subcomissões, é que,
pela primeira vez na História do Brasil, nunca
aconteceu tanta participação democrática, como
nesse momento, de elaboração da nova Constituição, de uma forma sistemática e organizada.
O meu depoimento tem muito a ver com relação ao que aqui foi feito, com o que aqui se
espelhou. No meu entendimento, acho praticamente impossível que desta Subcomissão saísse
um resultado de trabalho tão democrático, tão
digno, tão bem feito e bem elaborado, com todas
as falhas que possa ter até o presente momento,
e estamos tentando, com as emendas, reconstituir
as falhas, que são nossas, não são do Relator,
nem do Presidente. Acho praticamente impossível
que qualquer Constituinte, dentre nós e dentro
desta Casa, conseguisse smtetízar, de forma tão
democrática e digna, todas as aspirações que por
aqui passaram - algumas conflitantes, algumas
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polarizadas- como fezo nobre ConstituinteAlceni Guerra. Vou dizer isso por escrito, possivelmente diremos todos como um depoimento histórico nosso. Não o faço em termos pessoais com
o Constituinte AlceniGuerra, estou fazendo muito
além, frente à tentativa de se desmoralizar as conquistas e a forma democrática de como avançamos até hoje e que representa uma aspiração
de modernidade e democracia na sociedade brasileira. É uma conquista. O nobre Constituinte
Alceni Guerra receberá muitas pedradas e nós
também. Agora, precisamos estar convencidos
e convictos do resultado que chegamos, para entendermos por que estamos incomodando.
Parabéns, Sr. Presidente, pela forma digna e
clara com que conduziu os trabalhos; parabéns
nobre Constituinte Alceni Guerra, pela lucidez e
espírito democrático; parabéns toda Subcomissão e a toda a sociedade brasileira,porque conseguimos, até o presente momento, este resultado.
Era o que gostaria de deixar registrado na ata,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Com a palavra o nobre Relator, Constituinte Alceni Guerra.
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Agradeço
aos fartos elogios do nobre Constituinte José Carlos Sabóia.
Gostaria de dizer que a Constituinte Benedita
da Silva foi uma pessoa muito Importante nesta
Subcomissão. É difícil para nós aceitarmos a sua
ausência na discussão final e na votação.
Todos correndo o risco de não chegar a tempo
na entrega do relatório, pediria ao Sr. Presidente
que marcasse para segunda-feira, de manhã, a
votação e a discussão do substitutivo, para que
pudéssemos contar com a presença da nobre
Constituinte Benedita da Silva.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Temos, hoje,
às 18:30 horas, mais uma reunião da Subcomissão, já, inclusive, com a convocação expedida.
Gostariamos de oUVIr o nobre Relator e os Constituintes da necessidade ou não de a mantermos.
Em caso de mantermos a convocação, alertamos
que a Secretaria Executiva da Subcomissão apelaria - até pelos compromissos que a Casa tem
e que o c1ia político nos impõe - o estrito cumprimento desse horário, até às 18 horas e 30 minutos.
Então, gostaríamos de ouvir a opinião dos Srs.
Constituintes sobre a realização dessa reunião da
tarde de hoje para a discussão e apresentação
das propostas. Alertamos que a Subcomissão estará recebendo as emendas ao relatório até às
24 horas.
A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Concedo
a palavra a nobre Constituinte Benedita da Silva.
A SR' CONSTITUINTE BENEDITA DA SILVA
- Sr. Presidente, constatamos que quando uma
determinada personalidade faz uma intervenção
e tem repercussão nacional, nos preocupamos,
não só em responder, mas debater. Fizemos ontem um pronunciamento que nos leva, como
Constituinte, a estarmos presentes aos debates
que, provavelmente, teremos em plenário. Por isso, pensamos que seria prejudicial ante.ciparmos,

e às 18 horas e 30 mmutos também ficariamos
prejudicados, porque teremos a visita de Desmond Tutu ao Congresso que, provavelmente,
deverá atrasar um pouco. Isso não Irá,atrapalhar,
mas interromper, de uma forma ou de outra, o
nosso trabalho Gostaríamos de solicitar ao Um
Presidente o cancelamento dessa reunião.
O

O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Com a palavra o nobre Constituinte José Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA - Sr. Presidente, frente ao momento político que estavamos vivendo, haverá uma convocação da Bancada do meu Partido, para às 18
horas e 30 minutos. Particularmente, não poderei
estar presente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Lech) - Então, fica
cancelada a nossa reunião das 18 horas e 30
minutos.
Com a palavra o nobre Constituinte Nelson Seixas.
O SR. CONSTITUINTE NELSON SEIXAS Nós que viajamos para nossos Estados nos fins
de semana, ser-nos-á impossível estarmos aqui
segunda-feira pela manhã devido ao horário do
avião.
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - A reunião
das 8 horas da manhã de segunda-feira é a máxima concessão que posso fazer porque, além disso, não teria prazo hábil para elaborar um relatório
diferente, se por acaso algumas das questões receberem uma votação contrária.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Cancelamos
a reunião de hoje, das 18 horas e 30 minutos,
ao mesmo tempo em que apelamos ao nobre
RelatorAlceniGuerra, para que mantenha-se quase que em regime de reunião com a Subcomissão, principalmente com os representantes das
minorias, que estão aqui, neste dia, sabendo desta
data, do último momento para a entrega das
emendas e para a discussão desse relatório e
que S Ex' dedique a parcela maior possível do
seu tempo para dessa discussão em seu gabmete,
na sala da Subcomissão, nos corredores, em todo
o prédio da Assembléia Nacronal Constituinte.
Por sugestão e deferência muito especial do
nobre Relator, convocamos os Srs. Constituintes
para, segunda-feira, dia 25, às 8 horas da manhã,
a reunião de votação do substitutivo do Relator.
Com a palavra o nobre Constituinte Ruy NedeJ.
O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Não
é possível a votação ainda neste fim de semana?
E as emendas que vieram para a Subcomissão,
teriamos como recebê-las hoje ou amanhã?
Por exemplo, a Subcomissão da Garantia da
Constituição, Reformas e Emendas já está com
todas as emendas com os Srs. Constituintes e
membros daquela Subcomissão para que possam avaliar os dados e posterior votação. Tenho
a impressão de que isso nos facilitaria, não sei
se sobrecarrega em demasia o Relator.
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - Nobre
Constituinte Ruy Nedel, essas emendas na medida em que forem entregues à Secretaria são
c1igitadas no computador e acopladas a cada artigo. E assim que a Mesa receber todas as emendas
- hoje é o último prazo - o Secretário, junto
com o funcionárío do Prodasen, poderá puxar
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em qualquer termmal de computador, aqui na
Casa.
O SR CONSTITUINTE RUY NEDEL - A minha intenção era Justamente não dificultar a reunião. Já sabendo de todas as emendas e tendo
uma opinião mais ou menos firmada, ficana mais
fácil de debater.
O SR. RELATOR (Alceni Guerra) - O pedido
que me fez o Sr. Presidente, atendo com muito
prazer Estarei aqui, em tempo integral, para discutir qualquer emenda que tenha sido apresentada, mesmo as de não autoria do Constitumte.
Estarei à disposição todos os dias e noites que
forem necessários, da mesma maneira como o
nosso grupo de assessores.
O SR. PRESIDENTE (IvoLech) - Encerramos
a presente reunião, e reforçamos o convite para
a convocação no dia 25, às 8 horas, quando votaremos o substitutivo do Relator, e a Secretaria
da Subcomissão tomará todas as providências
para que possamos realizar a nossa votação e
os trabalhos finais da Subcomissão, no tocante
ao relatório.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 20
minutos.)

COMISSÃO DA FAMÍLIA,
DA EDUCAÇÃO,
COLTORA E ESPORTES,
DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA E
DA COMUNICAÇÃO.
SUBCOMISSÃO DAEDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTES
Ata da 32' Reunião

Aos vinte dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, 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 Senhores Constituintes: Florestan
Fernandes, ÁtilaLira, Sólon Borges dos Reis, Octávio Elísio,José Queiroz, Pedro Canedo, Bezerra
de MeUo, Chico Humberto, Antônio de Jesus João
Calmon, Agripino Lima, Tadeu França, Dionísio
Hage,Aécio de Borba, Louremberg Nunes Rocha,
Osvaldo Sobrinho e Márcia Kubitschek. Presentes
também o Relator da Comissão Temática Oito,
Artur Távola e o Constituinte Márcio Braga. O
Primeiro-vice-Presidente,Aécio de Borba, no exercício da presidência, declara abertos os trabalhos,
confirmando a flnahdade da reunião que é a drscussão do Anteprojeto e que forma recebidas,
até a presente data, um total de cento e vinte
e cinco emendas. O Segundo-vice-Presidente,
Constituinte Pedro Canedo, cumprimenta as autoridades presentes ligadas a Educação, destacando a presença do Reitor da Universidade Santa
Úrsula e ex-professor da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O
Constituinte Florestan Fernandes registra a presença do Diretor da UNESCO na América Latina
e Canbe, professor Juan Tadesco, afirmando ser
muito válida sua apresentação nesta Subcomissão. Convidado a participar da Mesa, o professor
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Juan Tadesco reitera o compromisso da Unesco
sobre a democratização da Educação na América
Latina e no Caribe. Cita o Projeto Principal da
Educação e destaca os três pontos mais importantes desse Projeto que compreendem a eliminação do analfabetismo, a garantia da escolaridade
obrigatória por lei e a melhoria do nívelde aprendizagem. Releva o papel do Estado como fator imprescindível na prioridade educacional e na distribuição dos recursos. Mamfesta a posição da
UNESCOem colaborar no que se fizernecessário.
Em seguida, em discussão ao Anteprojeto, participam os seguintes Senhores Constituintes: Bezerra
de Mello, que aborda o artigo quinze do Anteprojeto, acusando o risco de um colapso fínancetro
que as escolas que se dedicam à pesquisa científica e tecnológica têm corrido. Florestan Fernandes e Tadeu França participam do debate defendendo a prioridade do ensino fundamental e o
-ensino de boa qualidade. Sobre o tema "legislação esportiva" debatem: Aécio de Borba, Solon
Borges dos Reis, Márcio Braga, José Queiroz e
Louremberg Nunes Rocha. O Presidente comunica que a TVE, em rede nacional, transmitirá,
nos dias vinte e três e trinta e de maio próximos,
o primeiro programa desta Subcomissão e a primeira apresentação das entidades ouvidas, das
quinze às dezessete horas. Em seguida, a Sala
de Reunião fica literalmente lotada com representações estudantis, lideranças do magistério e funcionalismo público de Minas Gerais e de Goiás
e representantes da UNE. O Presidente Hermes
Zaneti assume a presidência registrando a presença da Presidente da UNE, Presidentes da CPB
e ABESC, dentre outras. Passa a palavra ao Constitumte Paulo Delgado que, também como dirigente Sindical dos Professores, solicita que esta
Subcomissão faça chegar ao Governador do Estado de Minas Gerais assim como ao Secretário
da Educação o apelo em favor do professorado
no sentido de que sejam cumpridos os acordos
e legislação, mantendo os gatilhos para o funcionalismo público e magistério. Reivindica ainda
uma solução para a greve que já dura vinte e
dOIS dtas naquele Estado. São solidários e apresentam suas posições os Constituintes Chico
Humberto e Octávio Elísio, sendo muito aplaudidos O Constituinte Sólon Borges dos Reis solicita que seja enviado o mesmo documento ao
Governador de São Paulo, colocando-se sempre
em defesa de melhores salários dos professores.
O Constituinte AldoArantes, representando a Universidade Federal de Goiás, faz veemente apelo
para que hélia um urgente suprimento de verbas
àquela Universidade, pois, do contrário, corre o
risco de fechar suas portas. Lê o documento da
UNE, alerta para a evasão escolar, se não houver
modificação na política privativista e antidemocrática. Cita as propostas do Forum Nacional da
Educação, defende verbas públicas para escolas
públicas e solicita que sejam feitas duas moções:
uma ao Ministro da Educação, reivindicando suprimento de verbas à UFG e outra ao Ministro
da Justiça para que seja colocado um ponto final
à violência contra estudantes, sendo votadas e
aprovadas. O Constituinte Florestan Fernandes
elogia a participação dos Constituintes Octávio
Elísio, Chico Humberto, Sólon Borges dos Reis,
Paulo Delgado e Aldo Arantes, afirmando que cabe aos jovens a fiscalização do Estado para que
seja assegurada uma sociedade mais democrá-

tica. O Presidente Hermes Zaneti comunica que,
por determinação do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, UlyssesGuimarães, o prazo
da entrega das emendas a esta Subcomissão termma hoje, dia vinte de maio, às vinte horas. Às
doze horas e quarenta minutos, declara encerrados os trabalhos e convoca uma reunião par
ao dia vinte e dois de maio, sexta-feira, às quatorze
horas, para apresentação do Parecer do Relator
sobre as emendas apresentadas, cujo teor será
publicado, na íntegra, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte e, para constar, eu, Sérgio
Augusto Gouvêa ZaramelIa, Secretário, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte
Ermes Zaneti.
mEXO A ATA DA 32' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, REALIZADA EM 20 DE MAIO
DE 1987, As 10:26 HORAS, INTEGRA DO
APANHAMENTO TAOO/GRÁFlCO,COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE DA S(J8COMISSÃO, CONSTITUINTE HERMES ZANE-

T7.
O SR PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão de Educação,
Cultura e Esportes.
A pauta de hoje assinala a continuação da discussão sobre o relatório apresentado pelo Exrrr'
Sr. Relator.
Com a palavra o Constituinte Florestan Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Temos a honra de receber, hoje,
a visita do Professor Juan Tedesco, Diretor do
Escritório da Unesco para a América Latina e Caribe.
É uma pessoa ilustre, que vem nos visitar em
um momento difícil, porque nosso trabalho está
congestionado. Mas, seria oportuno para nós que
o Professor Juan Tedesco pudesse usar da palavra por 10 ou 15 minutos, contribuindo para o
nosso debate e, ao mesmo tempo, para vincular
a Unesco aos propósitos comuns que nos animam, ou seja, de transformar a educação naAmérica Latina.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - A
proposta do nobre Constituinte não deixa de ser
agradável a toda Subcomissão. Todavia, estamos
num período que o Regimento destina especificamente para a audiência dos Constituintes na discussão da matéria referente.
Não poderíamos acatar a questão de ordem
de V. Ex', sem submetê-Ia à votação dos Srs.
Constituintes. Se S. Ex"' abrirem mão do tempo
que o Regimento lhes destina, para ouvir tão ilustre personalidade ligada à área educacional, sem
dúvida alguma, poderemos deferir a questão de
ordem.
Com a palavra o Constituinte Pedro Canedo.
O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO Questão de ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de oferecer os meus 15 minutos regimentais, para que o Professor Juan Tedesco pudesse fazer uso da palavra e nos proporcionar
- acredito eu - uma sensacional palestra.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Com
a palavra o Constituinte Bezerra de Melo.
O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
-Sr. Presidente, como terei que me retirar daqui
a pouco, gostaria de prosseguir a discussão de
ontem sobre o art. 15 do anteprojeto do nobre
Constituinte João Calmon, a respeito da destinação de verbas públicas exclusivamente para as
escolas públicas, como querem alguns, e segundo o anteprojeto, verbas públicas também para
entidades privadas, de acordo com os parágrafos
que o art. 15 estabelece.
Diria ao Sr Presidente e aos Srs. Constituintes
que a escola privada, a escola de alto nível no
Brasil, principalmente as universidades católicas
- cito aqui a PUC do Rio de Janeiro e a de
São Paulo - e outras grandes escolas, que vêm
contribuindo de uma maneira relevantíssima para
o ensino e para a pesquisa, estão correndo o
risco de um colapso iminente.
Ontem, o Sr. Relator aduziu a angústia da Universidade Católica de São Paulo, que teve de recorrer, com a anuência do Ministérioda Educação
e da Seplan, a um empréstimo no valor de 70
milhões de cruzados para socorrer as suas necessidades.
Ontem, também, o Jornal do BrasU publicou
matéria sobre a PUC do Rio de Janeiro, dando
conta exatamente do colapso em que estão entrando essas grandes escolas brasileiras, que, como é do conhecimento de todos, têm contribuído
de uma maneira extraordinária para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa científica e tecnológica em nosso País.
O cabeçalho da matéria dIZ o seguinte:
"PUC não tem como pagar a professores"

E o seu texto diz o seguinte:

lendo apenas uma parte -

"APUC- Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, fundada em 1941 e um
dos maiores centros de ensino e pesquisa
do País, não tem recursos sequer para pagar
o mês de maio aos professores e funcionários. O déficitorçamentário deste ano, considerada uma inflação de 12% ao mês o que não é verdade - chega a 110 milhões
de cruzados."
Isso se considerarmos apenas essa inflação,
que, na realidade, já vai a mais de 20%.
Por aí vão as considerações de professores e
diretores dessa PontifíciaUniversidade, reclamando porque a Universidade Católica do Rio de Janeiro não é estatal, evidentemente, mas é uma
universidade pública, e como tal deve ser considerada: presta serviços públicos, é transparente no
seu orçamento e democrática na sua estrutura
acadêmica, onde até os chefes de departamento
e decanos são eleitos.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é lamentável
que, a uma altura destas da Subcomissão de Educação, não reconheçamos essas escolas de alto
nívelno País, dentro de uma democracia que hoje
patrocinamos e louvamos; e queiramos retirar
dessas universidades aquele pequeno subsídio
que o Governo lhes presta.
O que o aluno paga à universidade - e digo
isto com conhecimento de causa - hoje, não
dá para cobrir os custos do ensino. Estamos, en-
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tão, diante de um dilema: ou o Governo dá liberdade total às escolas privadas, principalmente
aquelas de bom nível, aquelas que estão abertas
à comunidade com a sua contabilidade, aquelas
que investem na pesquisa, que têm alto nível de
ensino, para que elas cobrem dos seus alunos
os altos custos do ensino, tirando delas o controle
que existe,antes pelo Conselho Federal de Educação, depois pela própria Sunab e, agora, pelos
Conselhos Estaduais de Educação; ou o Governo
verá essas escolas se fecharem, acarretando enorme problema social, ou seja, o de alunos sem
escola, porque as escolas públicas não poderão,
com certeza, acolhê-los.
Na PUC do Rio de Janeiro, como cita a matéria
publicada no Jornal do Brasil de ontem, a receita do aluno cobre apenas 30% dos gastos com
o ensino na universidade, pois esta mantém centros de pesquisa de alto nível, como o Centro
Tecnológico, com cerca de 40 professores de
período contínuo e outros professores pesquisadores de período integral e dedicação exclusiva,
que não podem ser pagos pelos alunos, porque
os custos seriam muito altos, e as famílias não
teriam condições de pagá-los.
Não vejo por que não se contemplarem essas
escolas superiores, principalmente as PUC e as
escolas filantrópicas, com a ajuda do Governo.
Se consideramos, como ontem foi aqui expendido pelo Professor Florestan Fernandes, que o
ensino pago é uma mercadoria especial, como
tal ela deverá se submeter às leis do mercado.
O Governo deverá, então, liberar as semestralídades, aplicando-se a lei da oferta e da procura,
a fim de que os pais que podem pagar o alto
custo do ensino e da pesquisa, coloquem seus
filhos nessas escolas
Não podemos, Sr. Presidente, a esta altura dos
acontecimentos, nesta Constituinte, descartar pura e simplesmente as escolas particulares, principalmente essas universidades católicas de alto
nível, da ajuda governamental do subsídio, até
substancial se for o caso, porque elas estão realmente prestando serviços públicos à Nação, com
a pesquisa, com a pós-graduação. Caso isso não
aconteça, teremos que ver extinto um artigo muito
bem elaborado do anteprojeto do Sr. Relator, o
art. 15, ou retirado, ou substituído do mesmo,
dando verbas públicas exclusivamente para escolas públicas, teremos que reduzir o papel das universidades católicas ou daquelas que prestam relevantes serviços. Deveremos vê-Ias reduzidas ao
papel apenas de ensinar a graduação, de ensino
de graduação, e não se falar mais de pesquisa
e pós-graduação nas universidades, porque essas
pesquisas custam caro e a pós-graduação, realmente, é para aquelas Universidadespúblicas que
dependem de verbas públicas, e as têm.
Estou inteiramente de acordo com o Sr. Relator
e penso que as universidades brasileiras jamais
poderão ser sufocadas pela maneira como são
tratadas, como querem alguns dos nossos colegas. Creio que chegou a hora, Sr. Presidente, de
falarmos com clareza daquilo que está acontecendo. A universidade privada, principalmente a
universidade católica, está em colapso. Entou em
colapso este ano e não tem como dele sair. Muito
obrigado a V. Ex' (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Terminado o pronunciamento do Constituinte Se-

zerra de Melo, solicitaria aos presentes que as
manifestações se fizessem de maneira educada,
de acordo com que cada um costuma agir na
vida, a fim de evitar constrangimento aos Constituintes aqui presentes.
Pedro Canedo era o segundo Constituinte inscrito, mas conforme anunciou S. Ex' cedena o
seu tempo ao Professor Juan Tedesco, Diretor
do Escritório da Unesco para a América Latina
e Caribe. Queríamos convidá-lo a comparecer à
Mesa e dispor dos quinze rrunutos reservados
àquele Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE(Aécio de Borba) - Concedo a palavra ao Relator, Constituinte João Calmon para uma questão de ordem
O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presidente, faço um apelo a V. Ex' para não aceitar
o sacrificio do nosso Colega Pedro Canedo de
abrir mão dos qumze minutos a que tem direito,
para dar oportunidade ao Professor Juan Tedesco, da Unesco, para nos dIrigIr a sua mensagem.
Já há um precedente na nossa Subcomissão. Ouvimos, com muita honra e muito proveito, as exposições dos Professores Paulo Freire e Moacir
Gadotti, que foram do mais alto nivele instrutivas.
Aprovo, apoio com o maior entusiasmo a proposta de ouvir o dirigente da Unesco para a América Latina e Caribe, durante quinze minutos, mas
sem o sacrifício dos quinze minutos sagrados do
Constituinte Pedro Canedo, aos quais S. Ex' tem
direito.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Levantada a questão de ordem, nós a submeteremos à votação dos Ilustres Constituintes. Aqueles
que concordarem na audiência, sem a cessão
do tempo do Constituinte Pedro Canedo, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO Sr. Presidente, gostana de levantar uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) Ex' tem a palavra.

V.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO Agradeço ao eminente Relator desta Subcomissão, João Calmon, e a aprovação do Plenário,
para que o meu tempo fosse aproveitado por
mim. Gostaria, também, de aproveitar essa questão de ordem para cumprimentar a todos os educadores e alunos aqui presentes, aos interessados
na educação e prestar-lhes uma homenagem na
pessoa do meu Professor Universitáno, da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro, que aqui se faz presente, Professor Jorge
Doyle Maia que, hoje, é Reitor da Universidade
Santa Úrsula do Rio de Janeiro, que presta relevantes serviços à educação brasileira. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE(AéCIO de Borba) - Registre-se a presença e os nossos agradecimentos
por aqui se encontrarem. Tem a palavra, por quinze minutos, o Professor Juan Tedesco.
O SR. JUAN TEDESCO - (Falando em espanhol) - Quero agradecer a todos os Srs. pela
honra que me dispensaram de permitindo-me di-
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ngir-Ihes a palavra, e pedir-lhes escusas por falar
em espanhol.
Mas, creio que a integração latino-americana
me permite isso. Agradeço a V. Ex' porque, para
rmm é uma honra e uma surpresa rnurto agradável que me permitam dirigir-lhes a palavra e
poder, desta maneira, contribuir, ainda que pouco,
para enriquecer o debate de todos os países que
os Srs. representam. Para a Unesco, essa é uma
tarefa fundamental, na medida em que o compromisso da mesma está vinculado a obter e consolidar o processo de democratização não só da
educação como da sociedade em geral.
A Unesco, respondendo ao chamado de todos
os países da América Latina e do Caríbe, elaborou
o preceito da última conferência do Minístro da
Educação, que se denominou "Projeto Principal
da Educação", que persegue três objetivos que
acredito resumam as prioridades comuns a todos
os países da América Latina, neste momento de
sua Hístória, que são: primeiro a eliminação do
analfabetismo antes do ano 2.000. Todos reconhecem que o analfabetismo é uma dívida cativa
que os países da região carregam, e é necessário
termmarmos o Século pagando esse débito que
vem do Século XIX. A América Latina não pode
chegar ao Século XXI com as dívidas educacionais do Século XIX. Eliminar o analfabetismo é
um objetivo traçado desde o Século passado e,
atualmente, existe em toda a América Latina e
no Caribe, cerca de 45 milhões de analfabetos.
Tem-se reconhecido que se os níveis atuais de
elírnmaçáo do analfabetismo forem mantidos, vamos chegar ao ano 2.000 com 40 bilhões de
analfabetos. Assim, é necessário que todos os
países da região dediquem um esforço suplentar,
um esforço muito significativo a essa tarefa de
eliminação do analfabetismo, se verdadeiramente
quisermos, se existiruma verdadeira vontade política para eliminar esse atraso educacional que
coloca em um percentual muito alto pobres segmentos da população, excluídos de toda e qualquer possibilidade e participação social, econômica, política e cultural.
O segundo objetivo do Projeto Pnncipal é garantir a escolaridade obrigatória, que todos os países definiram como obrigatória em suas leis.
Atualmente, na América Latina existe uma porcentagem que oscila entre 5 e 50% de crianças
que não conseguem terminar a escolaridade primána, A América Latina e o Caribe é a região
do mundo com as mais altas taxas de fracasso
escolar. Quer dizer que esta é uma Situação onde,
exagerando um pouco os limites, a única experiência educativa que se permite a muitas crianças
de nossos países, é a experiência do fracasso escolar. Atualmente, existe cerca de 8,5 milhões de
crianças repetentes nas escolas - e essa quantidade de alunos está aumentando. É a tendência
mais grave que se detectou nos últimos anos:
está aumentando o índice de fracasso escolar nas
escolas. Se os países da América Latina quiserem
chegar ao ano 2.000 garantindo para todos os
seus alunos uma escolaridade mínima obrigatória, é preciso também ensejar políticas específicas
destinadas a reduzir e eliminar esse fracasso escolar.
O terceiro objetivo do Projeto Principal é o meIhoramento da quahdade do ensino, porque não
se trata apenas de permitir o acesso a uma escoii
que resulta, em muitos casos, numa escola total-

180

Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

mente vazia de conteúdos, numa escola onde não
se realizam aprendizados importantes, onde não
se realizam aprendizados mínimos que permitam
aos estudantes incorporar-se na sociedade de forma ativa. Hoje em dia, vemos que muitos estudantes estudam durante uma mesma quantidade
de anos, mas já não é tão importante a quantidade
de anos de estudo, e sim a qualidade desses estudos. Não é a mesma coisa ter-se sete anos de
escola básica, em escolas urbanas, bem equipadas, com bons professores, com bons equipamentos e ter-se sete anos em escolas rurais, com
professores mal pagos, mal preparados e sem
equipamentos necessários. A qualidade homogênea de uma educação excelente para todos,
é o terceiro objetivo do Projeto Principal.
Em tomo desses três objetivos é que a UNESCO está desenvolvendo e orientando suas atividades de cooperação. Ao mesmo tempo, em torno
desses três objetivos, está tratando de despertar
a consciência de todos os envolvidos na definição
das políticas educacionaís, admitindo que essas
políticas estão se definindo em um contexto que
se caracteriza por dois fatores importantes: por
um lado, a grave crise ec »nõmlca que afeta a
região e, por outro, a consolidação de processos
de transição democrática. Estamos em uma situação na qual os países têm que consolidar seus
regimes democráticos e no meio da pior crise
econômica e financeira que vive a América Latina
depois dos anos 30. E nesse sentido, a crise cria
limites muito duros, muito rígidos à possibilidade
de ação. Todos os estudos têm demonstrado que
existe escassez de recursos, e uma deterioração
significativa no gasto social pelos países, em alguns casos como produto de pressões externas
e, em outros, como produtos de pressões internas. Mas, o certo é que no meio desta crise e
do processo de consolidação democrática, temse assmalado a necessidade de evitar que se consolide uma estrutura educativa, que já vem antes
de a crise, que caracteriza os países da América
Latina e que se define pela polarização da distribuição da matrícula. O que quer dizer isso? Que
na América Latina temos uma situação onde existe um percentual muito grande de alunos excluídos, que não chegam a ter acesso aos graus mínimos da escola e um percentual muito alto de
estudantes que chegam aos graus finais do sistema educativo. Cria-se uma estrutura de dois pólos
que atuam fortemente nessa demanda social mas
de maneira muito desigual. O interessante desse
fenômeno é que os setores que chegam à cúpula
do sistema, têm mais capacidade para exercer
demandas, captar recursos e canalizar todo o esforço do setor público e do setor privado, expandindo-se para o ensino superior, sem resolver previamente o déficit educativo pleiteado pelos que
estão excluídos de acesso mínimo à escolaridade
obrigatória.
Pensamos que esta é a situação básica para
o estudo fundamental de um problema que é
necessáno enfrentar. E, para romper essa lógica
da demanda social, parece-nos que o papel do
Estado aqui é centrado, pois o único poder social
que pode dar equilíbrio social e distribuir recursos,
dando prioridade aos setores marginais, aos setores excluídos, é o Estado. E, nesse sentido, o
papel de Estado parece fundamental na direção
de uma concentração baseada em fortes princípios de eqüidade social e de solidariedade. Se

não existirem esses princípios realmente sera
muito difícil que esta polarização educativa que
caracteriza os países da América Latina deixe de
consolidar-se e se converta num fator e num entrave significativopara a consolidação dos processos de democracia política e social de nossos
países.
Nesse sentido é que a tarefa da UNESCO está
orientada - como dizia no início - a estimular
estratégias de políticas educativas que dêem prioridade aos setores marginais urbanos e rurais e
que, ao mesmo tempo, permitam que esta vontade política de resolver os déficits educacionais
se traduzam em respostas técnicas apropriadas.
Sabemos que a vontade política é uma condição
necessária, mas não suficiente para resolver esse
problema. É necessário a máxima resposta técnica que permita com eficiência, aproveitar os escassos recursos disponíveis. E, aqui, é onde a
tarefa dos pedagogos e dos educadores têm um
papel fundamental, que é o desafio que têm os
educadores, em suas mãos, de encontrar as respostas apropriadas que possam traduzir eficazmente esta vontade política de resolver as deficiências e o atraso educacional que enfrenta a
região. Desejo terminar, oferecendo-lhes não apenas o compromisso técnico, como também o
compromisso intelectual e político da ünesco,
que está a serviço dos Estados-Membros e toda
a colaboração que V.Ex" necessitarem no campo
educacional.
Nesse sentido, creio que os países da região
já estão chegando a um ponto no qual a integração e a formação de um bloco que atue mancomunadamente é importante e, da mesma maneira
podem fazê-lo para enfrentar o problema social
e educativo. Nesse sentido, reitero a total disposição da Unesco para colaborar em tudo que V.
Ex" considerarem necessário. Muitíssimo grato.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado ao Professor Juan Tedesco, Diretor da
Unesco para a América Latina e Caribe, pelo depoimento e pelas perspectivas de estudos que
nos deu ciência. Dando prosseguimento a nossa
reunião, ouviremos agora o Constituinte inscrito,
Pedro Canedo. (Pausa.)
Com a palavra o ConstItuinte Tadeu França.
O SR. CONSmUINTE TADEUFRANÇA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, dentre tantas outras
emendas que estão sendo propostas, aqui está
a proposta rr 1, feita a nívelde anteprojeto, relativa
aos direitos dos trabalhadores, e onunda desta
Subcomissão, na qual estamos propondo dois
parágrafos que consideramos importantes: no primeiro, será compulsória a aposentadoria, para
o professor aos 60 anos de idade, e para a professora aos 55, em efetivo exercício em funções do
magistério, com salário integral. Ocorre que o
professor geralmente é detentor de dois cargos
e, apesar da existência, que esperamos venha a
ser consolidada, da aposentadoria especial, tem
acontecido com frequência a hipótese em que
o professor está aposentado por um dos cargos,
ou por um dos padrões que ocupa, e assume
um segundo padrão, e desta forma, por não haver
contagem de tempo nesse último, o professor
chega a uma idade avançada sem conseguir aposentar-se pelo segundo padrão.
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A razão desse parágrafo que estamos propondo, visa fixaruma terminalidade concreta e efetiva
para todos os professores
Da mesma forma, o segundo parágrafo que
estamos propondo, dizrespeito à questão do estágio probatório. Na atual Constituição, não apenas
para os professores, como para os servidores públicos em geral, todos estão obrigados ao cumprimento de um estágio probatório de dois anos,
para depois vir a merecer a estabíhdade.
Na avaliação que fazemos não se justifica a
permanência do estágio probatório, tanto é assim
que estamos propondo: "Serão imediatamente
estáveis os professores nomeados através de concursos públicos .."
O cumprimento do estágio probatório pelo professor nomeado em concurso não se justifica pelo
fato de já o haver cumprido durante o curso de
licenciatura; além disso, relembrando a situação
de que geralmente o professor é detentor de dois
cargos, o estágio probatório tem sido um entrave
à vida profissional do professor, que, em muitos
casos, é forçado a cumprir estágio probatório numa disciplina, em sugundo padrão, quando por
esta mesma disciplina até já se aposentou no
primeiro padrão. É desta forma, portanto, que
estamos propondo e aguardamos acolhida a estes dois parágrafos que representam propostas
desta Subcomissão, relativas aos direitos dos trabalhadores.
De forma semelhante, estamos propondo também que fixemos, no artigo que diz respeito às
verbas destinadas pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios à educação,
uma especificação concreta Isso se deve ao fato
de que, por depoimento do Sr. Ministroda Educação, todos nós tomamos conhecimento de que
apenas 30% das verbas orçamentárias da União,
através do Ministério da Educação e Cultura, são
destinadas ao ensino fundamental, ou ao ensino
de primeiro e segundo graus. Num quadro nacional em que o número de analfabetos chega ou
supera aos 20 milhões, e que a maioria das crianças não conclui o primeiro grau, é necessário
que fixemos concretamente uma prioridade ao
ensino fundamental.
Estamos propondo, como elemento adtcional,
"assegurada a prioridade ao ensino fundamental",
e estamos quantificando, com, pelo menos, metade mais um das verbas orçamentárias da União,
porque não basta, para nós, a retórica de que
ensino fundamental é prioridade. Somente haverá
de ser prioridade se nós víabihzarmos e propusermos recursos para que este ensino seja efetivamente prioridade.
Não vemos, de forma alguma, qualquer prejuízo com relação ao ensino de terceiro grau, que
deve ser incentivado. Pelo adicional da Emenda
Calmon, passando de 13 a 18% e pela nova política universitária, a União terá condições de, sem
acarretar prejuízo ao ensino de terceiro grau, passar para uma política que de fato discipline, que
valorize e que fixe a prioridade que todos nós
devemos conferir ao ensino fundamental
Sabemos perfeitamente - já realçamos em
outra oportunidade - que o nosso exército de
analfabetos, as nossas crianças, os nossos 8 milhões de menores sem escola - ou, reportando-me mais uma vez às afirmativas do Senador
Constituinte João Calmon -,os 87% de menores
que não chegam a concluir o ensino de primeiro
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grau, todo esse imenso exército não tem poder
de fogo, não tem de forma alguma condições
sequer de montar um lobby, e geralmente nem
sequer chega a Brasília para apresentar qualquer
reivindicação, porque eles fazem parte exatamente de um processo marginalizado por nossa realidade educacional.
É desta forma, portanto, que estamos solicitando ao ilustre Presidente, ao Ilustre Relator e
aos colegas Constituintes, a acolhida para que
a prioridade ao ensino fundamental seja uma marca expressiva do relatório desta Subcomissão, a
fim de que possamos inaugurar não uma retórica,
porque isso já existe sobejamente, mas uma prática efetiva de atendimento a essa clientela mais
desassistida. Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Convido o Constitumte Tadeu França.
Antes, queríamos comunicar aos Ilustres integrantes desta Subcormssão e àqueles que aqui
se encontram presentes também, que de acordo
com o que foi cientificado o nosso Relator, Constituinte João Calmon, o primeiro programa da Subcomissão de Educação, gravado pela Rede Nacional da TVE, irá ao ar no dia 23 de maio, das
15 às 17 horas; e o primeiro programa das entidades ouvidas, também nesta Subcomissão, Irá ao
ar no dia 30 de maio, sábado, no mesmo horário
da anterior. Portanto, no próximo sábado, 23 de
maio e no seguinte, dia 30, iniciar-se-á a divulgação daquelas matérias aqui gravadas. Os debates
sobre educação e a sua inserção no texto constitucional, serão devidamente divulgados pela Rede
Nacional da TVE.
Pediríamos em seguida, ao nobre Relator Constituinte, João Calmon, para presidir a reunião, enquanto defenderíamos uma emenda que apresentamos ao texto por ele oferecido. (Assoma à
Presidência o Constituinte João Calmon.)
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Tem
a palavra o nobre Constituinte AéCIO de Borba.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA O projeto para a Constituição na área de Educação, Cultura e Esportes, elaborado pelo nobre
Relator Constituinte João Calmon, trouxe a repetição do que consta hoje no texto constitucional,
no que se refere ao provimento dos cargos imciais
e finais da carreira do Magistério, efetivado mediante concurso público de provas e títulos, quando se tratar de ensino oficial.
Pareceu-nos que não foi levada na consideração devida, e até admitimos que o acúmulo
de propostas chegadas ao final não ensejaram
o suficiente estudo para um discernimento completo a respeito das matérias, permanecendo, assim, uma discriminação existente na área do Magistério. Apresentamos a emenda, que recebeu
o n" 0659 e tem o seguinte objetivo: o art. 7°,
ao invés de constar com o texto proposto:
"O provimento dos cargos iniciais e finais
da carreira do Magistério será efetivado mediante concurso público de provas e títulos,
quando se tratar de ensino oficial."
Deveria ser substituído pelo seguinte texto:
"O ingresso na carreira de magistério farse-á sempre por concurso público de provas
e títulos."

Não temos, de maneira alguma, a pretensão
nem a veleidade de achar que o professor não
deva se submeter a um concurso para entrar na
carreira. Antertormente, não há dúvida de que o
ensino não era estruturado em sua carreira, principIamente do magistério superior, como o é no
dia de hoje. Temos, na estruturação atual o professor auxiliar, que ingressa mediante concurso e
que tem, da elevação de seus níveis de um até
quatro, interstício de dois anos para que se efetivem as promoções para professor auxiliar 1, 2,
3 e 4. Para o professor assistente, faz-se necessária
a condição preliminar de que tenha o mestrado.
Ele também é professor assistente 1, 2, 3 e 4,
com o mesmo interstício de dois anos entre a
elevação de um para outro nível Para a carreira
final, também dividida em quatro níveis, há a exígência do doutorado, com o mesmo interstício
para a promoção. Com a disposição atual do Regimento, há a obrigatoriedade de um concurso público para que ele seja promovido a professor
titular. Parece-nos que é uma discrimição. No judiciário, na carreira militar, em qualquer outra carreira de um modo geral, ninguém ascende ao
último nível da carreira submetendo-se a concurso. Todo ele tem, expressa no espelho da sua
vida, dentro da carreira que abraça, a condição
de chegar ou não à sua posição final, ao topo
daquela carreira. Aduzimos à nossa proposição,
a seguinte justificativa:
"Num Brasil que se quer democrático, impõe-se suprimir da emergente Carta Magna
qualquer injustiça ou discriminação. Nesse
contexto, afigura-se como odiosa e desarrazoada a exigência constitucional de concurso
público para os cargos finais da carreita de
Magistério Tal ditame fazia sentido nas anteriores Constituições, quando o ingresso,
mormente no ensino superior, ocorria sempre nas cátedras universitárias, hoje extintas,
configurando-se como barreira profilática a
inibidora dos provimentos graciosos de apadrinhados políticos, como catedráticos. Presentemente, todo o ensino público está dotado de um plano de carreira docente, com
um sistema de ascensão e progressão funcionais implementadas com lastro na titulação pós-graduada, especialização, mestrado
e doutorado, na produção intelecual, no interstício mínimo nos vários níveis e classes
e em outros critérios objetivos de avaliação,
garantidores da qualidade acadêmico-científica dos professores para alcançar o cargo
final. Por isso, exigir-se um concurso público
de títulos e provas após vinte ou mais anos
de atividades e experiências docentes, para
que o professor atinja o cargo final, é regra
que compromete a própria estrutura da carreira de Magistério, desestimula a maior qualificação dos docentes e olvida o mérito do
desempenho acadêmico
'
Outrossim, tal imposição é discriminatória
e afronta o princípio constitucional da isonomia, conquanto, em nenhuma outra categoria profissional do serviço público, como
pré-requisito ao provimento de cargos finais,
vale dizer, exemplificadamente, que para chegar-se a desembargador, general, não é essencial nem necessário submeter-se a concurso público de provas e titulos. Assim, urge
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afastar-se tão injusta e discriminatória restrição constitucional, para que os professores
possam construir, ao longo de sua sacrificada vida docente, os degraus indispensáveis
para atingir o seu ápice."

É esta a proposição que fazemos, porque efetivamente julgamos discriminatória a exigência para uma única carreira.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - V. Ex' me permite um aparte?
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Com uma honra muito grande.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - É preciso que se esclareça um ponto
fundamental: a exigência de concurso é formulada pelas principais entidades de professores;
elas reivindicam, é parte de uma tradição de trabalho na universidade, quebrada sob a ditadura; é
uma carreira realmente dura. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha não existe o
concurso de cátedra e, eu próprio, que me submeti ao concurso de cátedra e defendi quatro
teses, acho que é demais. Uma vez, falei na congregação da Faculdade de Filosofia que já tinhamos todos os títulos: mestrado, doutorado, livre
docência e concurso de cátedra. Importamos todos os títulos da Europa; só nos faltava importar,
da China, o do mandarinato Asentidades de grande envergadura, como a Andes, estabelecem entre as reivindicações que fazem, a trasparêncía,
a alta qualidade do ensino e um padrão de carreira
exigente.
Não podemos comparar a carreira de professor
universitário à do oficial do Exército. Este, quando
não é promovido por merecimento, o é por antigüidade, mas é sempre promovido. Já no caso
da universidade, a promoção deve ser feita na
base da competência e é necessário um critério
objetivo de avaliação dessa competência. Sou favorável à eliminação do concurso de cátedra, tal
como se fazia antigamente. Mas, ele também pode ser feito de maneira mais moderna, como se
faz atualmente, sem apresentação de uma tese
especial, porque há uma tese de mestrado e uma
de doutorado, a tese de livre docência já é uma
bis in idem, como também a tese para concurso
de cátedra. Então, tudo vai depender da forma
de organizar o concurso, que seria matéria de
lei ordinária, o que daria razão ao nobre Constitumte mas, ao mesmo tempo, dá razão às entidades que querem que haja a transparência e a
garantIa de alta qualidade no padrão de ensino
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Nobre Constituinte Florestan Fernandes, o seu
aparte engrandece a nossa apreciação sobre o
assunto, não só pela competência de que é provido, como, especialmente, a experiência e a própria vivência da carreira E, ao final, ele vem exatamente dar aquela conotação que nós desejávamos: de que o professor tem algumas peculiaridades que lhes são próprias. Mas, não tenha
dúvida de que é uma discriminação, porque seria
a única carreira para cuja ascensão ao cargo final
se faria a exiqência constitucional de provas e
concurso, enquanto todas as demais não teriam '
Acho que exatamente a lei ordinária deverá, sem
dúvida alguma, provir procedimentos capazes de
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darem a transparência e a necessidade. Mas não
acredito que seja o professor desestimulado a
se dedicar, a pesquisar, a ter realmente uma produtividade capaz de influenciar na sua ascensão,
porque ele sabe que ao final de todo aquele exercício, ele terá que se submeter a um concurso
não haverá a distinção, a projeção dele, ao longo
da carreira, não terá nenhuma significação para
que ele ascenda a sua parte final. Creio que deverá
ter alguma coisa de objetivo para esse julgamento,
mas que se o faça numa legislação ordinária, e
nunca num princípio constitucional.
Quanto as demais, parece-me - e depois voltarei a ouvi-lo com muita honra - que há uma
posição das entidades que é fruto de uma antagonia a sistemas que não foram tão transparentes,
ao longo de alguns anos e de algumas satisfações.
Há um desejo de mudança. Parece que esse erro
se impregnou como uma norma, e se procura
evitar a repetição de tais acontecimentos, com
uma ênfase e uma oposição totais a tudo isso
A realidade é que afinal de contas, fala-se muito
em mundaças, mas mudar para manter uma dl"'criminação não me parece ser a maneira mais
apropriada.

o

SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Eu não quero ter a última palavra
porque, no caso, esta sempre será de V. Ex' Mas,
apenas queria prestar um esclarecimento: os professores estão querendo superar a burocratização
da carreira universitária estabelecida pelo regime
ditatorial com a reforma universitária, que eu chamei de "consentida", porque foi imposta de ClIT1a
para baixo; eles querem uma carreira universitária
que nasça das suas exigências pessoais e das
suas aspirações ideais. Agora, não é uma discriminação e é preciso atentar para o fato de que o
professor tem um recurso - aqueles esteriótipos
que já se tomaram ultrapassados - pois ele pode
ser um perigo público, se não tiver competência.
Daí a necessidade que ele se submeta a provas
que ele seja escolhido. Por exemplo, nos Estados
Unidos e na Inglaterra, o critério de seleção é
muito democrático, praticamente vários especialistas de várias regiões do País votam a respeito
da senior, se um professor pode ou não ter seníor, quer dizer, aquele grau máximo na carreira.
Eu próprio, quando estava lecionando no Canadá,
votei para a senior de um professor que estava
lecionando nos Estados Umdos. Nós, aqui, temos
outros critérios. Ainda não temos uma densidade
qualitativa suficientemente grande para que os
cargos possam ser preenchidos dessa forma
Então, V. Ex' tem razão quando afirma que há
uma diferença. Agora, essa diferença não é discriminativa, mas regulativa, e a competição é aberta.
Por exemplo: para um concurso para professor
titular 'inscrevem-se oito ou dez pessoas, há uma
disputa e aquele que é considerado o melhor ganha. Às vezes, as instituições não são suficientimente sérias, o concurso se fecha e o candidato
concorre sozinho. Mas isso não é o ideal, não
é o que se pretende há anos. Só cito isso como
esclarecimento.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBASem dúvida, isso dá a todos os Constituintes a
oportunidade de discernir melhor a respeito do
assunto, e nós não temos dúvidas de que deva
ter alguma coisa democrática, para possibilitar

que todos tenham um direito equitatIvo. A afirmação final que fez o nobre colega Constituinte demonstra que não é a especificidade da Constítuição de dar a obngatoriedade ao concurso que
democratiza a maneira de preenchimento do cargo final, porque no seu próprio testemunho, há
entidades que o promove com um concorrente
único. Então, não será a repetição na Constituíção, da exigência, que vai possibilitar que haja
Eu acho que uma lei reguladora muito mais ampla, de condições atuais, evolutivas, à proporção
da tecnicidade empregada em cada uma das umversrdades, ou de qualquer órgão terá uma postura melhor para se atingir o objetivo.
Quanto ao outro pronunciamento nosso com
relação ao relatóno, o nobre Relator pediu que
uma das proposições - aliás, da nossa lavra -,
feita na área esportiva, fosse endereçada para o
Capítulo do Poder Judiciário, que é exatamente
aquela que dá ao Poder Judiciário só admitir
ações relativas à disciplina e às competições desportivas, após esgotarem-se instâncias da Justiça
Desportiva, que terão o prazo máximo de 60 dias,
contados da instauração de inquénto para proferir
decisão final. Parece-me que não será a parte
do Judiciário que terá que receber essa indicação,
se aprovada por nós, mas exatamente a parte
dos direitos individuais, porque a Constituição
atual assegura que cada um, não encontrando
dentro das disposições peculiares a cada ação,
o respaldo ou o mteiramento da sua própria ação,
possa recorrer ao Poder Judiciário. Mas, o próprio
art. 122 diz que poderá ser exigida, preliminarmente, o esgotar de instâncias, desde que subordmadas a um prazo. E aqui, na nossa proposição,
nós vimos os dois aspectos: a eliminação de todas
as mstãncias ou a corrida em todas as instâncias,
para que a própria tramitação sirva de instauração
e que dados capazes de facilitar o julgador final
do .Judicíáno, do inteiramente sobre 02 questão,
e que ele obedeça a um prazo limitado. Assim,
era nossa proposição que isso se dirigisse para
o setor que vai tratar dos direitos individuais. É
o nosso pronunciamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Não
temos, em nossa pauta, a inscrição de nenhum
outro Constituinte presente que queria debater
matérias.
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sólon Borges.
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, V. Ex' acaba de falar em
matéria de esporte, e vou encaminhar à Mesa
uma emenda à proposta n° 3, que V. Ex' diz não
dever figurar no Capítulo do Poder Judiciário, mas
no Capítulo das Garantias e dos Direitos Individuais, Estou de pleno acordo, mas penso que
deveria ter uma outra redação que é a seguinte:
"O Poder Judiciário só admitirá ações relativas a disciplina e as competições desportivas, para decidir se foi ou não obedecida
a Legislação Desportiva, sem entrar no mérito."
Não cabe ao PoderJudiciário decidir se o MUller
vai ou não para a Europa. Passar por cima da
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Legislação Desportiva é um vedetismo. Como o
esporte dá muita noticia e muna projeção, é muito
comum que, por vedetismo, sejam emitidas seno
tenças que anulem toda a decisão da Justiça Desportiva. Na minha opinião, o Poder Judiciário, a
Justiça comum só verificará se os clubes, ligas,
federações, confederações, respeitaram a legislação que os regula. Não cabe ao Poder Judiciário
entrar no mérito, a meu ver. O recurso à Justiça
comum dar-se-ia, pela minha proposta, depois
que se esgotaram as instâncias da Justiça Desportiva, mas única e exclusivamente para verificar
se foi respeitada ou não a legislação que rege
a vida esportiva. E não o juiz, por vedetismo ou
não, decidir que o jogador vai ou não vai para
a Europa, entrando no mérito. Acho que isso não
é função da Justiça comum e vou apresentar uma
emenda nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Não
há dúvida, nobre Constituinte, de que a proposição se enquadra no objetivo daquilo que foi
proposto que é exatamente evitar que se imiscua
na Justiça Desportiva e se tome deliberações totalmente divergentes daquelas que deveriam ser
tomadas.
O SR. SÓLON BORGES DOS REIS - Acrescento, ainda, que quem entra no regime esportivo
aceita a legislação desportiva; quando perde, vai
recorrer, ou seja, vai ganhar lá o que não ganhou
ali Se a aceitou e a deu como firme e valiosa
para todos os efeitos, lute para mudar essa legislação. Mas, enquanto isso não acontece, ela deve
reger
O SR. PRESIDENTE (AéCIO de Borba) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Márcio Braga, que deseja se pronunciar sobre o assunto.
O SR CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA- Nobre Constitumte Sólon Borges dos Reis, V. Ex'
merece uma explicação mais ampla. Durante 13
anos - sou bacharel em Direito - militei na
Justiça Desportiva, como juiz togado do Superior
Tribunal, do mais alto Tribunal de Justiça Desportiva da CBD. A Justiça Desportiva é uma justiça
administrativa, vinculada à iniciativa privada, às
confederações, às federações e às ligas. Portanto,
nenhum processo foge da jurisdição da Justiça
comum Se ela fosse uma justiça oficializada, como a Justiça do Trabalho, não teria esse perigo
Mas ocorrendo, como ocorre, uma justiça administrativa, sempre há o perigo de uma das partes
recorrer à jurisdição da Justiça comum, que não
pode ser negada, a não ser em razão da Constítuição, e isso desequilibra o processo admínístrativo, tira o equilíbrio que deve haver em toda
competição esportiva, inclusive na Justiça. Se há
um atleta suspenso e a parte contrária recorre
à Justiça comum, desequilibra visivelmente as
propostas que devem ser igualitárias. Daí, a origem da intenção desta emenda ou desse artigo
vigir na Constituição, impedindo que durante o
correr do processo na Justiça Desportiva, a Justiça comum não se imiscua. É essa a intenção.
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Entendo perfeitamente. Estou na Ordem
dos Advogados há mais de 30 anos, mas acho
que não cabe à Justiça comum decidir se o Coritiba Futebol Clube deve passar a disputar o campeonato, etc. Então, a Constituição deve prever
o respeito às regras que são estatuídas.
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o SR. PRESIDENTE(Aécio de Borba) - Com
a palavra o Constituinte José Queiroz.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ -Ainda com relação ao assunto de Justiça Desportiva,
em que pese no início eu ter discordado da posição do constituinte Márcio Braga, é um assunto
que precisa ficar bem claro, porque todas essas
distorções, esses problemas que têm existido na
área esportiva são provenientes, basicamente, da
falta da estrutura ímcral do esporte, principalmente
do futebol profissional, porque na hora que os
direitos são preteridos, não há tempo suficrente
para que uma equipe preterida, por questões particulares, por critérios poucas vezes razoáveis,seja
prejudicada, como aconteceu recentemente com
a Portuguesa de São Paulo. Não há condição para
uma equipe dessas passar 60 dias esperando que
o Tribunal nomeado pelo próprio Presidente da
Confederação venha a decidir a situação. E um
assunto, tenho a impressão, que vai depender
mais da própria legislação esportiva, cuja norma
hoje é o CBDF antigo, que carece que o CND
reformule, para que se encontre uma maneira
de, somente nesses casos, quando o direito é
líquido e certo, e a constituição o assegura a qualquer um, ter que se recorrer ao Poder Judiciário.
Estou de pleno acordo com a posição do Constituinte MárcioBraga nesse assunto, mas é preciso
que se crie a legislação específica diferenciada,
para que, então, se encontre um meio de evitar
essas anomalias que vêm ocorrendo no futebol
brasileiro, basicamente no futebol profissional. V.
Ex- é conhecedor dessa série de liminares que
são fornecidas porque, na realidade, não há outra
instância a recorrer. Um clube prejudicado não
pode passar 6,0 dias esperando 9ue o CND.s:
reúna em Brasília, numa quarta-feira, para decidir
sobre um assunto imediato.
O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Louremberg
Nunes Rocha.
O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NUNES ROCHA - O assunto é a interferência do
Judiciário nas decisões da área esportiva. Eu só
queria ressaltar, pois parece-me que isso não foi
lembrado, que há um dispositivo constitucional
que garante a todo particular o socorro à Justiça,
no caso que entenda que tenha havido uma lesão
ao seu direito. Isso é do arcabouço constitucional
do Brasil, é impossível retirar de qualquer pessoa
ou entidade o direito de socorrer-se do Poder
Judiciário, porque isso faz parte do nosso sistema
democrático de Estado de direito. Não haverá
forma específica de se excluir da apreciação do
Poder Judiciário qualquer lesão ao direito índívíduaI, porque isso é do arcabouço constitucional
brasileiro e não há maneira de se evitar. Qualquer
que seja a disposição especifica de qualquer tipo
de entidade, jamais poderá haver a exclusão da
preciação pelo Poder Judiciário. Quando houver
demora será caso de mandado de segurança,
por causa dos prazos que se estabelecem para
esse mandado. Era apenas para registrar esse
caso, porque parece-me que essa disposição
constitucional não foi expressamente referida.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex".
A Mesa recebe, aqui, a visita dos membros da
Associação Brasileirade Escolas Superiores Cató-

licas. É uma longa lista de pessoas presentes à
reunião, dentre eles o Reitorda UmversidadeCatólica de Pelotas, Jandyr Zanatelli,que é meu amigo
pessoal e fez questão de dizer que tinha vindo
trazer-nos um abraço pessoal. Quero agradecer
ao amigo Zanatelli e a presença desse númer,o
expressivo de representantes das Escolas CatoIicas.
Quero, também, registrar as presenças da Presidente da UNE, do Professor Antoninho, Secretário de Relações Internacionais da CPB e de professores e estudantes que nos visitam nesta manhã.
Sei que há alguns assutos que deverão ser tratados neste momento, até em razão da própria visita
que nos fazem. Tenho conhecimento que o Constituinte Octávio Elísio tem domínio sobre esses
assuntos e, como está inscrito, ele fará também,
uso da palavra agora. Em seguida, temos a solicitação da palavra do também Constitumte por Minas Gerais, Professor e companheiro Paulo Delga:
do, que já foi motivo de uma homenaqern aqui
nesta Subcomissão, exatamente em funçao de
ocorrências no seu Estado natal, que envolveram
a ele, a outros companheiros, a outras Iiderança~.
Feito este registro, passo a palavra ao Constituinte inscrito, Octávio Elísio.
O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIOSr. Presidente, Sr. Relator Constituinte João Calmon, prezado Relator da Comissão Temática,
Constituinte Artur da Távola, meus caros colegas
Constituintes, prezados educadores e funcionários públicos do Estado de Mmas Gerais aqui presentes, eu gostaria, inicialmente, de completar
que, além do Antoninho, da CPB, estão aqui presentes lideranças do MagIstério e do funcionalismo público de Minas Gerais: a Coordena~~o
Sindical, através de Roberto Carvalho, a Umao
dos Trabalhadores de Ensino e a Associação dos
Professores Públicos de Minas Gerais, além de
outras entidades, seus braços regionais, que vêm
hoje a Brasília para trazer à Constituinte ~s suas
reivindicações, os seus problemas, mas acima de
tudo, marcar uma presença na Constituinte e nesta Subcomissão.
Nós tivemos, durante todo esse período de trabalho da Subcomissão, uma presença muito marcante de entidades que têm lutado pela educação,
na certeza de que o que nós estamos elaborando
aqui só vai responder à espectativa do povo, se
for o produto do diálogo com o povo. Nós não
entendemos a Constituinte sem termos a presença, aqui, do verdadeiro poder constituinte, que
é o povo. E foi com esse objetivo que todas as
Subcomissões, por determinação regimental, estabeleceram audiências públicas que procuraram
trazer, para dentro da Subcomissão, propostas
e sugestões com relação à nova Carta constitucional.
O que temos hoje, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é a presença nesta Subcomissão de p~s
soas que estão vivendo a realidade da educaçao,
especialmente a realidade da educação do m~u
Estado de Minas Gerais. Estão em greve funcíonários e professores, na luta não apenas por mais
recursos para a educação e melhores salários e
melhores condições de trabalho, mas acima de
tudo, e principalmente, para garantirem os seus
direitos, os direitos constitucionais e os direitos
que a lei determina a cada trabalhador; o direito
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ao gatilho salarial e o direito ao cumprimento
de um acordo de greve, que foi estabelecido no
ano passado. Apresença, portanto, de professores
e funcionários públicos, nesta Subcomissão, nesta manhã, tem, na minha opinião, dois objetivos:
de um lado, trazer a realidade da educação para
dentro da Subcomissão. Acho que é a partir da
discussão desta realidade é que nós vamos poder
estabelecer, na Constituição, marcos reais de mudança desta educação. E isto passa pelo compromisso desta Subcomissão com uma educação
pública gratuita e de boa qualidade para todos,
que depende, de um modo prioritário, de uma
política de valorização do Magistério que tem que
estar amarrado dentro da Constituição. E é com
este objetivo que eu gostaria que os nossos colegas de Minas Gerais soubessem, porque não é
iniciativa minha, mas é iniciativa de uma parte
grande, expressiva desta Subcomissão que há
uma emenda que está sendo levada ao nosso
Relator para ser incorporada ao anteprojeto desta
Subcomissão, que prevê, de modo claro, o que
esta Subcomissão entende por valorização do Ma- , .
gistério dentro da Constituição.
Isto significa uma carreira nacional para o Magistério, com entrada por concurso público e estabilidade no emprego, significa sindicalização, significa direito de greve, significa direito e compromisso público de aperfeiçoamento do professor.
Nós estamos, uma parte significativa desta Subcomissão - e temos a confiança de que teremos
o apoio dela -lutando para que esse dispositivo
se incorpore àqueles que nós entendemos que
devem formar as diretrizes,as normas ou os princípios que vão balizar a educação neste País, a
partir da nova Carta constitucional.
Este é um aspecto, Sr. Presidente, que me parece da maior Importância: trazer para dentro desta
Casa a realidade da educação. hoje. De outro
lado, um aspecto muito importante também é
esta manifestação, para mostrar que não basta
nós escrevermos uma boa Constituição. Temos
hoje, já, uma Constituição onde princípios muito
bonitos estão estabelecidos, nós temos leis que
onde determinados compromissos são definidos,
mas as leis não são cumpridas e as Constituições
não são seguidas. Não basta isso, Sr. Presidente!
Nós, que estamos elaborando uma nova Carta
constitucional, temos que ter certeza de que esta
Constituição não vai fazer nenhum milagre neste
País, não vai mudar por si a realidade da educação, mas temos que ter certeza, também, de que
temos que garantir nela os marcos que vão fazer
com que a sociedade faça as mudanças que o
Pais está desejando Não bastam as leis, as leis
não podem ser empecilho para as mudanças que
a sociedade organizada está produzindo e irá produzir.
O que quero deixar claro aos meus Pares é
que nós temos consciência da responsabilidade
que temos de elaborar um documento constitucional. Mas nós temos também consciência dos
nossos limites. Nós não vamos, certamente, fazer
aquele documento que vai resolver, por si só o
problema da educação, mas temos o compromisso de estabelecer, dentro dele, todos aqueles
caminhos que permitam com que a sociedade
organizada mude a realidade miserável da educação neste País.
Quero, neste momento, trazer aqui o meu
apoio, a minha solidariedade, acima de tudo às
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justas reivindicações de funcionários públicos e
de professores de 10 e 20 graus, da rede pública
do Estado de Minas Gerais, presentes hoje nesta
Subcomissão. MUito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós
agradecemos a V. Ex' pela sua mamfestação,
Constituinte Octávio Elísio, e aproveitamos este
momento para registrar que, com todas as dificuldades que V. Ex' tenha tido quando Secretário
da Educação em Minas Gerais - e temos vários
depoimentos nesse sentido -, procurou sempre,
através do diálogo, encontrar os caminhos de solução dessas pendências Devo dizer que atraseime para chegar aqui a este trabalho, porque estive
desde cedo no Ministérioda Fazenda, onde tentei
conseguir que este pessoal vindo especialmente
de Minas Gerais, fosse recebido hoje por S. Ex',
o Sr. Ministroda Fazenda, atendendo a um pedido
do Professor Antoninho. O Sr. Ministro tem, hoje,
a agenda totalmente tomada, embora há dois c. as
estivéssemos fazendo essa ínsrstêncía. Mas, conseguimos a disponibilidade do Chefe de Gabinete
do Ministro e do Secretário Geral do Ministério.
(Manifestações dos presentes.)
Esta Presidência solicita que, neste ambiente,
respeitem a possibilidade de trabalharmos. Nós
recebemos a todos com muita alegria, mas estamos aqui trabalhando. Acusam-nos, no País, de
que os Parlamentares não trabalham. Nós estamos trabalhando, e assim gostariamos de contar
com a colaboração dos nossos visitantes, para
que pudéssemos prosseguir trabalhando. (Palmas.)
Agradecemos por esta colaboração.
Diziaque estive no Ministérioda Fazenda, onde
consegui a disponibilidade e a disposição do Secretário Geral do Ministério e do Chefe de Gabinete do Ministro, receberem esta representação
Já faleiisso ao Professor Antoninho e estou aguardando, dele, uma decisão.
Queria adiantar que, segundo nos disse o Chefe
de Gabinete do Ministro,está havendo uma distorção das informações do Sr. Ministro, o que nos
deu em princípio, alegria, porque aqui nós ouvimos o Sr Ministro da Educação dizer que é a
favor do gatilho e nós apreciariamos que essas
autoridades do Ministério da Fazenda pudessem
repetir isso em nome do Sr. Ministro da Fazenda.
O assunto está encaminhado.
Concedo a palavra ao professor Constituinte
Paulo Delgado, por 5 minutos
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADOSr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, é
com satisfação e, ao mesmo tempo, com constrangimento, que compareço à Subcomissão da
Educação, da qual sou membro através da Subcomissão de Ciência e Tecnologia, na dupla condição de Deputado Federal Constitumte e de dirigente sindical dos professores do meu Estado
de Minas Gerais. Gostana de comunicar a presença, entre nós, do Presidente da minha entidade,
União dos Trabalhadores do Ensino, Professor
Fernando Cabral (Palmas.)
A satisfação da presença nesta Subcomissão
é em virtude de podermos demonstrar a mobilização, a organização das entidades sindicais do
Magistério no meu Estado e a preocupação que
temos, cotidianamente, com a melhona das condições de ensino de educação e aprendizado do

nosso País. Mas, ao mesmo tempo, o constrangimento é de que nós, do MagistérIO e outras
áreas do funcionalismo público de Minas Gerais,
já estão paralisados há 22 dias, sem que exista
a possibilidade de uma solução que contente e
contemple as remvindicações do Ministéno e dos
funcionários públicos do meu Estado. Nós, inclusive, pensamos que não é possível se elaborar
um novo texto constitucional para este País, se
não tivermos, no momento, condições de iniciarmos as transformações que estão a requerer o
processo educacional
Gostaríamos de solicitar desta Subcomissão,
que fizesse chegar ao Governador do meu Estado
de Mmas Gerais, e às autoridades que têm a competência e a autoridade para solucionar o impasse
hoje vivido pelo Movimento Sindical dos Funcionários Públicos neste Estado, que esta Subcomissão fizesse chegar ao Governador e aos Secretários de Educação, da Fazenda e de Administração, bem como às demais autoridades que
têm responsabilidade nesta área, sobre a necessidade de se cumprir acordos feitos e estabelecidos entre funcionalismo e governos anteriores,
descumpridos no governo atual, como também
a legislação federal, no que tange ao gatilho salarial para todos os trabalhadores brasileiros. A nossa luta, em Minas Gerais, não é diferente da luta
em outras partes do País. Nós lutamos, como
disse o Professor Octávio Elísio, ex-Secretário de
Educação do nosso Estado, para que existam
condições reais do MagistérIO visto no sentido
global, não só os professores e especialistas em
educação, mas também os serventes escolares
e todos aqueles funcionários que contribuem, de
uma forma ou de outra, para que a educação
formal se realize. E que nós tenhamos condição
de termos, hoje, serenidade no processo de ensino-aprendizado neste País, porque o meu Estado
é uma parte da crise que hoje atinge, tumultua
e cria um sistema educacional caótico, que faz
com que os professores e os trabalhadores da
educação queiram, muitos, abandonar uma profissão que, no passado, já foi tida como digna
e como uma das profissões de mais prestígio
público neste País.
Nós queremos, além de conquistas no plano
sindical, no plano salarial, também a democratização real das condições de educação do nosso
Estado, com a eleição dos dirigentes escolares
em todos os níveis para que possamos ter, na
escola, que é o núcleo inicial da escolarização
formal, condição de controle de toda comunidade
sobre o processo educativo.
São estas as considerações que eu gostaria
de fazer nesta Subcomissão, onde o meu Partido,
. o Partido dos Trabalhadores é representado por
um dos mais brilhantes professores da América
Latina, o nobre Constituinte Florestan Fernandes.
(palmas)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex".
Esta Presidência acata a proposta do Constituinte Paulo Delgado. No entanto, como ela foi
feita no meio da sua argumentação, para facilitar
a apreciação por esta Subcomissão, eu gostaria
que o eminente Constituinte Paulo Delgado pudesse formular a proposta que fez no decurso
de sua intervenção.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADOA proposta é que esta Subcomissão faça chegar
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ao Governador do Estado de Minas Gerais, e às
autoridades públicas do meu Estado, um apelo
no sentido de que se cumpra a legislação federal
no que tange a aphcação dos gatilhos para o
funcionalismo público. E que se criem condições
para uma negociação que atenda aos interesses
do funcionário público, pessoal do Magistério, e
que possa dar uma solução para a greve que
já dura 22 dias no meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chico Humberto, para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTOSr. Presidente, nós vemos hoje, no Estado de
Minas, que o Governador de Minas Gerais havia
nomeado uma comissão para esta negociação.
Nós não podemos aceitar que esta negociação
se faça, que essa comissão nomeada não pertença às lideranças do meu Estado, às categorias
que se encontram, hoje, em greve nas suas reivindicações
Portanto, eu gostaria de anexar a este pedido
do companheiro Paulo Delgado, que fosse inserido também neste documento que as negociações se fizessem a partir das lideranças natas que
esses movimentos vêm trazendo ao longo da história política de Minas Gerais, pois nós não podemos aceitar jamais que um senhor que se coloca
no Poder, exerça o poder da força para poder,
nesta hora, coibir os movimentos natos da minha
terra.
O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Antes
de conceder a palavra pela ordem, tenho uma
proposta para decidir e um adendo à mesma.
Antes de conceder a palavra para a questão
de ordem, gostaria de consultar se a questão de
ordem é sobre esta proposta, porque, se não for,
esta Presidência gostaria primeiro de decidir essa
proposta e, depois, daria a questão de ordem a
quem a solicitou, para apreciar outras questões.
Agradeço a V. Ex'.
Esta Presidência gostaria de colocar em apreciação a proposta formulada pelo Constituinte
Paulo Delgado, com o adendo do Constituinte
Chico Humberto.
Os Srs. que a aprovam, permanecem como
se encontram. (pausa.)
Aprovada.
Esta Presidência gostaria de solicitar ao Constituinte Paulo Delgado, com a colaboração do
Constituinte Chico Humberto, e pedindo a gentileza da colaboração do Constituinte Octávio Elísio, que formulassem o texto para que esta Presidência cumprisse esta decisão. Muito obrigado.
Concedo a palavra, primeiro ao Constituinte Sólon Borges dos Reis, para uma questão de ordem,
e, depois, ao Constituinte Aldo Arantes, também
para uma questão de ordem.
O SR. CONSmUlNTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Sr. Presidente, V.Exa. declarou que esteve
no Ministéno da Fazenda, onde ouviu das mais
altas autoridades daquele Ministério- não do Ministro - de que o Ministérionão é contra o gatilho
para os funcionários público estaduais. Essa declaração é muito importante, porque em São Paulo, onde a greve do funcionalismo para a defesa
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do gatilho que o Governo não quer pagar, já está
em seu 14° dia, o Governo se recusa a receber
fucronários, inclusive, professores e quer tratar só
com os Parlamentares. Mas, os Parlamentares que
se opõem à política do Governo, não querem
tratar com o Governo, sem os funcionários. Um
dos pnmeiros atos do atual Ministro da Fazenda,
logo depois de assumir - S Ex' é de São Paulofoi passar um telegrama ao Governador de São
Paulo dando força para não pagar o gatilho, dando
uma interpretação de que o gatilho para funcionários estaduais não se aplica, embora pela ler
se deva aplicar a todo tipo de trabalhador, inclusive ao funcionalismo. Essa declaração de V Ex"
é muito importante, porque se realmente o Mmistério da Fazenda emitiu um pronunciamento dessa ordem, isto pode ajudar nessa luta difícil Aqui
já veio o comando da delegação da greve de
São Paulo, mas não conseguiu se avistar com
o Ministério da Fazenda e nem levar nenhuma
palavra; apenas se avistou com os parlmentares
porque esta Casa é do povo, é aberta a todos
, e assim deve ser. Esse esclarecimento eu gostaria que V.Ex"deixasse nítido e ainda, que o telegrama para Minas Gerais seja também passado para
São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Janetti) - Esta
Presidência acata a segunda parte da proposta
decorrente da aprovação da primeira, e só pede
a V. Ex" que contribua com esta Presidência no
sentido de organizar a redação para que possamos emitir este telex.
Com relação a questão da postura do Ministério
da Fazenda, deve esclarecer de que a informação
me foi dada pelo Dr. Luís Álvaro, Chefe de Gabinete do Sr. Ministro, que usou exatamente a seguinte expressão, quando eu disse a ele que a
posição do Ministro era pelo não pagamento dos
gatilhos, e que isso estava gerando esse problema,
ele disse, "se bem que o Ministro não disse exatamente isso," ou seja, desautorizando a mformação
de que pudesse ser usada em nome do Sr Ministro. Penso que se a delegação de Minas Gerais
resolver aceitar a audiência com aquela autoridade, poderá ouvir isso de viva voz e, em seguida,
proclamar, divulgar para a opinião pública brasileira. Penso, também, que poderíamos adotar a
medida e V. Ex' poderia contribuir nete sentido
de um telex ao Sr. Ministro da Fazenda para que
oferecesse a esta Subcomissão um esclarecimento exato sobre a sua posição em relação ao assunto. Nós pedimos essa contribuição. É desnecessária qualquer votação na medida em que é um
pedido simples de esclarecimento Pediríamos a
gentileza da ajuda na redação também deste telex.
Concedo a palavra, para uma questão de oro
dem, ao Constituinte Aldo do Arantes.
O SR. CONSTITUINTEALDO ARANTES- Sr.
Presidente, membros integrantes desta Subcomissão, queria aqui informar a todos que esta
caravana que chegou há pouco tempo, é formada
por estudantes da Universidade Federal de Goiás.
São 440 estudantes e, dentre eles, está o presídente do Diretório Central dos Estudantes daque·
la Universidade, o estudante Carlos Henrique da
Silva.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Gostaríamos de ver o estudante Carlos Henrique da
Silva. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTEALDOARANTES- Está entre nós, também, o Diretor da UNE, Gilvane
Felipe (palmas), vários presidentes de entidades
da Universidade Federal de Goiás e, também, a
Presidenta da Gloriosa União Nacional dos Estudantes, a companheira Gisela Mendonça. (Palmas.)

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o objetivo da
vinda dessa comitiva para cá prende-se a uma
séne de questões. Primeiro, a situação de verbas
da Universidade Federal de Goiás. Tenho um levantamento das verbas que me fOI passada pelo
Presidente do DCE, da (lníversrdade Federal, que
fez uma solícnaçáo de um bilhão de cruzados
e recebeu 558 milhões de cruzados. Assim o tenho a informar a esta Presidência, que a Umversidade Federal de Goiás simplesmente fechará,
se não houver imediatamente uma suplementação de verbas. Considero um problema da maior
graVIdade, e o esforço dispendido pelos estudantes da Universidade Federal de Goiás para vir aqin,
é exatamente uma demonstração da graVIdade
deste problema. Por exemplo, para o restaurante
universitário, que havia uma solicitação de verba
num montante determinado, houve uma destinação da metade da verba. Então a universidade
está sem condições de funcionar a partir de maio.
Quero fazer uma proposta a esta Subcomissão,
que sabemos estar voltada para o acompanhamento dos problemas constitrumtes, mas ela não
pode e não deverá estar distante dos problemas
concretos, e a faço em nome da (Iníversidede
Federal de Goiás, dos estudantes e dos professores, de que esta encaminhe ao Ministério da
Educação uma .oção no sentido de que haja uma
suplementação imediata para que a Universidade
Federal de Goiás tenha condições de continuar
sobrevivendo. (palmas)
Por outro lado, Sr. Presidente, a União Nacional
dos Estudantes gostaria de fazer uso da palavra,
mas como o Regimento Interno não permite, vou
ler documento que encaminharei a esta Presidência, que retrata a posição da União Nacional
dos Estudantes.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Um
momento, por favor. Quero prestar a homenagem
desta Presidência a V. Ex", que é membro deste
Parlamento e sabe que todos nós aprovamos o
Regimento e, por isso, nós, democraticamente,
o acatamos e o cumprimos, esta Presidência quer
prestar homenagem a V. Ex" por esta compreensão. Recebi, efetivamente, o pedido da nossa jovem Presidente Gísela, no sentido de usar da palavra, e quando V. Ex' presta essa ajuda à Mesa,
está prestando uma ajuda para que esta Constituinte possa caminhar democraticamente, dentro
do seu Regimento. Pela mesma razão, outras pessoas pediriam a palavra e esta Presidência a havia
negado Evidentemente que estávamos numa situação extremamente difícil, até em homenagem
a luta histórica da UNE. Mas a UNE já teve também a sua oportunidade de prestar aqui, aliás,
um bnlhante depoimento.
E quero dizer aos estudantes que não estavam
aqui, no dia, que a Presidente da UNE fez, aqui,
um dos mais extraordmários depoimentos diante
desta Subcomrssão. Foi simplesmente fantástico,
um dos pontos altos deste trabalho, quando a
jovem Presidente Gísele, disse aqur, com todas
as letras, que o vestibular - e estou dando um
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dos momentos altos - começava com a criança
na barriga da mãe, pelas condições em que a
mãe vivia, e daí toda essa evolução. Foi um grito
da injunção da Umversidade na realidade social
e da reciprocidade de correspondência da vida
com a escola e da escola com a vida. Tenho
certeza de que naquele momento todos recebemos um grande ensinamento dessa jovem estudante Faço este destaque reafirmando o agradecimento à Gisela, pela compreensão. E a V Ex',
Constituinte Aldo Arantes, por haver contribuído
com esta Presidência no respeito ao Regimento
que, aliás, é um dever de todos nós, mas é bonito
ver a intervenção de V. Ex" nesse sentido, agora.
MUito obrigado a V. Ex" (palmas.)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aldo
Arantes para fazer a leitura do documento.
OSR CONSTlTUlNTEALDOARANTES-Antes de fazer a leitura do documento da UNE, gostaria de anunciar aqui, também, a presença dos
estudantes do Colégio de Aplicação e da União
MetropolItana dos Estudantes Secundaristas.
UNIÃO NACIONAL
DOS ESTUDANTES
Brasília, 20 de maio de 1987
Senhores Constituintes:
A presença dos estudantes nesta subcomissão
no dia de hoje tem o objetivo de colocá-los a
par da grave situação do ensino superior no País.
Já tivemos oportunidade, a UNE, de fazer aqui
uma análise da crise que atravessa a Universidade,
suas causas e as propostas dos estudantes para
transformá-Ia numa Universidade Pública, Gratuita, Autônoma e Democrática.
No entanto, acontecimentos recentes merecem
ser aqui relatados bem como nossas preocupações e insatisfações em relação a alguns itens
do relatório apresentado por esta subcomissão.
Tem sido grande a luta dos estudantes das
escolas particulares que realizaram no último dia
13 um dia nacional de luta contra os aumentos.
Isto porque a maioria dos Conselhos Estaduais
de Educação tomou a atitude absurda de liberar
as mensalidades no primeiro semestre, o que levou algumas escolas a majorar em 300% a mensalidade até julho, quando virá novo aumento.
A persistir esta situação e os privatistas serem
vitoriosos, a evasão escolar atingirá níveis nunca
vistos anteriormente.
A resposta que temos recebido do Ministério
da Educação é completa indiferença à situação
caótica das escolas particulares e incentivo aos
empresários do ensino.
Para agravar a situação, todas as mamfestações
estudantis têm sido duramente reprimidas nos
Estados. Chegamos ao absurdo de ver quadros
dignos da pior época do regime militar, com a
ocupação (que ainda permanece) dos "campí"
da Unifor (Fortaleza - CEl, Unaerp (Ribeirão Preto - SP) e Unisinos (Porto Alegre - RS) Permaneceu preso em Fortaleza por 5' dias o diretor
de imprensa da UNE, Robert Burns e outra diretora da entidade, Jeanine Pires, teve que recorrer
o exame de corpo delito diante da repressão e
agressão policial ocorrida em Porto Alegre. Espancamento e prisão de estudantes, universidades ocupadas, completa falta de resposta às nossas reivindicações é a resposta do Governo federal
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que insiste em manter a política educacional prívatista e antidemocrática.
Por isso, vemos com grande preocupação o
descaso com que o relatóno desta subcomissão
tratou o ensino superior brasileiro Além de não
garantir como direito do cidadão o acesso ao
ensino público e gratuito para todos em todos
os níveis, abre o sério precedente de continuar
o incentivo à privatizaçãodo ensino superior com
a destinação de verbas públicas às instituições
privadas, em detrimento do fortalecimento e ampliação da rede pública.
Isto permite o amparo da futura Constíturçáo
à continuidade da política educacional privatista
desenvolvida até então.
Reiteramos o nosso acordo e apoio à maior
destinação de verbas para a educação, mas reafirmamos as propostas do fórum nacional de Educação aqui apresentadas. O aumento de verbas
tem que viracompanhada de mecarusmos constitucionais que permitam o fortalecimento e ampliação da rede pública de ensino superior, bem
como da fiscalização rigorosa das rnantenedoras,
dos seus lucros e nível de ensino.
Portanto, solicitamos aos Constituintes que:
1°) intercedam Imediatamente pela desocupação
dos campi e pelo fim da vrolência policial contra
os estudantes, garantindo a liberdade de expressão e manifestação;
2°) reconsiderem, no período de discussão na
Comissão e apresentação de emendas, as propostas da UNE e demais entidades as quais, temos certeza, expressam o amplo anseio do povo
brasileiro que busca a educação pública, gratuita
e laica para todos em todos os níveis.
Atenciosamente - Gisela Mendonça, Presidente da UNE.
Terminando, Sr. Presidente, queria acentuar a
seguinte questão: temos um grande respeito pela
luta do Relator desta Subcomissão em defesa da
Educação, Senador João Calmon. Por sugestão
do Relatoir, no parecer do relatório desta Subcomissão, houve uma proposta de aumento da verba destinada à Educação, o que consideramos
positivo Mas, não podemos concordar - e não
concordam os estudantes brasileiros através da
vozda União Nacional dos Estudantes, como não
concordam também todas as entidades ligadas
à questão da Educação - que a verba pública
seja destinada à escola particular. (Palmas.) Queremos, aqui, apenas reiterar um ponto de vista
que não é só da UNE, não é dos estudantes de
Goiás, não é só da comunidade universitária de
Goiás, mas de todas as entidades que estão ligadas no fórum de Educação São todas as enndades nacionais, tais como a UNE,a Andes Fasubra,
enfim, há uma unidade da área educacional neste
sentido.
Faço, portanto, um apelo à sensibilidade dos
Constituintes: não vamos permitir que essa brecha termine levando a que Universidades, como
a Federal de Goiás, esteja diante da possibilidade
de fechar por falta de verbas. Por quê? Por que
não existem verbas para a Educação? Não, é porque essas verbas estão destinadas às escolas particulares.
Então, é necessário, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que esta Subcomissão leve em conta
as emendas apresentadas: verbas públicas exclusivamente para escolas públicas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obrigado a V. Ex". Esta Presidência agradece a colaboração de todos para podermos prosseguir os trabalhos.
Eminente Constituinte Aldo Arantes, V. Ex" fez
uma proposta em relação ao Ministroda Educação, para uma situação imediata. Esta Presidência
pede que V. Ex" a repita, para esta Subcomissão
poder decidir sobre a proposta.
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - Na
verdade, são duas propostas. A primeira dIZ respeito à liberação imediata de uma suplementação
de verbas para a Universidade Federal de Goiás.
O SR.PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Votaremos esta, primeiro.
O nobre Constituinte Aldo Arantes propõe que
se encaminhe ao Sr. Ministro da Educação uma
moção solicitando a liberação imediata das verbas
para a Universidade Federal de GOiás.
Os Srs. Constituintes que concordam com a
proposta permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovada. (Palrnas.)
O SR. CONSTITUINTE ALDOARANTES - A
segunda proposta feita pela União Nacional dos
Estudantes é que esta Subcomissão interceda
junto ao Ministroda Educação e junto ao Ministro
da Justiça. Pela imediata desocupação dos campus universitários e pelo fim da violência contra
os estudantes, garantindo a liberdade de expressão e manifestação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. (Pausa)
Em votação.
Os Srs. Constituintes que a aprovem queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada. (Palmas.)
Esta Presidência solicita a V. Ex', nobre Constituinte Aldo Arantes, como solicitou aos demais
que já receberam a contribuição, que façam os
textos dos telex para o Ministro da Educação e
para o Ministroda Justiça.
Muitoobrigado a V. Ex".
Concedo a palavra ao nobre Consbtuinte Florestan Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Havia pedido a palavra para dar minha solidariedade ao que disse aqui, em mais
um brilhante discurso, o Constituinte Octávio Elísio.
Entretanto, surgiram depois outras intervenções igualmente brilhantes e decisivas, do meu
companheiro, Paulo Delgado, do PT; do Constituinte Chico Humberto, de Minas;Constituinte Sólon Borges dos Reis, de São Paulo e do Constituinte Aldo Arantes', de Goiás.
Companheiros do PT de Goiás, haviam-me pedido que eu me manifestasse aqui em solidariedade à presença deles e à luta que eles estão
compartilhando junto com os outros estudantes
daquele Estado, na defesa da causa que acabou
encontrando o nosso apoio total.
Essas intervenções feitas pelos Deputados
Constitumtes mostram que, em nossa Subcomissão, há uma forte inclinação no sentido de estar
expresso nas emendas que assinamos hoje, de
que as verbas públicas são destinadas às escolas
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públicas. Esta é a posição que um grande número
de constituintes desta Subcomissão defende. E,
agora, o Sr. Relator tem diante de si uma resposta
ao dilema que ele havia se proposto, de como
ficam as escolas privadas, se elas não tiverem
o apoio do recurso público?
Os estudantes, os professores e os constituintes
trazem aqui a outra pergunta: como ficam as escolas públicas sem os recursos que lhes devem
ser destinados pelo Ministério da Educação e por
outros órgãos oficiais? Nós voltamos à grande
luta que se travou no Brasil pela causa da Educação pública concebida em termos republicanos.
E é importante ressaltar que hoje nós assistimos,
dentro deste recinto, a uma manifestação que
nos devolve ao fim da década de 50 e ao início
da década de 60: o jovem reaparece na cena
histórica. A ditadura pensou que havia assassinado os direitos civis e as liberdades políticas,
mas elas estão vivas, e os seus portadores mais
importantes, os jovens, estão aqui com suas bandeiras, com suas aspirações, com suas causas,
nos obrigando a pensar na natureza do nosso
mandato. O que nós representamos dentro dessa
configuração atual da sociedade brasileira? Qual
deverá ser o ordenamento da sociedade civil?
Quais deverão ser as funções do Estado? Quem
deverá fiscalizar o Estado?
Nós, como Constituintes, deveremos responder
a essas perguntas, e elas encontram, por parte
do jovem, as respostas que nós defendíamos na
década de 60 e que levaram, alguns à perda do
emprego, outros ao exílio e outros, à expatríação,
O passado é passado, mas devemos tirar dele
a lição de que a história não é movimentada
pelos interesses das elites, das classes dominantes. Ela tem uma dinâmica própria, que vem da
luta de classes, da posição dos oprimidos na luta
de classes e da necessidade de assegurar ao Brasil
uma sociedade democrática, na qual todos tenham o direito de manifestar suas posições, defender suas bandeiras e, principalmente, lutar pelas causas que defendem.
Não se trata de uma volta ao passado, mas
de restabelecer, dentro da sociedade brasileira,
o corpo da história viva.
Eu saúdo os companheiros jovens, porque eles
nos trazem hoje aquele apoio que nos deram ao
longo das lutas das décadas de 50 e 60. Mas
nos trazem, hoje, a reivindicação por uma Constituição que avance, que não reproduza a Constituição de 46, que não fique na hipocrisia das
Constituições de 67 e de 69, que foram forjadas
pela pressão do poder militar.
HOJe, nós caminhamos na direção de uma revolução política que poderá ser ordenada a partir
deste Congresso Nacional Constituinte Enquanto
o Presidente da República decide sacrificar um
ano do seu mandato e nega a soberania da Assembléia Nacional Constituinte, nós vemos os jovens virem aqui para afirmar a soberania desta
Assembléia Nacional Constituinte, através da voz
direta do povo.
É preciso assinalar, é preciso registrar essa manifestação. O Congresso tem a oportunidade histórica de avançar na direção do futuro ou de se
enterrar na lata do lixoda história - é um problema de escolha pessoal.
Acho que aqueles que perfilham a causa democrática, aqueles que defendem princípios igualitários, a redenção da miséria, a erradicação da mar-
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ginalidade, da imensa maiona da população pobre da sociedade brastleira, escolheram o caminho dessa revolução política e da necessidade
de que esta Constituição SIrva de gUla para que
o Brasil comece hoje, dentro da América Labna
e do mundo, uma nova história, a história de uma
nação livre e soberana.
Muito obnqado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há nenhum outro Constituinte inscrito. Agradeço
a V. Ex' meu caro e prestigioso Vice-Presidente
e, também, a intervenção do nosso Constituinte
Florestan Fernandes. Nós queremos, uma vez
mais, agradecer a visita de todos os estudantes,
os professores, as lideranças todas que estiveram
conosco nesta manhã, de diferentes setores da
vida brasileira. Temos, agora, um assunto de relevante interesse para esta Subcomissão e peço,
por gentileza, aos eminentes Constituintes que
estejam conosco para esta decisão
Na semana passada, esta Subcomissão fixou
o roteiro final das suas atividades, prevendo que
amanhã à noite terrnmaría o prazo para o recebimento de emendas. A Imprensa informa, hoje,
que o Presidente da Constituinte determinou o
encerramento de prazo para hoje, às 20 horas.
Há a informação de que em função do atraso
na publicação do relatório desta Subcomissão
nós poderíamos ter o prazo prorrogado para até
amanhã à noite No entanto, poderava o nosso
Relator e pondera esta presidência, que se pudermos concordar com o encerramento do prazo
hoje às 20 horas, poderíamos, quem sabe, na
sexta-feira estar discutindo e votando o nosso relatório, teríamos, depois, o prazo de domingo para
com mais tempo se necessãrio, podermos proceder à esta discussão e votação, e o dia de segunda-feira para a revisão e aprovação final do relatório.
Se houver a concordância dos membros desta
Subcomissão, esta Presidência proporia que
mantivéssemos o encerramento do prazo de apresentação das emendas para hoje às 20 horas,
até porque, a nível de opinião pública, não chegou
a haver a divulgação de que haveriam prazos distintos e, pelo contrário, houve hoje a Insistente
divulgação de que hoje às 20 horas se encerraria
o prazo. Então, se houver concordância, esta Presidência estaria disposta a propor que mantivéssemos o encerramento hoje às 20 horas. Isto nos
facilitaria a, primeiro, adotarmos o mesmo prazo
das demais Subcomissões; segundo, o nosso Relator teria o dia de amanhã para realizar a sua
apreciação sobre as emendas e, na sexta-feira
esta Presidência tem a esperança de que já poderíamos nos reunir para discutir o relatório com
as eventuais alterações e, quem, sabe, discutir
'e votar na mesma sexta-feira, o relatório final e
o anteprojeto. Então, esta é a posição da Presidência evidentemente disposta a abrir a discussão. Vejo que já o Constituinte Chico Humberto
pede a palavra para discutir o assunto.
O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTOSr. Presidente, a minha apreensão se faz justamente no momento em que nós não temos aqui
todos os membros desta subcomissão Então,
democraticamente, fica difícil tomar uma decisão
como esta, uma vez que se possa atropelar ou,
_~m não se avisando os demais companheiros

desta Subcormssão, possa se levantar um problema mais sério justamente nesta Subcomissão que
tem levado os seus trabalhos com maior democracia possível e com maior respeito a todos os
que dela fazem parte.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência pondera que as notas de imprensa
de hoje avisam que o Relator não seria obrigado,
nem hoje mais, a receber emendas Penso que
tentando conciliar isto, o nosso Relator estaria
de acordo em que, tendo em vista a decisão anterior, ele se obrigaria a receber as emendas de
hoje até às 20 horas. E, em compensação, nós
abriríamos mão do dia de amanhã, como prazo.
Considero a ponderação de V. Ex'. Ela é legítima. E em relação a Isto, eu pediria então que
a nossa assessoria lIgasse a cada um dos gabinetes, dizendo que em decorrência de decisão da
Mesa da Assembléia Nacional Constítumte, e de
decisão também desta Subcomissão, revisando
decisão anterior, em decorrência daquela decisão
maior, o Constituinte Relator se obriga a receber
até às 20 horas de hoje, as emendas. E a Subcomissão em compensação abre mão do prazo que
teria fixado para si mesma, para o dia de amanhã.
O 5R. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBAPara discutir.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) discutir tem a palavra S. Ex'

Para

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBASr. Presidente, Srs. Membros, acho a ponderação
do constituinte Chico Humberto plenamente razoável e sem, dúvida alguma envolve um procedimento que é seu e que esta Subcomissão tem
adotado de uma maneira genérica. Todavia, já
chegaram à Subcomissão cerca de 60 emendas
e outras tantas foram protocoladas na manhã de
hoje. Parece-me que aqueles que tinham alguma
alteração a fazer, já mamfestaram aqui, nos três
dias de reuniões, desde segunda-feira, a expressão da sua vontade de ver modificado aquilo que
o Relator propôs. Eu não vejo por que, tenho
uma decisão generalizada, adotada e comumcada pelo Presidente da Constituinte a todas às
Subcomissões, nós fôssemos nos bater por esta
prorrogação que não teria nada de novo. Nós
temos hoje até às 20 horas. Uma comunicação
logo após está reunião para a Secretária contactar
com todos aqueles membros, sem dúvida abrirá
um prazo bastante razoável para que até 20 horas,
estivesse nas mãos do Relator, toda matéria que
ele teria que estudar no dia de amanhã. Acho
que não caberia nenhuma dor de consciência
a esta subcomissão e a nós se deliberássemos
neste sentido.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Muito
obrigado a V. Ex" Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Florestan Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Eu devo assinalar o cronograma
da nossa Subcomissão foi estabelecido tendo em
vista o atraso que nela ocorreu. O Constituinte
PlinioArruda Sampaio, que é Relator de uma outra
Subcomissão e pertence ao meu Partido, declarou, cara a cara ao Presidente Ulysses Guimarães,
que não obedecena a esta norma porque ela violava o que determina o Regimento. Eu não tenho
nenhuma razão especial para defender que nós
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encerremos hoje ou amanhã, mas nós podemos
obedecer ou não uma determinação extravagante. Porque é extravagante que o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte se coloque acima do Regimento Interno. O Regimento Interno
foi aprovado pelo Plenário e ele normatiza o trabalho de todas as Subcomissões. O Presidente Ulysses Guimarães tem a autoridade que lhe confere
o cargo para o qual foi eleito, mas não tem poderes ditatoríars para anular uma determinação regimental.
Ainda assim, eu deixo a critério dos meus colegas. Se houver uma maioria, aqui, defendo que
o prazo se encerre hoje, eu concordo com a opinião da maioria, porque eu tenho a impressão
de que de fato, aqueles que tinham em mente
apresentar projetos, já o fizeram. Conheço o nobre
Relator João Calmon, e sei que se algum colega
nosso, por motivos respeitáveis como acontece
com o Constituinte Ubiratam de Aguiar que está
doente e não pode vir, tiver alguma proposta a
fazer, tenho certeza de que o Relator não terá
dúvida em aceitar. De modo que eu acho que
não temos o dever de obedecer, mas podemos
decidir acatar a sugestão do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Feita
a manifestação do Constituinte Florestan Fernandes, indagamos se há outro constituinte que deseja se manifestar a respeito. Com a palavra o Constituinte Sólon Borges dos Reis.
O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sou favorável à solução proposta pela
Mesa, reconhecendo que as objeções dos companheiros Chico Humberto e Florestan Fernandes
são procedentes, mas não eliminamos nossa posição, porque realmente cada um será avisado.
Ontem, já foi avisado em plenário, que hoje seria
o último dia. Mas, nós não vamos nos submeter
ao arbítrio de quem quer que seja, mas decidir
de nossa livre e espontânea vontade, senão eu
colocaria nem em votação. Nós vamos fazer o
que nos parece conveniente para o nosso trabalho
com a cooperação de todos mas sujeição não,
porque nesse caso nós estaríamos subservindo
e não servindo.
Afastada esta hipótese, é claro que há companheiros que nunca puderam vir às nossas reuniões. Já foram realizadas cerca de trinta reuniões
e há alguns companheiros que nunca vieram, mas
eles têm o direito de vir aqui, no último dia, na
última hora, e ainda apresentar suas propostas.
Há companheiros que só vieram uma vez, mas
é um direito que eles têm de chegarem aqui,
no último dia e apresentarem suas propostas.
Mas, no caso de eles perderem, está aí a lembrança do Constituinte Florestan Fernandes, de
que o Relator João Calmon considerará aquele
retardatário, porque ele não atrapalhará a conclusão final do seu relatório. Acho que isto é o que
convém aos nossos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Só para aduzir um esclarecimento, e gostaria de lembrar, também, aos nobres colegas
Constituintes, que o Relator João Calmon já abriu
mão também do prazo de 72 horas que o Regimento lhe assegurava. Então, se nós temos a
oportunidade de colaborar com ele também, para
que o seu prazo seja um pouco mais suficiente
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para o exame de todas as propostas e emendas
apresentadas, nada melhor do que ver mais bem
instruída a nossa Subcomissão.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Faremos isso se houver a concordância aqui. Percebo
ainda três Constituintes pedindo a palavra e dou
a preferência a quem ainda não fez nenhuma
intervenção.
Concedo a palavra a nobre Constituinte Márcia
Kubitschek.
A SRA MÁRCIA KUBITSCHEK - Eu gostaria
apenas de acrescentar que concordo plenamente
com a proposta da Mesa e acho que, inclusive,
é justo que se dê um pouco mais de tempo ao
nosso Relator, porque ele ainda tem muito trabalho a fazer. Gostaria, também, de perguntar que
se for aceito pela Subcomissão, qual ficaria sendo
o nosso cronograma de trabalho?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - É importante a questão que formula a Constituinte
Márcia Kubitschek. Em seguida vou fazer uma
proposta sobre isto mas, antes, vou ouvir os dois
últimos Constitumtes que pediram a palavra. Concedo a palavra ao Constituinte Florestan Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Eu tenho uma questão ainda mais
importante a submeter à consideração dos companheiros.
A composição das Subcomissões era determinada em termos de um certo número de Constituinte e, de repente, o vinho recebeu água, sem
a gente saber se foi o barril que vazou, ou se
havia alguém tão generoso a ponto de querer
que nós enriquecêssemos a nossa equipe com
talentos que estavam sobrando dentro da Assembléia Nacional Constituinte - duas hipóteses são
viáveis.
Eu queria saber qual será o procedimento da
Mesa, do Sr. Presidente, porque essa mudança
de composição altera a relação de opiniões que
se estabeleceu aqui Companheiros que de repente foram agregados a nossa equipe, não participaram regularmente dos trabalhos e se vêem,
de repente, postos à disposição da causa da educação. Isso é muito nobre para eles e também
não deixa de ser um incentivo para nós, mas acredito que esse é um assunto que deve ser decidido
em termos políticos. O que fazer com essa agregação extemporânea de companheiros?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência agradece a intervenção de V. Ex' e
avisa a Subcomissão que já há uma decisão desta
Presidência sobre este assunto, Sr ConstItuinte
Florestan Fernandes. esta Presidência já decidiu
e, como não houve nenhuma oposição naquele
momento, portanto a decisão é válida, de que
o quorum é de onze membros, enquanto não
haja resposta da Presidência da Assembléia Nacional Constituinte ao oficio que já foi, naquela
oportunídade, enviado a S. Ex', o Sr. Presidente
Ulysses (·uimarães.
Se vier resposta n·, S. Ex', nós colocaremos
a resposta ao conhecimento desta Subcomissão
e adotaremos as medidas que esta Subcormssão
resolva adotar.
Portanto, reafirmando: quorum para esta Subcomissão - onze membros; esta Presidência enviou oficio da lavra do eminente Constituinte Octá-

vio Elísio, fazendo a consulta que naquela oportunidade foi sugerida, e está agora aguardando a
resposta: alteração da posição desta Presidência
somente após resposta da Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.
Com a palavra o Constituinte Chico Humberto
O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTONa verdade, eu fico meio apreensivo quanto aos
procedimentos que possamos tomar em relação
justamente ao Regimento Interno, uma vez que
estaríamos abrindo precedentes para que outros
fatos não muito agradáveis pudessem também
ocorrer
Mas, uma vez que eu entendi que há um certo
consenso ou uma aquiescência pela maioria dos
representantes desta Subcomissão, eu retiraria a
minha proposta, em deferência aos meus companheiros e em respeito aos ilustres Constitumtes,
para que nós pudéssemos, a partir das outras
sugestões, termos o melhor encaminhamento
possível dos trabalhos desta Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência agradece, sensibilizada, à extraordinána contribuiçáo de V. Ex'.
O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTOMas que fique a observação feita quanto a minha
apreensão com respeito a nós abrirmos precedentes nesta Subcomissão. Os precedentes que
nós estamos abrindo hoje, talvez possam servir
para que outros não muito agradáveis possam
ocorrer também.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência solícita a V. Ex' que esclareça o seu
entendimento de precedente e em que sentido
estaria ocorrendo aqui.
O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTOUma vez que nós não respeitamos o Regimento
Interno, que foi aprovado pela maioria da Assembléia Nacional Constituinte, em plenário, pois estamos adiantando os prazos.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência esclarece que, nesta hipótese, não se
configura isso que V. Ex' afirma, e se for esse
o entendimento dos membros da Subcomissão,
esta Presldência retirará a proposta. O entendimento desta Presidência é o seguinte: houve descumprimento de um prazo anterior, por razões
que todos conhecemos, por parte desta Subcomissão. Aquele fato determinou que esta Subcomissão tivesse isoladamente o seu prazo prorrogado além dos prazos das demais Subcomissões
Agora, a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte decide prorrogar o prazo para 24 horas
além do prazo limite anterior, por considerar esta
contingência.
Apesar disto, esta Subcomissão, pela publícação do seu relatório, teria dilatado, além daquele
prazo, mais 24 horas O entendimento desta Presidência, ao esclarecer todas essas circunstâncias,
é de que, acatando a decisão da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, estaremos assim
mesmo dentro do Reqimento da Assembléia Nacional Constituinte, e não desrespeitando o prazo,
porque o desrespeito ao prazo, se houve - e
houve, porém todos conhecemos as suas razões
- foi no momento em que o relatório desta Subcomissão, pelas razões já conhecidas e justifica-
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das por todos os títulos, não pôde ser dado a
público na oportunidade em que deveria sê-lo.
Portanto, se V. Ex' concordar com esta conceituação agora, esta Presidência terá muito prazer
em manter a sugestão que fez. Se, apesar desses
esclarecimentos, o entendimento de V. Ex' é que
este procedimento agride o Regimento - e estamos aqui falando muito francamente -, esta Presidência gostaria que V. Ex' manifestasse seu pensamento, porque esta Presidência, a começar por
si mesma, não tolerará, de forma nenhuma, agressões ao Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, até para ter o direito de ser respeitada.
Ofereço a palavra a V. Ex"para as considerações
sobre o pronunciamento da Mesa.
O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTOV Ex' explicou, muito bem, com respeito, e eu
usei o plural devido. destes procedimentos, porque já fomos infratores uma vez, quando não
apresentamos no tempo hábil o nosso anteprojeto. Daí ter aberto precedentes. Eu não entendi
de forma diferente, absolutamente, eu entendi como se nós estivéssemos, na verdade, cumprindo
os prazos predeterminados ainda no Regimento
Intemo. Mas, nós abnmos este precedente, quando não pudemos entregar o anteprojeto no prazo
devido, no prazo adequado. Daí eu ter usado o
plural: "destes procedimentos".
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pelas
razões também já conhecidas. V. Ex' concorda
então com o procedimento e a sugestão da Mesa?
O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTOPlenamente.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Laneti) - Mais
uma vez, reafirmamos os nossos agradecimentos

aV.Ex'.
Sobre o cronograma que foi objeto da pergunta
da eminente Constituinte Márcia Kubitschek, esta
Presidência propõe o seguinte procedimento: encerrado o prazo de emendas hoje, às 20 horas,
S. Ex', o Sr. Relator, tena prazo até sexta-feira
às 14 horas, para emitir o seu parecer e acatar,
ou não, as emendas que foram apresentadas. Conhecido o seu pensamento na sexta-feira, às 14
horas - é a proposta da Presidência, em consonância também com a manifestação de vontade
do Sr. Relartor - de sexta-feira, poderíamos iniciar a sua discussão. Considerando-nos em condições, por decisão da Subcomissão, poderíamos
fazer o processo de discussão e votação na sextafeira à tarde. Considerando a Subcomissão que
deva prorrogar e retomar o seu prazo para sábado
ou para domingo, na sexta-feira à tarde, dependendo do rítrno dos trabalhos, a Subcomissão
decidiria sobre o seu cronograma de trabalho para
o sábado, para o domingo e para a segunda-feira,
quando encerra o seu prazo.
Esta é a proposta da presidência. Repetindo:
a Presidência propõe que encerremos agora esta
reunião, convocando uma nova reunião para sexta-feira às 14 horas, para conhecermos do pensamento de S. Ex', o Sr. Constituinte Relator desta
subcomissão, João Calmon e, pendente do que
resultar deste relatório, deste novo projeto, ou não,
e da discussão que aí deflagrarmos, marcaríamos
novas reuniões nos dias subseqüentes, no limite
máximo de segunda-feira, se assim entender a
Subcomissão. E a proposta da Presídência. A Presidência informa que esta proposta se faz em con-
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sonância com consulta feita ao Eminente Relator
João Calmon, a quem passamos a palavra neste
momento.

o SR.RELATOR (João Calmon) -

Esse cronograma foi submetido pelo Relator ao Presidente,
pedindo-lhe que o submetesse à apreciação dos
membros da subcomissão. O Relator concorda
inteiramente com essa sugestão e acolhe, também, a ponderação feita pelo nobre Constituinte
Florestan Fernandes»
Na hipótese de um companheiro nosso, desta
subcomissão, estar doente hoje e não poder apresentar sua emenda até 20 horas, como é o caso
do nosso nobre colega Ubiratan Aguiar, o Relator
acolheria mesmo amanhã, fora do prazo oficial,
alguma nova emenda.
O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Obrigado a V. Ex" Considera-se, então, aprovado o
cronograma proposto. Ofereço a palavra ao Constituinte Sólon Borges dos Reis.
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Eu insisto naquela idéia já colocada, aqui,
de que a Secretaria da Subcomissão se entendesse com cada um dos parlamentares ausentes,
porque temos aqui dez e ainda há cerca de 15
que precisariam ter uma notícia objetiva do novo
calendário, e não só das emendas
Então, seria preciso entrar em contato com os
Constituintes e anotar os que receberam a comunicação. Gostaria, também, de saber onde posso
entregar minhas três emendas, até às 20 horas?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Até
às 20 horas, aqui na Subcomissão, por um lado;
por outro lado, esta Presidência decide acatar a
sugestão de V. Ex' e determina à Assessoria que
faça chegar, mediante protocolo, a todos ~s ~em'
bros titulares e suplentes desta subcomissão, o
novo cronograma, qual seja: de 20 horas de hoje
- prazo finalpara entrega de sugestões; 14 horas
de sexta-feira - reunião para recebimento do
relatório do eminente Relator. A partir daí, em
sessão permanente, a Subcomissão decidirá sobre o rumo dos seus trabalhos até o prazo final
de segunda-feira.
Agradecemos a contribuição de V. Ex' o Sr.
Constituinte Sólon Borges dos Reis, e determinamos à Assessoria da Mesa que faça chegar
estas comunicações, mediante protocolo, a todos
os membros suplentes e titulares.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 50 minutos)

Ata da 33" Reunião
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às quatorze
horas e vinte e oito mmutos na Sala de Reuruão
da Subcomissão, Ala Senador Alexandre Costa,
Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes com a presença
dos seguintes Senhores Constituintes: florestan
Fernandes, Bezerra de Mello, Ubiratan Aguiar,José Queiroz, Agripmo Lima, Tadeu Fra~ça, Sólon
Borges do Reis,João Calmon, Cláudio Avila, Aécio
de Borba, Átila Líra, Márcia Kubitschek, Louremberg Nunes Rocha, OctáVIO Elísio, Pedro Canedo,
Dionísio Hage, Ruberval PilIoto e Carlos Benevides. Presente o Relator da Comissão Temática
Oito, Constituinte Artur da Távola. Havendo nú-

mero regimental, o Senhor Presidente Hermes
Zaneti declara abertos os trabalhos passando a
palavra ao Relator Joáo Calmon para proceder
à leitura do Substitutivo do Anteprojeto. A sessão
é suspensa e reaberta às quinze horas e cinquenta
e cmco minutos, sendo lido o Substitutivo pelo
Senhor Relator. Em seguida o Presidente presta
esclarecimentos sobre o procedimento que deverá ser adotado na votação e fazem uso da palavra
os seguintes Constituintes: Florestan Fernandes,
Sólon Borges dos Reis, Artur da Távola, OctáVIO
Elísio, Louremberg Nunes Rocha, Ubiratan
Aguiar,Aécio de Borba e João Calmon. Colocadas
em votação as normas que serão adotadas na
votação do Substitutivo, sendo aprovadas as normas, às dezessete e trinta horas o Senhor Presidente encerra os trabalhos, convocando os Senhores Constituintes para a reunião a ser realizada
amanhá, dia vinte e três de maio às treze horas,
para votação do Substitutivo apresentado pelo Re·
lator, cujo teor será publicado na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte
e para constar, eu Sérgio Augusto Gouvêa ZaramelIa,Secretário, lavreia presente Ata que, depois
de lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Hermes zaneti, Presidente.
Al'IEXOÀ ATA DA 33' REUNIÃO DA SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES, REALIZADA EM 22 DE MAlO
DE 1987, ÀS 14:00 HORAS, ÍNTEGRA DO
APAl'IHAMENTO TAOO/GRÁHCO, COMPU·
BLlCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHORPRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO, CONSTITUINTE HERMESZANE-

ti
O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Havendo número regimental, declaro aberta a reunião
da Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
reunião anterior.
(É lida e aprovada a ata da reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Quena
agradecer aos membros da nossa Subcomissão
pela presença, o que se constitui também num
estímulo à direção desta Subcomissão e num
atestado da decisiva participação que cada um
está dando no desenvolvimento dos nossos trabalhos.
Esta Presidência determinou a distribuição da
síntese da posição do Relator sobre as emendas
apresentadas. E a relação das emendas por autor
e sua posição, se foi aprovada, rejeitada ou aprovada parcialmente.
Esta Presidência está sendo informada de que
o serviço de computação está com problemas,
em conseqüência, não temos condições de ter
em mãos neste momento o relatório. Temos apenas a posição do eminente relator sobre cada
emenda.
Consulto ao Sr. Relator se tem proposta de
trabalho, para que possamos desenvolver alguma
atividade, sem prejuízo no entendimento desta
Presidência, para qualquer decisão que implique
posição de definição desta Subcomissão sobre
diferentes assuntos. Deverá obter a concordância
da Subcomissão.
Senador João Calmon, se V. Ex' quiser, tem
a palavra para apreciar as emendas e, finalmente,
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propor alguma sistemática de trabalho que entenda possível.
O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
O relatório e as modificações mtroduzidas no
anteprojeto, que ficou concluído ontem, no fim
da tarde, fOI encaminhado ao PRODASEN. Entretanto, há um acúmulo de matérias no Centro do
Processamento de Dados do Senado Federal. De
maneira que segundo a útima mformação recebida, está prevista para às 17 horas a conclusão
do trabalho de impressão.
Consulto os meus eminentes colegas desta
Subcomissão, para ganhar tempo, se poderíamos
inverter a ordem de análise do anteprojeto, começando paradoxalmente pelo fim. Em vez de analisarmos o anteprojeto com referência à parte de
Educação, começaríamos com a parte de Esporte
e, em seguida, com a parte de Cultura. Nesse
período, provavelmente, estará concluído o trabalho do PRODASEN, a partir das 17 horas. Então,
poderíamos tratar da análise do capítulo referente
à Educação que, obviamente, despertou maior
interesse e provocou maior número de emendas.
Esta a consulta que submeto à apreciação do
nosso eminente Presidente e dos membros desta
Subcomissão. A outra alternativa será aguardar
a conclusão do trabalho do PRODASEN prevista
para às 17 horas de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V Ex"
A proposta do eminente Constituinte João Calmon, é de que já se iniciasse a apreciação e votação das partes 11 e III das atribuições da nossa
Subcomissão. Quero alertar para o fato de que,
se entendi bem, S. Ex"não acatou nenhuma alteração na parte de Esporte e na parte de Cultura,
com referência às emendas colocadas à apreciação. Agora, é preciso que a Subcomissão fique
alertada para o seguinte ponto: se recebermos
como válida a sugestão do eminente Constituinte
João Calmon e passarmos a apreciar os dois pontos, há que ser entendido que o prazo para os
requerimentos de destaque na votação será aberto após o conhecimento do relatóno. Ou seja,
a intenção desta Presidência é a distribuição do
relatório por escrito, para que todos os membros
desta Subcomissão tomem conhecimento dele,
bem como do anteprojeto do Relator e da posição
sobre as emendas oferecidas, para que, depois
de receberem o relatório e terem o tempo necessário para a sua apreciação, possam fazer os requerimentos de destaque sobre os pontos que
entenderem devam ser votados em destaque. E
somente após isso, haverá a realização da reunião
de votação.
Repetindo, se, eventualmente, esta Subcomissão entender de receber a sugestão para apreciar,
inclusive votar, a parte referente a Esporte e a
Cultura, não ficaria msto implícito, evidentemente,
o mesmo entendimento sobre a Educação, que
receberíamos o relatório, suspenderíamos os trabalhos para a sua apreciação, abriríamos nesse
espaço o prazo para o recebimento dos destaques
para a votação e, somente após isso, rea!Izariamos
a reunião de votação.
O SR. FLORESTAN FERNANDES- Sr. Presidente, peço a palavra.
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o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Concedo a palavra ao Constituinte Florestan Femandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Sr. Presidente, acho que o relatório
é condição sine qua non para o nosso trabalho.
O nobre Relator merece toda a minha confiança,
mas acho que se trata de uma situação na qual
S. Ex"se viu envolvido por deficiências da própria
Assembléia Nacional Constituinte. Se não contamos com o relatório, o melhor, então, é aguardarmos a sua entrega, ouvirmos na hora devida
o debate que o Sr. Relator marcar e apresentarmos amanhã os pedidos de destaques. Acho
que deve haver emendas aos assuntos Cultura,
Esporte, Turismo, e não podemos privilegiaruma
área do nosso trabalho em detrimento das outras.
Por isso entendo que a condição para o início
do trabalho é a existência do relatório. Ou existe
o relatório ou não existe ou, então, devemos voltar
para a casa porque o trabalho não é sério.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Abrimos espaço para outras intervenções dos Srs.
Constituintes, sobre o assunto.
O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA - Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Constituinte Tadeu França.
O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA-Sr.
Presidente, estamos numa luta contra o tempo.
Por isso, de minha parte não há o menor problema
em acatar a proposição do eminente Relator João
Calmon.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ- Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Constituinte José Queiroz.

o

SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Sr.
Presidente, entendemos que a sugestão do nosso
Relator não implica o fato de que não possamos
aguardar até as 17 horas. Discordamos do nobre
Constituinte Florestan Fernandes quando S. Ex"
pede para suspender a reunião e recomeçarmos
amanhã Já que estamos aqui desde cedo aguardando que esse relatório chegue às nossas mãos,
poderíamos votar essas áreas, Esporte e Turismo,
mantendo a reunião permanente até que o relatório chegasse. Então, suspenderíamos essa votação para discutirmos os capítulos mais importantes, que seriam Cultura e Educação.
Seria contraproducente se suspender uma reunião já que temos condições hoje de desenvolver
um bom trabalho. Se houver condições de votarmos essas áreas Esporte e Turimo, e aguardarmos o relatório para entrarmos na Cultura e Educação, tudo bem, do contrário, aguardaríamos
até as 17 horas, quando a reunião retomaria o
seu caminho normal. Agora, não há sentido em
atrasarmos mais um dia. É possível que em uma
ou duas horas a mais esse relatório já esteja aqui.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A sugestão de V. Ex' é começar de acordo com o
que foi sugerido pelo nosso Relator, nas áreas
de Turismo e Esporte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ- Discutir e até votar, se for necessário. A não ser que

haja uma emenda importante que, talvez, seja
possível discutir, mesmo sem ter relatório.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) a palavra o nobre relator João Calmon.

Com

O SR. RELATOR (João Calmon)' - Sr. Presidente, tenho a impressão de que não podemos
iniCIar os nossos trabalhos havendo divergência
em relação ao procedimento que devemos adotar. De maneira que este Relator retira a sua sugestão de iniciar o exame, e vamos nos reunir quando
o trabalho do PRODASEN termmar. Conforme
for às 18 horas ou, eventualmente, até amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Solicito à assessoria da Mesa que faça a distribuição
do conjunto de emendas a cada Sr. Constituinte.
Uma cópia do conjunto de emendas apresentadas
a cada Sr. Constitumte, por favor. (Pausa)
Esta Presidência está sendo informada, e vai
confirmar agora junto à direção do PRODASEN,
da hipótese de termos condições de receber o
anteprojeto neste momento. Se tivermos condições de recebê-lo neste momento, a Presidência
sugere que o anteprojeto seja hdo pelo Sr. Relator
e discutido nesta reunião, para tomarmos conhecimento. Em seguida suspenderemos a reunião
pelo tempo que entendermos necessário para a
apresentação dos destaques, e somente após retomaremos numa outra reunião para a votação
do projeto.
Suspendo a reunião por 5 minutos para que
esta Presidência tenha condições de confirmar
se conseguiremos agora o anteprojeto.
Se conseguirmos agora o anteprojeto, daremos
este procedimento, senão veremos um horário
provável para recebê-lo e, então, designaremos
a reunião para aquele horário.
Suspensa às 14 horas e 46 minutos, a reunião
é reaberta às 14 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
reaberta a presente reunião. Queria combinar
uma forma de podermos trabalhar aqui hoje à
tarde.
Os Srs. Constituintes estão aqui por dever de
trabalho. Todos os que estão em plenário são
convidados nossos, como gente, cidadãos, que
têm o direito e o dever de acompanhar a elaboração desta Constítuiçáo e agradecemos suas
presenças. Pediríamos a gentileza de colaborarem
com os nossos trabalhos, no sentido de evitarem
conversas parelelas porque, num clima onde vamos discutir,votar, aprovar o texto da Constituição
do nosso País, entendemos que eventualmente
poderia contribuir para um clima que não seria
ideal para a reflexão, para a seriedade que este
trabalho exige,
De modo que, desde logo, agradecemos muito
por esta contribuição que, temos certeza, darão
a esta Mesa e a Assembléia Nacional Constitumte.
A informação que temos a dar aos Srs. Constituintes é a de que já está chegando, aqui, na
sala, um exemplar para o Sr. Relator, e que em
20 minutos teremos condições de ter mais 25
exemplares, portanto, um exemplar para cada
Membro desta Subcomissão, do anteprojeto, na
sua versão de substitutIvo.
Por esta razão, suspenderemos a reunião pelo
período máximo de 20 minutos, que é o tempo
necessário para que cheguem esses exemplares.
Um funcronárío da assessoria da mesa já foi ao
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PRODASEN, e assim que estiverem prontos os
exemplares reíníciarernos a reunião.
Esta suspensa a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zeneti) - Está
reaberta a presente reunião. Solicitando a gentileza de todos poderem prestar sua colaboração,
no sentido de que tenhamos toda a tranquilidade
para o nosso trabalho. Recebemos do PRODASEN o exemplar para cada Membro desta Subcomissão.
Concedo a palavra, pelo prazo regimental de
30 minutos, ao nobre Relator João Calmon, para
a apresentação do seu substitutivo.
O SR. RELATOR (João Calmon) I. Educação, Cultura, Esporte.

Capítulo

Art. 1°
"A educação, direito de todos e dever do
Estado, será promovida e incentivada por todos os meios, com a colaboração da farnílía
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.

Art. 2°
A educação obedecerá as seguintes diretrizes: 1) Democracia do acesso e da continuidade dos estudos. 2) Pluralismo de idéias
e de instituições de ensino públicas e privadas. 3) Liberdade de pesquisa e de comunicação no exercício do magistério. 4) Gratuidade de ensino público em todos os níveis;
5) Adequação aos valores e às condições
regionais e locais. 6) Descentralização da
educação pública, cabendo prioritariamente
aos Estados e Municípios a educação do préescolar e o ensino fundamental obrigatório.
7) Garantia de ensino fundamental para todos. 8) Valorização do Magistério em todos
os níveis, com estruturação da respectiva carreira e garantia de condições condignas para
a eficácia do trabalho, inclusive padrões mínimos de remuneração fixados em lei federal.
9) participação adequada na forma da lei de
todos os integrantes do processo educacional nas suas decisões. 10) Superação progressiva das disparidades regionais e sociais"

Art 3°
O dever do Estado para com a educação
pública de todos os brasileiros efetivar-se-á
prevalentemente pelas seguintes ações: 1)
garantia do ensino fundamnetal, com duração mínima de oito anos, obrigatória e gratuito para todos. Permitir a matrícula a partir
dos 6 anos de idade. 2) Oferta de vagas em
creches e garantia de educação pré-escolar
gratuita às familias que o desejarem, para
as crianças até 6 anos de idade. 3) Garantia
de atendimento especializado e gratuito aos
portadores de deficiência e aos superdotados
em todos os níveis de ensino. 4) Garantia
de aUXI1io suplementar ao aluno do ensino
fundamental, através de programas sociais,
que assegure condições de aproveitamento,
de continuidade nos seus estudos.
Parágrfo único:
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o acesso de todos os brasiletros à educação pré-escolar e ao ensino fundamental gratuitos é um direito público, subjetivo, acionável contra o Estado, mediante mandato de
injunção.
Art. 4°
O ensino em qualquer nível será ministrado em Português, asseguradas às nações
indígenas a escolarização nas línguas portuguesa e matema.
Art. 5°
Será facultativo o ensino religioso nas escolas oficiais,sem COnSTItUIr matérias do curo
rículo.
Parágrafo único:
Defere-se aos alunos ou a seus representantes legais, o direito de exigIra prestação
daquele ensino no horário e programa escolar, de acordo com a confissão religiosa dos
interessados.
Art. 6°
O ensino é hbre à iniciativa provada observadas às disposições legais.
Art. 7·
Provimento dos cursos Iniciais, dos cargos
iniciaise finais da carreira do Magistério, será
efetivada mediante concurso público de provas e títulos, quando se tratar de ensino oficiai.
Art. 8°
As universidades e demais instituições de
ensino superior gozam nos termos da lei de
autonomia didático-científica, administrativa
e financeira, obedecidos os seguintes princípios: I) indissociabilidade do ensino, pequisa, extensão. 2) Padrão unitário comum de
qualidade, indispensável para que cumpram
seu papel de agentes na soberania cultural,
científica, artística e tecnológica do País. 3)
Gestão democrática, através de critérios públicos e transparentes, com participação de
docentes, alunos e funcionários e representantes da comunidade, na escolha dos dirigentes.
Art. 9"
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. 10
Os Estados e o Distrito Federal organizarão seu sistema de ensino, e a Umão, os
Territórios,assim como o sistema federal que
terá caráter supletivo e se estenderá a todo
o País, nos limites das deficiências locais.
Parágrafo 1c
A União prestará assistência técnica e financeira aos Estados e ao Distrito Federal,
para desenvolvimento do seu sistema de ensino, de atendimento prioritárioà escola obrigatória. § 2° Os Estados transferirão aos Municípios os encargos da educação pré-escolar e do ensino fundamental, sempre que estes alcançarem condições técnicas e financeiras suficientes. § 3° Os Municípiossó passarão a atuar em outros níveis de ensino
quando as necessidades de educação préescolar e ensino fundamental estiverem satisfatoriamente atendidas. § 4°- Os Municípios
com mais 50 mil habitantes organizarão con-

selho de educação que velarão pelo ensino
ministrado em seu Terrítóno, nos termos da
lei.
§ 5° Os Municípiosa que se refere o parágrafo anterior elegerão os Membros dos
seus Conselhos de Educação pelo voto popular direto e secreto, quando das eleições
para a respectiva Câmara Municipal.
Art. XI:

Art. 11 A União aplicará, anualmente, nunca
menos de 18% e os Estados, o DIstrito Federal
e os Municípios 25% no mínimo da receita resultantes de impostos, inclusive os provenientes de
transferências na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
§ I c Para efeito do cumprimento do disposto
do caput deste artigo, serão apenas considerados
os programas de ensino formal do Ministério da
Educação, excluído o auxílio suplementar aos
educandos.
Em relação a este parágrafo, houve uma modificação que vai ser mtroduzida apenas, no final,
em que é permitido também o financiamento dos
cursos de alfabetização de adultos que não representa o ensino formal.
§ 2° A repartição dos recursos públicos assegurará prioritariamente o atendimento das necessidades do ensino obrigatório, conforme lei complementar determine plurianualmente;
§ 3° A lei estabelecerá sanções jurídicas e administrativasno caso de não cumprimento desses
dispositivos;
§ 4° É vedado a cobrança de taxas ou contribuições educacronais em todas as escolas públicas.
Art. 12. Lei complementar estabelecerá padrões mínimos de eficácia escolar para o sistema
de ensino, zelando pelo seu contínuo aperfeiçoamento.
Art. 13. Os candidatos com ensmo supenor,
quando economicamente carentes e desde que
habilitados, terão prioridade a acesso até um limite de vagas que a lei estabelecerá.
Art. 14. O desenvolvimento da educação, da
cultura, da ciência, da pesquisa em geral contará
com amplos incentivos fiscais na forma da lei.
Art. 15. A lei regulará transferência de recursos públicos a instituições educacionais privadas
que prestem relevantes serviços públicos.
Parágrafo único. As instituições que se referem
ao caput deste artigo:
a) serão organizadas por comunidades e grupos de caráter social, religioso e cultural;
b) comprovarão a não distribuição de lucros,
a reaplicação de eventuais excedentes em educação e apresentarão contabilidade aberta e verificável pela comunidade e pelo poder público.
Art. 16. Lei Complementar definirá o Plano
Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e desenvolvimento do -nível
de ensino e a integração das ações da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios para compatibilizarmetas e recursos que levem <: arrecadação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e à melhoria da qualidade de
ensino.
Art. 17. Lei complementar criará o Conselho
Nacional de Desenvolvimento da Educação de
constituição democrática, com autonorrua administrativa e financeira, com responsabilidade para
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estabelecer programas e políticas a serem realizadas pelo Plano Nacional de Educação.
Art. 18. As empresas comerciais, industriais
e agrícolas são obrigadas a manter o ensino fundamentai 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.
Art. 19. As empresas comerciais, industriais
são ainda obrigadas a assegurar, em cooperação,
condições de aprendizagem aos seus trabalhadores menores e a promover o preparo de seu
pessoal qualificado.
Esta é a parte referente à educação. Em homenagem à nobre Constituinte Márcia Kubitschek,
que atuou como Vice-Relatora na área da Cultura,
eu convidaria para ler os artigos referentes à Cultura.
A SR' CONSmUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- "Art. 20 O Estado garantirá a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e
dará proteção, apoio e incentivo a todas as ações
de valorização, desenvolvimento e difusão da culturn.
.
Parágrafo único O exercício dos direitos culturais é assegurado:
I) pela liberdade de criar, produzir, praticar
e divulgar valores e bens culturais;
2) pelo dever de cada um respeitar os direitos
culturais do outro;
3) pelo livre acesso aos meios e bens culturais;
4) pela responsabilidade de cada um defender 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 realidade nacional e as suas formas de expressão,
preservando os valores que formam a sua memória, identidade e promovem o homem brasileiro;
6) pelo compromisso do Estado de resguardar e defender a Integridade, pluralidade, independência e autenticidade da cultura brasileira;
7) pelo cumprimento por parte do Estado de
uma política cultura, não intervencionista, democrática, estimuladora que considere todos os segmentos sociais, visando a pertícipação de todos
na vida cultural;
8) pelo dever do Estado de preservar e ampliar a função predominantemente cultural dos
meios de comunicação social e seu uso democrático, promover e estimular o intercâmbio cultural interno e externo e zelar pela preservação
e desenvolvimento da Língua portuguesa como
o bem maior da unidade e integração culturais;"

Art. 21. A lei estabelecerá prioridades, incentivose vantagens para a cultura nacional, especialmente quanto à formação e condições de trabalho
de seus criadores, intérpretes e estudiosos, produção, circulação e divulgação das obras e exercício
dos direitos de invenção e do autor:
I) O patrimônio e as manifestações da cultura
popular, prinicpalmente as indígenas e afro-brasileiras terão a proteção especial do Estado, contrações estranhas que violentem a sua natureza
e autenticidade;
2) as entidades Iculturais e os direitos de invenção do autor na forma' da lei estão isentos
de qualquer imposto federal, estadual ou municipal;
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3) ficam mantidas as leis que regulamentam
as profissões do setor de artes e espetáculos de
diversões.
Art. 22. A União aplicará anualmente nunca
menos de 2% e os Estados, o DIstrito Federal
e os Municípios 3%, no mínimo, da receita resultante de impostos em atividades de proteção,
apoio, estímulo e promoção da cultura brasileira,
não incluídos nesses percentuais despesas com
custeios.
Parágrafo único. A lei definirá quais as atividades culturais a serem beneficiadas por essa obrigatoriedade,"
Art. 23. É obrigação do Estado organizar,
manter e apoiar o funcionamento de bibliotecas,
arquivos museus, centros de arte e de estudos
e casas de cultura, integradas ou abertas aos sistemas de ensino e às comunidades"
Art. 24. O Poder Público promoverá e incentivará a reservação de sítios, edificações, objetos,
documentos e outros bens de valor cultural, arqueológico, histórico, científico, artístico, ecológico e paisagístico, através de seu inventário sistemático, vigilância, tombamento, aquisição e outras ações de acautelamento e proteção. Fica garantido que a demolição ou transformação de
espaços culturais por parte do Estado ou de particulares só poderá ser realizada com a construção
ou destinação de outra instalação de nível igual
ou superior ao existente anteriormente para o
mesmo fim:
I) Os bens próprios sob administração ou
tombados pelo Poder Público receberão anualmente recursos financeiros através de lei orçamentária, destinados à sua conservação, manutenção e permanência de seu valor e interessse
cultural;
2) Toda pessoa física ou jurídica tem o direito
e o dever de defender o patrimônio cultural do
País, denunciando, conforme a lei, as ameaças
e crimes contra ele praticados

"Art. 25. São livres a circulação e divulgação
de obras culturais, respeitados os direitos humanos e esta Constituição.
Parágrafo úmco A lei disporá sobre o respeito
a cada comunidade que sem a presença do Estado classificará as obras, inclusive os espetáculos
de diversões públicas e as programações das empresas de telecomunicações.
Art. 26. O Estado assegurará formas variadas
de auxílio a empresas editoras de livros, jornais
e periódicos de pequeno e médio porte, a fim
de possrbílítar a sua sobrevivência.
Art. 27. Cabe à União legislar sobre a produção, distribuição e exibição de filmes cinematográficos e de videocassetes.
Art. 28. Compete à União criar normas gerais
sobre o desporto dispensado tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profíssionaL
AqUI, começamos a área do desporto. Penso
que S. Ex" o Constituinte Aécio de Borba seria
.
o próximo a ler estes artigos.
Como Relator, gostaria também de prestár uma
homenagem ao nobre Constituinte Aécio de Borba que foi o responsável pelo estudo das emendas
e sugestões a respeito do esporte.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DA BORBA -

Art. 28: Compete à União criar normas gerais sobre o desporto, dispensando tratamento díferen-

ciado para o desporto profissional e não profissionaL
Art. 29. São princípios de normas cogentes
da legislação desportíva:
I) O respeito à autonomia das entidades desportivas, dirigentes, quanto à sua organização e
funcionamento internos;
2) destinação de recursos públicos para amparar e promover o desporto educacional e o desporto de alto rendimento;
3) A criação de benefícios fiscais específicos
para fomentar as práticas desportivas formais e
não formais como direito de todos;
4) A garantia do direito exclusivo de voto para
cargos de direção de entidades desportivas;
a) de âmbito federal as federações estaduais
e as associações participantes da divisão principal
do último campeonato nacional;
b) de âmbito estadual, as associações participantes da dívisâo pnncipal do últImo campeonato
estadual

Art. 30. É assegurado o reconhecimento do
desporto como atívidade cultural, gozando de todos os benefícios institucionais e legais próprios
da cultura, valorizadas preferencialmente as manifestações desportivas de criação nacional.
Art. 3 I. Compete à União, aos Estados, ao
Distrito Federal aos territórios e aos Mumciplos,
promover o desenvolvimento do turismo e do lazer para assegurar o seu acesso a todos os cidadãos,"
Parágrafo único. A lei estabelecerá entre outros
critérios de incentivos em favor do turismo e do
lazer.
O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
sugere, também, que algumas propostas sejam
encaminhadas à Comissão de Sistematização nos
termos do relatório. Proposta de rr 1: Inclua-se
no capítulo relativo aos direitos dos trabalhadores:
Art.
A Constiturção assegura aos trabalhadores os segumtes direitos.
-Aposentadoria para o profesInciso
sor após 30 e para professora após 25 anos de
efetivo exercício em funções de magistério com
salário integraL
Proposta rr 2. Inclua-se no capítulo relativo aos
Estados e Mumcípios: caberá à União intervir no
Estado que não aplicar na manutenção e desenvoMmento do ensino o percentual de sua receita
de impostos determinado nesta Constituição.
Art.
Caberá ao Estado intervir no Município que não aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino e da cultura o percentual de
sua receita de impostos determinado nesta Constituição
Proposta de n° 3 Inclua-se no capitulo relativo
ao Poder Judiciário.
Art.
O Poder Judiciário só admitirá ações
relativas à disciplina e às competições desportivas.
após se esgotarem Instância da Justiça Desportiva
que terão o prazo máximo de 60 dias, contados
da instauração de inquérito para proferir decisão
final.
Proposta n° 4. Inclua-se no capítulo relativo às
dísposições transítónas:
Art.
O Poder Legislativo aprovará na nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
no prazo máximo de 10 meses, contados da data
de promulgação desta Constituição. Há uma outra
proposta apresentada para inclusão no corpo do
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capítulo da Educação em que esse prazo de 10
(dez) meses proposto pelo Relator é estendido
a 12 (doze) meses. O Relator preferiu fixar esse
prazo de 10 (dez), em face de a sessão legislativa
começar em março, se estipularmos o prazo de
12 (doze), isso teria que passar para o ano seguinte, em virtude das férias parlamentares.
Em relação ao artigo que é vinculado o percentual mínimo dos orçamentos públicos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, o Relator
constatou, com um alto grau de tristeza, que essa
continuação da vinculação de um percentual obrigatório dos orçamentos públicos para manutenção e desenvolvimento do ensino está correndo
um grave risco. Nas últimas 48 horas, o Relator
fez um levantamento de propostas e sugestões
encaminhadas às várias Subcomissões, inclusive
à Subcomissão de Tributos que é a competente,
onde são estabelecidos para apreciação das Subcomissões os seguintes percentuais: para a educação, proposta deste Relator, 18% na área federal; para o Nordeste, restabelecendo um percentual que exístiu nas Constituições brasileiras até
1967 e que foi eliminado nessa Carta Magna, juntamente com o artigo que vinculava obriqatonamente 10% da receita de impostos federais para
a educação.
O nobre Constituinte Mauro Benevides apresentou uma proposta de vinculação obrigatória
de um mínimo de 7% da receita de impostos
federais para o Nordeste, não apenas para a finalidade específica anterior, que era para o combate
às secas.
A nobre Constituinte Márcia Kubitschek apresentou uma proposta a esta Subcomissão, vinculando o percentual mínimo de 5% para a cultura.
Há uma outra proposta do nobre Constituinte Paulo Silva vinculados 2% para a mesma finalidade:
cultura
O ilustre Constituinte Eduardo Jorge propôs
também a vinculação obrigatória de um mínimo
de 13% da receita de impostos federais para a
saúde.
Por sua vez, o Constituinte Paulo Macarini propôs a vinculação obrigatória mínima de 10% da
receita de impostos federais para programas habitacionais. O mesmo nobre Constituinte propôs
a vinculação mínima de 5% do orçamento federal
para saneamento.
Por sua vez, outro Parlamentar, Constituinte,
cujo nome não me ocorre, no momento, propôs
a vinculação obrigatória do percentual mínimo
de 5% em favor da Amazônia.
O nosso nobre Presidente Hermes Zaneti propôs uma vinculação de 15% nos orçamentos das
empresas públicas e de economia mista, incidindo também um percentual sobre heranças, transferências e doações, se não me engano.
Além disso, há um outro percentual proposto
na Subcomissão de Ciência e Tecnologia. Varia
de 2 a 7% das receitas públicas em pesquisas
para o campo da tecnologia. Há outras ainda
Há vinculações propostas em relação ao orçamento federal na área da Previdência Social, de
imciativa do nobre ConstItuinte Paulo Macarim.
Para estradas, ficariam com 80% do imposto
sobre lubrificantes e combustíveis. Essa proposta
é de autoria do nobre Constituinte Nilson Gibson.
Iniciativa do Constituinte Noel de Carvalho para'
habitação popular, outro percentual.
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Para programas conjuntos em regiões metropolitanas de iniciativa do nobre Constituinte Roberto Freire.
Finalmente, há outras propostas dos Constituintes Nelton Friedrich e Francisco Carneiro para
compra de terras urbanas para destinação popular. A soma de todas essas propostas de vinculação obrigatória de um mínimo dos orçamentos
públicos para várias finalidades confirma-se amplamente. A matéria publicada, na edição de hoje,
em O Estado de 5. Paulo, segundo a qual as
propostas superam amplamente o orçamento geral da República
Terei o maior prazer em ler o texto da proposta,
da sugestão de iniciativa do nobre Presidente desta Subcomissão, Hermes Zaneti. Dê-se a seguinte
redação ao Art. 11 do Anteprojeto:
Art. 11 A União aplicará anualmente, nunca
menos de 15% de sua receita orçamentária total,
e os Estados e o Distrito Federal e os Municípios
25% , no mínimo, da receita resultante de impostos, inclusive os provenientes de transferências
na manutenção e desenvolvimento de ensino público:
§ 10 A União destinará ainda para os fins previstos no caput deste artigo 15% do orçamento
dos órgãos de administração indireta e das transferências efetuadas pelo Tesouro Nacional para
o orçamento monetário;
§ 2° Lei Ordinária estabelecerá mecanismos
de controle democrática da arrecadação e utilização dos recursos a que se refere o presente artigo.
Esse o texto da proposta do nobre Presidente
desta subcomissão Hermes Zaneti.
O Sr. Relator, não se conformando com o trabalho que, por falta de tempo, a assessoria realizou,
recomendou a elaboração de uma relação completa de todas as quatrocentas e poucas sugestões encaminhadas a essa Subcomissão com
uma emenda, um resumo rápido, uma síntese
de cada uma dessas emendas e sugestões e com
o destino que lhes foi dado pelo Relator. Algumas
foram aceitas, outras rejeitadas e outras parcialmente aproveitadas Infelizmente, esse material
ainda não nos foi entregue pelo Prodasen. Vejo
que o meu tempo está esgotado. No decorrer
dos nossos debates, terei oportunidade de focalizar outros aspectos do Anteprojeto em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Temos
a possibilidade regimental para discutirmos este
substitutivo. Antes de iniciar a discussão, precisamos decidir uma questão importante. Recebemos
o Anteprojeto. O Regimento da Assembléia Nacional Constituinte não permitia a apresentação de
substitutivo. O Ofício n° 265/87, da Assembléia
Nacional Constituinte, datada de 18 de maio de
1987, e assinado pelo Sr. Presidente Ulysses Guimarães, diz, textualmente, às fls. 2: "O § 2o do
art. 23 permite a apresentação de substitutivo,
desde que se trate de modificações correlatas,
de maneira que a alteração relativamente a um
dispositivo envolva necessidade de se alterarem
outros". Percebo que o Relator está apresentando
um substitutivo. Para efeitos regimentais, consulto, sem impedimento do Sr. Relator, se essa hipótese se enquadra nos termos do § 2° do art 23.
O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
apresentou apenas algumas alterações baseadas
em emendas apresentadas no âmbito das Subco-

missões e teve o cuidado de dar o seu parecer
a cada uma das emendas. Entretanto, este material, até agora, não desceu do Prodasen. Não se
trata de um substitutivo. O Relator apenas acolheu
emendas encaminhadas à Mesa pelos nobres
Constituintes que integram esta Subcomissão.
Este texto representa 85 ou 90% do texto do Anteprojeto anterior. Acolhi, como não poderia deixar
de fazê-lo, valiosos, preciosos subsídios que nos
foram encaminhados através de emendas dos nobres Constituintes que integram esta Subcomissão e também de Constituintes que não a integram. Diria que as modificações não chegam,
talvez, a 10% do Anteprojeto anterior.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Se
o Sr. Relator João Calmon considerar o substitutivo e seu enquadramento no art. 23, teremos
condições de prosseguir o trabalho em base substitutiva. Esta Presidência comunica ao Sr. Relator
que tem solução para o assunto, se V.Ex' concordar nesse entendimento de que está elaborado
o substitutivo.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO CALMON- De
acordo.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Estando de acordo o Sr. Relator, há um problema regimental, e tivemos o cuidado de salvar um número
grande de emendas que foram apresentadas. Regimentalmente, aprovado o substitutivo, deveriam
ser concideradas como prejudicadas todas as
emendas. Esta Presidência teve o cuidado de que
todo esse patrimônio de contribuições, trazidas
aqui pelos Srs. Constituintes, não apenas Membros desta Subcomissão, como de toda a Assembléia Nacional Consntumte, deveriam todas elas
passar pela apreciação e voto eventualmente desta Subcomissão. Por esta razão, a solução que
esta Presidência propõe é a seguinte: que possamos, na próxima sessão, votar o substitutivo, sem
prejuízo dos destaques concedidos.
O requerimento dos Srs. Constituintes, que deverá ser apresentado até a hora aprazada para
o inicio da próxima reunião, diria: "Requeiro destaque para votação em separado. Portanto não fariamos menção se para aprovar ou rejeitar, apenas
em separado do artigo X do substitutivo que V.Ex""
já têm em mãos. Para concluir: .....a fim que prevaleça a emenda na tal
Repetindo: V.Ex"" têm em mãos as emendas
que receberam neste momento. De posse das
emendas, V.Ex"" poderiam fazer um requerimento,
até a hora aprazada para o início da próxrrna reunião, que seria a sessão de votação, e o apresentariam, pedindo destaque para a votação em separado do artigo "X" do substitutivo e não do Anteprojeto, considerando que temos em mãos um
substitutivo. Ainda, nesse requerimento, fariam referência á emenda, cuja numeração V.Ex" têm
no rol das emendas recebidas. SeV.Ex'" estiverem
de acordo com esta decisão, teremos condições
de mícíer, agora, a discussão. Pediria apenas à
assessoria que datilografasse esse texto-sugestão,
para que fosse distribuído a cada Membro da Subcomissão e que tivesse presente esse procedimento que for aprovado.
Para o momento aprazado para o início da reunião, esta Presidência lerá os requerimentos de
destaque que recebeu até aquela hora: Isso vamos
decidir. A Presidência tem inclusive uma sugestão
que deferiríamos, ou eventualmente, por alguma
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razão, de indeferiríamos, aí caberia a discussão
apropriada e, a partir da decisão final sobre os
destaques, iniciaríamos o processo de votação.
Em relação ao procedimento regimental se
aceitariamos os requerimentos para destaques do
artigo "X" do substutivo, invocando no requerimento o número da emenda a que se destina
o destaque.
Alguns Costituintes têm objeção quaãto a esse
procedimento?
O SR. CONSTlTUITE NUNES ROCHA - Sr.
Presidente, não entendo que haveria forma de
não se receber destaques, porque abriríamos uma
discussão interminavel Na mmha opinião, parece-me que seriam apenas os Constituintes presentes; Pela lógica os que estarão, amanhã, e irão
se interessar pelo pedido de destaque para votação em separado. Não há maneira de se deixar
de receber os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) feito. Agradeço a V. Ex'

Per-

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIOSr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) gunto a V. Ex' se é sobre esse conteúdo.

Per-

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIOExatamente. Trata-se desse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) a palavra V. Ex'

Tem

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO A minha dúvida quanto à exposição do Presidente
é se teremos apenas condições de pedir destaques a emendas referentes ao substitutivo que,
eventualmente, venha a ser aprovado com os destaques ou pediremos, também, destaques para
outras emendas, eventualmente, rejeitadas e que
não foram efetivmente incorporadas dentro do
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Evi• dentemente, todas as emendas que V.Ex'" receberam, absolutamente todas elas, serão objetos de
pedido de destaque, independentemente de terem Sido ou não acolhidas pelo Sr. Relator
O SR. CONSTITUINTE OCTÁCIO ELÍSIOMUito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NUNES ROCHA- Sr. Presidente, V.Ex' me permite?
Todas as emendas sobre as quais houver requerimento?
O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Todas
as emendas são objeto de pedido de destaque.
Para as que não houver pedido de destaque, não
haverá votação em separado Com a palavra o
Constituinte Artur da Távola.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, peço licença à Subcomissão,
da qual não sou Membro, para trazar a experiência
VIVIda na Subcomissão de Comunicação, Ciência
e Tecnologia que já realizou o processo de votação. Como aqui, lá também houve um substitutivo. Ocorreu o seguinte problema: entre a reunião da leitura, que foi essa que acabou de acontecer, e a reunião da votação, em função dos prazos,
não houver muito tempo, os Constituintes apresentaram emendas sobre o que S. Ex'" conhe-
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cíam, ou seja, sobre o Anteprojeto e não o substitutivo. Trago essa lembrança, aqui, para que os
Srs. Constituintes decidam com clareza se preferem manter as emendas que já fizeram ao Anteprojeto, que é o que aconteceu, lá, embora tenha
sido votado, segundo a sistemática do substitutivo
ou se a Subcomissão acha por bem dar um tempo
de análise no substitutivo e apresentar os destaques sobre os artigos do substitutivo. Se essa
decisão não for prévia, ocorrerá, aqui, a mesma
confusão que ocorreu, lá, acarretando seguramente um atraso de muitas horas na votação.
Deixo a V. Ex" essa lembrança, para que se economize tempo aqui. Já houve uma economia de
tempo quanto à decisão de votar o substitutivo.
Lá, para que se chegasse a essa conclusão passaram-se algumas horas. Realmente, votar o substitutivo é mais prático. Porém, é preciso que os
Srs. Constituintes saibam que as emendas feitas,
até então, são emendas ao Anteprojeto e não ao
substitutivo. Se S. Ex'" preferirem fazer as emendas ao substitutivo deverão ter algum tempo para
a leitura e, efetivamente, a colocação dos devidos
pedidos de destaque.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -

A Presidência agradece a V. Ex" e reafirma a proposta
em base ao Regimento e a sugestão da nossa
assessoria. Primeiro: nós nos conduziremos em
base ao substitutivo. No requerimento de destaque referir-se-á ao artigo do substitutivo; segundo:
ao se referir ao seu artigo, haverá referência ao
pedido de destaque da emenda, segundo o número da emenda apresentada ao Anteprojeto; terceiro: para tranqüilizar esta preocupação do Constituinte Artur da Távola, se eventualmente - não
é o caso, mas quero prevenir - não houver um
artigo no substitutivo que contemple a emenda,
ainda assim, a que está aqui poderá ser passiva
de pedido de destaque para a votação em separado. Isso contemplará a hipótese de que possamos aproveitar todas as emendas que foram aproveitadas.

dispositivo do substitutivo. Aleqar-se-á nesse requerimento que esse destaque é condicionado
à votação, se for o caso, de determinada emenda
Se cair na votação, primeiro vota-se o destaque,
depois o mérito.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Primeiro, votaremos o substitutivo, ressalvados os destaques. Depois, como está aprovado em tese o
substitutivo, votaremos o destaque. Se cair o destaque, prevalece o substitutivo.
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - E se não cair o destaque, prevalece a
emenda? É preciso deixar claro.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Prevalecerá o destaque e não a emenda.
O SR CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - É preciso deixar claro. É o destaque da
emenda.
O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NUNES ROCHA- É a emenda destacada. A matéria
destacada
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência já explicou que no início da votação
deferirá os pedidos de destaque. Então, o pedido
de destaque já não é mais objeto de votação..
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Então, é a opção entre o texto destacável
e a emenda proposta - não é isto?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Exatamente, no seu conteúdo e não na sua formalidade
de destaque, porque esta será objeto de deferimento pela Presidência ao início dos trabalhos.
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS- Então, o destaque será deferido, ex-ofício.
O SR. PRESIDENTE (Hermez Zaneti) querimento de destaque será deferido.

O re-

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Isto já foi esclarecido.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, V. Ex" me permite? Não quero
atrapalhar, nem interromper V. Ex", mas ajudar.
Quando houve essa mesma decisão, o problema
que ocorreu, lá, foi que nem sempre os artigos
do substitutivo correspondiam aos do Anteprojeto. A emenda diz o seguinte: emenda substitutiva
ao art. 16, por hipótese. Ocorre que no substitutivo
o que era art. 16 no Anteprojeto já passou a ser
art. 19. Isso acarretou enorme confusão na hora
da votação. Por isso, estou trazendo essa lembrança, a menos que o substitutivo tenha os mesmos
artigos do Anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Depois, o confronto, mantido o destaque
- prevaleceu a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Presidência compreende isso. Temos a convicção
de que votaremos pelo conteúdo, independente
do número que tenha o artigo. O artigo "x" que
se refere a verbas orçamentárias será votado no
momento próprio a que se aprecie esse assunto.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V. Ex"
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS- Pedir-se-á, mediante requerimento na forma que a Mesa vai propor, destaque para um

O SR. PRESIDENTE (Hermez Zaneti) - Avotação se dará pelo conteúdo da matéria. Votado
o destaque ou o requerimento do destaque, votado o destaque.
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Então, a votação será entre o destaque
e a emenda. O destaque mantém o substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Hermez Zaneti) Presidência volta a explicar.

Esta

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Um
instante, nobre Constituinte. Antes de conceder
a palavra a V. Ex", esta Presidência quer esclarecer
ao Constituinte Sólon Borges dos Reis que tem
condições de prestar um pleno esclarecimento
a respeito disso. Queremos apenas a atenção de
V. Ex", porque o assunto é fácil e não há maior
problema.
Sr. Constituinte, peço a atenção de V. Ex": vamos admitir que iniciemos amanhã, às 1O horas,
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a sessão de votação. Ao iniciar-se a sessão de
votação, esta Presidência declarará que estão sobre a mesa requerimentos para destaque e votação, separado de tais artigos - correto? Deferido
o pedido de destaque, vamos iniciar o processo
de votação. Admitamos que V. Ex" fez um pedido
para votar em separado, cujo requerimento do
destaque já foi deferido ao início da sessão o art 3° Então, se V. Ex" quer votar em separado
o art. 3°, para aprovar a Emenda n° 137, nós
votaremos de uma parte a Emenda n° 137, que
V.Ex" propõe a votação em separado. Se aprovada
a Emenda n9 137, que V. Ex" propôs, na votação
em separado, cairá o texto do substitutivo e em
seu lugar entrará a matéria que foi objeto de votação em separado.
Tem a palavra, agora, o nobre Constituinte Florestan Femandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES - Sr. Presidente, a principal parte do
meu pedido de ordem se referia a isto, porque
a emenda apresentada vem a ser um elemento
essenciaL Mas, também, pode-se pedir destaque
para a expressão - "artigo, parágrafo ou inciso".
De modo que é preciso deixar tudo bem claro.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Qualquer que seja o pedido de destaque, será votado,
a rigor, contra o texto já que consta do substitutivo
Aprovado o pedido de destaque, cai o texto e
prevalece o conteúdo destacado. Superada, então, esta questão, nós gostaríamos de colher os
votos desta Subcomissão para aprovarmos, formalmente, o critério adotado. Por isto, vamos repeti-lo: esta Presidência distribuirá o texto do requerimento para a votação em separado. Requeiro o destaque para a votação em separado do
artigo tal, do substitutivo, a fim de que prevaleça
a emenda n 9 tal, que V. Ex" Já tenham recebido
o rol das emendas. Esses requerimentos serão
entregues até a hora em que nós, agora, ato contínuo, combinaremos para o início da sessão de
votação. No início da sessão de votação, esta Presidência se pronunciará sobre os requerimentos
de destaque. Aprovados, está bem; se, eventualmente, por alguma razão que não nos ocorreria,
mas se houver rejeição a algum requerimento
de destaque, esta Presidência...
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Mas essa hipótese não foi considerada.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Porque
é uma hipôtese regimentaL Haveria, então, discussão desta questão. Aprovados, como deverão ser
todos os pedidos de destaque, iniciaremos a sessão de votação. Na sessão de votação, votaremos,
primeiro, o substitutivo com as ressalvas dos destaques - estaremos aprovando os substitutivos
sem prejuízo dos destaques - de todos os destaques. Ato contínuo, iniciaremos a votação dos
destaques. Nos destaques teremos - aprovado
o destaque - cai o texto do substitutivo e, em
seu lugar, se insere o texto destacável, Está bem
assim? Esta Presidência já afirmou isto.
Não havendo nenhuma objeção, vamos passar
à votação deste procedimento.
Os Srs. Constituintes que concordam com esse
procedimento, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
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o nobre Constituinte Artur da Távola disse que
nós resolvemos aqui em 10 minutos, numa
outra Subcomissão durou 5 horas. Vejam que
tivemos sorte.

O

o SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Bênção de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Evidentemente, sob a inspiração do Constituinte
Louremberg Nunes Rocha.
Vamos colocar em discussão.
Já tínhamos o primeiro pedido de inscrição
do eminente Constituinte Florestan Fernandes.
O prazo destinado a cada Constituinte para a
discussão desta matéria é de 15 mmutos.
Com a palavra, então, para discutir o nobre
Constituinte Florestan Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES- Sr. Presidente, lamento que estejamos no mesmo ponto de partida. O Sr. Relator
aceitou algumas emendas e revelou imaginação
sufiente para aceitar outras, mas não o quis fazer.
De modo que selecionou rigorosamente certas
emendas e nos deixou praticamente na situação
em que estávamos antes. Não houve nenhum
progresso líquido neste processo de trabalho. Estamos diante dos mesmos dilemas fundamentais,
com os quais nos defrontávamos. Estamos diante
da necessidade de defender o princípio geral de
dinheiro público para escola pública e defender
outros requisitos que dizem respeito à qualidade
do ensino, à solução dos problemas educacionais
brasileíros mais importantes e, afinal de contas,
aquilo que vem a ser essencial na contribuição
que nós devemos dar, aqui, ao capítulo de educação em nossa nova Constituição.
Esse fato nos põe diante de um sério problema:
o processo de trabalho que estamos enfrentando,
constitui uma grave desvantagem para um trabalho lúcido. Não vamos poder fazer um exame
acurado de todas as emendas sugeridas e, principalmente vamos ter que refazer o caminho percorrido, através das emendas, e de decidir, aqui,
coletivamente, o que venha a ser melhor para
um novo ordenamento do sistema educacional
brasileiro, em termos constitucionais. A única COIsa que poderíamos dizer,que representa uma vantagem nessa situação, vem a ser o fato de que
a decisão será coletiva. Aquilo que o Relator se
recusou a fazer - como e enquanto pessoa vamos fazer, aqui, em termos de uma votação
democrática, e a decisão final não será mais a
expressão de posições ideológicas, variáveis de
interesses que poderiam ser, variáveis, mas exprimirá um consenso coletivo. Essa é a única vantagem, mas teremos que esperar da Mesa que tenhamos tempo suficiente para realizar esse trabalho de estudo das emendas, do que foi chamado
substitutivo, que é o relatório com algumas alterações, que o Sr. Relator estimou em mais ou menos 10% - uma porcentagem líquida muito baixa, o comércio está trabalhando com taxas de
descontos mais altas - mas, de qualquer maneira, é uma necessidade fundamental que tenhamos, por parte da Mesa,a concessão desse tempo
que nos confira a possibilidade de realizar um
trabalho responsável e de avançar na direção em
que as emendas permitiam, mas que o processo
de trabalho adotado acabou não consagrando.
Era o que tinha a dizer, agradecendo a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obrigado, também, a V. Ex', nobre Constituinte florestan Femandes
Esta Presidência tem plena consciência da responsabilidade que temos aqui e, por nenhuma
forma, por parte desta Presidência, pretendemos
atropelar o tempo, no sentido de que não haja
toda a possibilidade para que, com o cuidado
necessáno e as convicções de cada um, garantIr
que o processo de votação em si não comprometa os princípios e a verdade que cada um defende. De modo que está sendo, neste momento,
realizada a consulta - e espero que V. Ex", também seja consultado através dos Vice-Presidentes
- no sentido de aferirmos o que está sendo pensado em termos da realização da próxima sessão.
Seguramente, não será hoje - poderá ser amanhã ou no domingo. De modo que V. Ex' poderá
ficar tranquilo quanto a isto.
Concedo a palavra ao nobre ConstItuinte Sólon
Borges dos Reis, próximo Constituinte inscrito.
S. Ex' dispõe de 15 minutos.
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Sólon Borges dos Reis para que conclua a sua
discussão.
OSR.CONSTITWNTESÓLONBORGESDOS
REIS - Concluirei Eu sei que estou infringmdo
o Regimento.
O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V. Ex'
está dentro do seu prazo e esta é uma questão
regimental.
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Eu sei, Sr. Presidente. Mas como estou
admitindo apartes eu estou fora da lei. Mas ouço,
com muita honra e aproveito a palavra do nobre
Constituinte João Calmon para dizer e deixar bem
claro que, quanto a posição de Relator ou de
cada um dos Srs. Constituintes é que ela pode
ser, sempre, além de digna, licita - cada um
tem a sua posição. O que não entendo bem é
o critério, mas isto vamos ver ao longo do exame
da matéria e, depois, amanhã, porque haverá sustentação, haverá o encaminhamento de votação
ou discussão de cada destaque - eu estou supondo. No processo de votação, entre o destaque
e a emenda haverá encaminhamento de votação
e não discussão. Haverá oportunidade de sustentar a posição.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Sr. Presidente, penso que não há nenhuma dúvida quanto ao máximo que se está fazendo
na direção dos trabalhos para que se aproveite
ao máximo a contribuição de cada um e que
O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V. Ex'
tudo saia democraticamente. No entanto, pelo
pode fazer a sua fundamentação de conteúdo
material que nos foi entregue, cheguei à conclue, enquanto isto, a Mesa irá esclarecer essa quessão de que o aproveitamento de emendas do
tão que é importante. Peço que V. Ex" prossiga
nobre Relator - a quem sempre reiteramos no
com a palavra, nobre Constituinte Sólon Borges
plano pessoal dos serviços prestados à educação,
Reis, para que a Mesa possa prestar um esclareas maiores homenagens - não pode chegar a
cimento.
10%, porque é uma enorme quantidade de emenO SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
das repetitivas que foram todas dadas como aceiREIS - Quero que fique claro de como será
tas. Na realidade, aceita uma, todas as demais
a votação do destaque, antagonicamente, com
estão prejudicadas. Então, 10% desses 5 quilos
a emenda; haverá uma discussão em cada caso
de emendas está certo, mas 10% das emendas
ou um encaminhamento de votação? Porque, ai,
- sem querer entrar no mérito de cada uma
então, tudo se esclarecerá para um resultado me- penso que não houve. Não temos a Justificativa
lhor. Acho que ficou claro.
da aceitação parcial, total ou rejeição de cada
emenda. Então, eu fico perplexo quando vejo, / O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
aqui, algumas emendas que são bem detalhadas
Presidência entende que V. Ex" quer saber se a
- que até me pareceriam mais de lei ordinária,
cada votação proposta abre discussão ou há enmas vamos lá, na Constituição - e outras que
caminhamento de votação. Nossa assessoria está
seriam essenciais, ao meu ver - talvez eu esteja
vendo o artigo do Regimento que contempla a
equivocado.
hipótese. Parece que o nobre Constituinte Florestan Fernandes já havia visto no Regimento da
O SR. RELATOR (João Calmon) - Nobre
Assembléia Nacional Constituinte e, em tal hípóConstituinte Sólon Borges dos Reis,V. Ex" permite
tese, pedimos ao nobre Constituinte Florestan
que o Relator lhe dê um esclarecimento?
Fernandes que use o microfone e que leia para
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
os Srs, Constituintes.
REIS- Pois não. Ouço o nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERO SR. RELATOR (João Calmon) - O parecer NANDES- naturalmente contando com todas as notórias
"No encaminhamento de votação, podelimitações do Relator- o parecer, portanto, sobre
rão usar da palavra por três minutos, um
cada uma das emendas aqui está: o Relator não
membro a favor e outro contra."
tem nenhuma responsabilidade pelo fato do Prodasen até agora, não ter encaminhado todos os
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obripareceres.
gado a V. ex" Por gentileza, V. Ex' poderia citar
o artigo do Regimento?
O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Claro, nós sabemos disso. Aí, não se
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERtrata, propriamente, de responsabilidade.
NANDES- Tenho aqui um resumo que recebi
da Assessoria.
O SR. RELATOR (João Calmon) -InfelizmenO SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agrate, o Relator não tem um controle no grau de
deço a V. Ex' a extraordinária contribuição. Apenas
eficiência do Prodasen que está assoberbado.
quero, também para fazer um registro nos Anais
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
da Assembléia para que conste o artigo do RegiPresidência quer ponderar ao nobre Constituinte
mento.
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Então, já está esclarecido. Esta Mesa adota como seu, o esclarecimento prestado pelo Constituinte Florestan Femandes e, oportunamente, Informaremos o número do artigo, que contempla
a hipótese.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Octávio Elísio para discutir. S. Ex' dispõe de 15 minutos.
O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
(PMDB - MG) - Sr. Presidente, Sr. Relator, prezados colegas Constituintes, minhas SI"'" e meus
Srs.:
Prezado Relator, senti falta, e acho que todos
os membros desta Subcomissão, de que V. Ex'
colocasse para nós uma idéia de qual foi, de fato,
diretriz que marcou a sua decisão em termos de
aceitação ou de rejeição de emendas. Temos aqui
uma coleção bastante grande de emendas, temos
conhecimento, pelas palavras de V. Ex', que há
uma justificativa pela aceitação ou rejeição de cada uma delas e, é claro, nenhum de nós exigiria,
aqui, que esta leitura fosse feita através de uma
análise exaustiva, emenda por emenda. Mas, o
que eu, pessoalmente, sinto falta é de que haja
uma definição para nós de qual foi a orientação,
qual foi a base da decisão de V. Ex" com relação
à aceitação ou à rejeição de emendas. Sabemos
que, com relação a determinados pontos básicos
- como já disseram os Constituintes Florestan
Fernandes e Sólon Borges dos Reis - o substitutivo, praticamente, mantém a mesma diretriz
estabelecida antes no anteprojeto, apesar da exrstência de um número significativo de emendas
em sentido contrário.
Há determinadas questões que são estabelecidas no substitutivo e que precisavam ter de V.
Ex', para nós, uma posição definida, efetivamente,
qual foi a orientação que teve o eminente Relator
com relação à decisão da aceitação ou não dessas
emendas. Sinto, por exemplo, que, no que se refere ao art. 3°, onde se estabelece o dever do Estado
para com a educação pública de todos os brasileiros, houve uma preocupação de alguns Constituintes de levarem, exaustivamente, à discussão
de quais seriam esses deveres do Estado para
com a educação pública Lembro-me, inclusive,
de que, pessoalmente, subscrevi uma emenda,
insistindo na importância de que o ensino de 2°
grau, por exemplo, que nunca foi contemplado
na Constituição, não deixasse de ter, aí, alguma
coisa referindo-se ao compromisso do dever do
Estado, também, para com o ensino do 2° grau.
Do mesmo modo, no que se refere ao compromisso do acesso aos níveis superiores do ensino,
de acordo com o que for, no futuro, definido na
Lei de Diretrizes e Bases.
Percebemos também que, quando no art. 5'
V. Ex' insiste na manutenção do ensino religioso,
tínhamos nos preocupado de que, neste ponto,
ao invés apenas de se privilegiar, ainda que facultativamente, o ensino religioso, nós não perdêssemos a oportunidade de definirmos, nesta Constituição, de que é fundamental que haja o compromisso constitucional com um núcleo básico que
a escola deve ter no seu currículo, que define
a escola como uma escola que possa ser igual,
em qualquer ponto Território Nacional, num núcleo básico mas que, por outro lado, possa se
comprometer, regionalmente, de acordo com as
características culturais e regionais do aluno. Nós

sentimos que, apesar de alguma emenda nesse
sentido, V. Ex', efetivamente, não acatou.
No que se refere à questão da liberdade da
Iniciativa privada, sinto que o substitutivo de V.
Ex' mantém, praticamente, o que estava no anteprojeto. E quero aproveitar essa oportunidade para insistir num ponto em que achamos que o
ensino deve ser livre, também, à iniciativa privada,
mas me parece importante que se estabeleça alguma coisa que defina em que condições essa
inicitiva privada deve se organizar na área educacional. Nós discutimos bastante isso aqui, tivemos
várias opiniões, inclusive no que se refere ao excessivo controle que o Estado estabelece sobre
alguns aspectos da iniciativa privada, especificamente no que diz respeito, por exemplo, à questão
das Unidades mas, de modo algum, nós amarramos, aqui, outras questões que me parecem importantes no que tange a critérios de orgamzação
e de manutenção dessas escolas ligadas à miciativa privada.
Quanto à questão da universalidade, acho que
se teve algum avanço no substitutivo. De outro
lado, quando toca na organização do sistema de
ensino, o substitutivo insiste num aspecto que
me parece extremamente perigoso, que é a questão da municipalização do ensino. V. Ex' insiste,
ainda, num aspecto já definido no anteprojeto
de que os municípios, na medida em que definam
condições, deverão assumir responsabilidades
com o pré-escolar e o ensino fundamental, e também insiste com relação à questão dos Conselhos
Municipais de Educação, inclusive apontando um
processo para a sua eleição.
Na minha opinião, essa questão dos Conselhos
Municipais deveria ficar para a legislação ordinária, na medida em que o que hoje é 50 mil, amanhã pode ser 100 mil ou pode ser 20 mil e não
me parece conveniente que se amarre isto. Acho
que a idéia de V. Ex' é importante no que se
refere à descentralização da aplicação e da fiscalização da política educacional; se, de um lado,
o dispositivo acata uma proposta no sentido de
se criar um plano nacional de educação e um
Conselho de Desenvolvimento Nacional de Educação, isto fica, efetivamente, a condicionar, numa
legislação ordinária, quais seriam os papéis dos
Estados e Municípios no que se refere à implantação e acompanhamento dessa política nacional
de educação.
Então, sob esse aspecto, prezado Relator, eu
tomo a liberdade de levar a V Ex', e aos meus
pares desta Subcomissão, a consideração do que
me parece extremamente perigoso que esta Subcomissão assuma o compromisso com a municipalização do ensino. O nosso País tem 4.160 municípios, extremamente heterogêneos, e na medida em que fique estabelecido o critério não objetivo de classe, nós poderemos ter, dentro de pouco tempo, ou a União ou o Estado abrindo mão
das suas responsabilidades constitucionais e jogando-as em cima dos municípios e são nestes
onde as dificuldades - ainda que reformas tributárias venham a ocorrer nesta Constituição - onde as dificuldades são bastante grandes, e são
nos municípios também, que determinados critérios, que influem na educação de hoje e que queremos abolir, através de critérios democráticos
de decisão, serão efetivamente assumidos dentro
de um efeito mais progressivo, dentro de um efeito não homogêneo.
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Portanto, se há da parte de V. Ex', que tenho
certeza que sim, uma Idéia de que a democratização passará por decisões mais próximas da
comunidade, me parece extremamente perigoso
que esta Subcomissão adote, sob dispositivo
constitucional, o compromisso com a municipalização do ensino.
Eu teria outros comentários, mas o meu prazo
se esgota.
Quanto à questão específica da educação eu
pediria apenas ao ilustre Presidente que nos defirusse qual seria a nossa estratégia de trabalho
na discussão e, eventualmente, na votação do
substrtutívo que foi apresentado hoje, para que
possamos ter uma idéia de como será, também,
o nosso trabalho em termos do exame das emendas a serem aqui discutidas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obrigado a V. Ex'
Esta Presidência, tendo em vista a consulta que
lhe fez o Constituinte Florestan Femandes, realizou com a Assessoria o levantamento necessário
das informações e constata-se que não há no
Regimento nenhum dispositivo que preveja a possibilidade de intervenção, na ocasião da votação
- intervenção dos Srs Constítumtes, no uso da
palavra.
Há, no art. 27, § 5°, o seguinte:
"Art.27
.
§ 5° No encaminhamento da votação de
matéria destacada, poderão usar da palavra,
por 5 minutos, dois Constituintes a favor tendo preferência o autor do requerimento-e
dois contra."
Ocorre que este dispositivo refere-se às discussões em plenário, já discutindo o Projeto de Constituição, conforme o Capítulo 11.
Por outro lado, esta Presidência foi informada
pelo Constituinte Artur da Távola que outra Subcomissão adotou o critério de deferir a palavra
ao autor da proposição destacada por um minuto
apenas, para explicar a proposição. Esta Presidência não tem nenhuma objeção a que aqui
se encontre um critério que a própria Subcomissão venha a aprovar.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ubiratan
Aguiar, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIARSr. Presidente, a matéria constante dessas emendas já foi exaustivamente debatida nesta sala, quer
pelos Constituintes como pelas entidades de classe. A fim de que se possa processar com maior
rapidez até o processo de votação, já que está
bastante clara, bastante nítida, e na consciência
transformada de todos aqueles que vão votar, sugiro a V. Ex' e aos meus nobres Pares no sentido
de que com esta reunião se encerrasse o processo
de discussão, e a reunião que viesse a ser convocada, já fosse para a votação das matérias. É
apenas um ensejo, o encaminhamento da votação, com o prazo de 5 minutos, aquele autor
da emenda destacada, que solicitou a palavra para
fazer a sua apreciação, a sua defesa.
Acho que todos estamos plenamente conscientes das nossas posições e esta matéria aqui já
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se fez passar pela posição das entidades de classe
e pelo pronunciamento de todos os Constitumtes.
O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - MUlto
obrigado.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Havia
solicitado antes, pela ordem, o Constituinte Sólon
Borges dos Reis. Depois terei o prazer em passar
a palavra a V. Ex'
O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, quando o Regimento é
omISSO, a Casa pode resolver, senão o próprio
Presidente. Mas, no caso, ele não é tão omisso,
porque existe uma norma que se adota para encaminhamento de votação em plenário. Por quê
não nos inspirarmos nessa norma para atuarmos?
Em segundo lugar, nem toda a matéria foi discutida aqui. Não vou dar exemplos, mas é fácil
demonstrar que a matéria das emendas - é claro
que já sabemos se as verbas públicas devem ser
só para o ensino público ou devem ser também
para a escola privada, isso é uma questão em
que cada um tem a sua opinião. Isso foi exaustivamente discutido. Mas, há matéria aqui que ainda
não foi discutida.
Em terceiro lugar, e o que é mais Importante,
é que a direção que V. Ex' tem imprimido aos
trabalhos desta Subcomissão, e que tem interpretado até agora - e ninguém se manifestou em
contrário - a vontade de toda a Subcomissão
é, sem se afastar, sem ferir o Regimento, abrir
a mais livre manifestação do pensamento, e exaurirmo-nos, tanto quanto possível, dentro dos prazos, sobre o assunto. Porque é claro que ninguém
esgota nenhum assunto. Mas, podemos nos esgotar nesse assunto. Sou pela concessão do prazo.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra, para uma questão de ordem, o Constituinte Aécio de Borba.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBAParece-me que há realmente ausência de determinação da matéria de procedimento no Regimento. Mas, o seu art. 83 diz:
"Na resolução de casos omISSOS neste Regimento, a Presidência poderá valer-se subsidiariamente do estabelecido nos Regimentos
da Câmara dos Deputados ou do Senado
Federal."
Então, dá a fonte onde buscar a resolução. E
na votação das emendas, dentro do Regimento
das Comissões, só dá o direito de encaminhamento da votação do autor por 3 minutos Então,
me parece que o assunto não é tão omISSO, porque há uma fonte onde buscar.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, tendo em conta, por um lado, que
foi adotado em uma Subcomissão, com prazo
de um minuto apenas ao autor; de outro lado,
que está previsto para 2 a favor e 2 contra no
Plenário da Constituinte; e, em terceiro lugar, que
está previsto subsidlaríamente no Regimento da
Câmara, nas Comissões, por 3 minutos ao autor,
a Presidência oferece à esta Subcomissão a seguinte proposta:
Que concedamos o prazo de 3 minutos para
falar a favor, e 3 minutos para falar contra, com
prioridade ao autor da proposta.

Esta é a proposta da Presidência que, penso,
contempla as discussões que foram realizadas
aqui, sem abusar do tempo que poderíamos levar
muito longe, num processo de discussão. Por outro lado, garantiria também, eminente Vice-Presidente, a possibilidade da mamfestação do pensamento, mais uma vez aqui, fazendo justiça ao
espírito que presidiu os trabalhos desta Subcomissão, sempre garantindo a todos o mais amplo
direito à manifestação
Este é o pensamento da Presrdêncra, evidentemente, sujeito aqui à apreciação desta Subcomissão
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Eu adoto plenamente o pensamento da Presidência, que é, sem dúvida nenhuma, bastante
democrático, para dar as duas oportunidades. Só
restaria saber se o autor é a favor de mudar e
quem seria o preferente para debater a mátéria?
Se o Relator, caso a proposição for contra o disposto de S. Ex', ou a quem teria esse direito dos
3 minutos? É a úmca dúvida que me assalta com
a sua deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A minha deliberação é a seguinte: entendendo que
o substitutivo é a proposta, e que, portanto, o
destaque formulado pelo Constituinte é a alteração proposta, o autor do destaque - e aqui me
socorro do que prevê o Reqimento em caso de
discussão em plenário - terá a preferência para
discutir a favor do destaque, por ser o autor. Na
outra parte, evidentemente, haverá abertura em
plenário, inclusive, para o Sr. Relator, se o for
o caso, defender a manutenção do texto, ou outro
membro desta Subcomissão.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Quer dizer, pela ordem de inscrição, então, seria
a preferência?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
pela ordem de inscrição. O autor do destaque
tem a preferência, e o destaque é...
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA É a favor da preferência.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A favor, evidentemente, do destaque, do autor do destaque.
O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NUNES ROCHA - Não é a favor da preferência.
Tem preferência quem encaminhar a discussão.
Evidentemente, que é a favor. E óbvio!
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Eu diria, quem teria a palavra para contraditar?
O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NUNES ROCHA - Ou o Relator, ou alguém que
se candidate a contraditar.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Por isso que eu digo, pela ordem de inscrição.
O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência compreende e defere a sugestão de
V.Ex', que será pela ordem de Inscrição, inclumdo
aí o pedido do Relator.
Estão todos de acordo? (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Permite-me o uso da palavra, Sr. Presidente?
Só para dar uma colaboração a V. Ex'
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Lembro à Subcomissão, com a expenência já
Vivida, de que essa hipótese dos 3 mmutos para
cada debatedor, que é muito boa e muito democrática, e que num certo sentido deve ser aceita,
na hipótese de haver 100 pedidos de destaque,
o que não é muito, num volume tão grande de
emendas, significa 600 minutos, no minimo, o
que quer dizer, 10 horas Se isso, evidentemente,
não for desagradável para a própria Subcomissão,
eu apenas estou lembrando, porque vivi uma experiência semelhante, e sei como fOI penoso o
processo de votação. É apenas uma lembrança.
Talvez, um tempo um pouco menor, pOIS temos
pelo nosso hábito latmo, a não manutenção rígida
do tempo para falar; existe ainda a dúvida que
é se alguém fala a favor, alguém contra e o Relator... Evidentemente, o Relator terá necessidade
de opinar na matéria. Tenho a impressão de que
os 6 minutos, a rigor, não serão 6 minutos. É
apenas uma lembrança que deixo à Subcomissão.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agradecemos a V. Ex' No entanto, queremos lembrar
que aqui não há dúvida sobre quem usará a palavra. Já foi definido que o Relator poderá também
defender a sua proposta, ou um outro membro
da Subcomissão, ou seja, a proposta da Presidência ficou clara e foi compartilhada na sua formulação pelos membros, no sentido de que haverá uma intervenção a favor e outra contra, dando-se preferência ao autor do destaque. Quando
for o caso de ir contra o destaque, poderá falar,
pela ordem, quer o Sr. Relator, quer um outro
membro da Subcomissão
É a sugestão da Presidência, ela mantém os
3 minutos. Como a decisão é da própria Subcomissão, se, eventualmente, no desdobramento
dos trabalhos, formos sentindo necessidade de
alterá-Ia, parece-me que não há nenhuma razão
pela qual a própria Subcomissão, que havia adotado esta decisão, viesse, ela mesma, a reformulá-Ia
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA Apenas para complementar a informação dada,
há um outro parágrafo no encammhamento da
votação, que diz:
"§ 7° No encaminhamento da votação
de emenda destacada, somente poderão falar o primeiro sIgnatário, o autor do requerimento de destaque e o Relator."
Então, parece-me que complementa àqueles
que terão a oportunidade de usar os 3 minutos,
do requenmento de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Exato.
O SR. CONSTITUINTE(Octávio Elísio) - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente? (Com consentimento da Presidência). Acho que tem de ficar
claro o seguinte: Na medida em que se apresentou o requerimento de destaque, temos o autor do pedido de destaque. Posso pedir destaque
para uma emenda que não seja minha, de qualquer outro Constitumte aqui presente. Passaremos a trabalhar, então, em termos de autoria de
destaque apresentado à Mesa e aprovado por ela.
Certo?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - É isto
que a Mesa definiu.
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o SR. CONSTITUINTE(Sólon Borges dos Reis)
- Com a devrda vênia de V. Ex" , sem abusar,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) não. Tem a palavra V. Ex".

Pois

O SR. CONSTITUINTE(Sólon Borges dos Reis)
- Acho que há uma preliminar que deveria ficar
claro. Em hipótese alguma se atropelará o trabalho em desfavor da qualidade da decisão.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
bem! Sábia a conclusão de V. Ex".
O SR. CONSTITUINTE (Octávio Elísio) - A
observação da Constituinte Artur da Távola apenas dá a dimensão do trabalho que vamos ter
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
repetir para votar esse procedimento. No encaminhamento de votação terá a palavra um Constituinte a favor e um Constitumte contra. Terá a
preferência para falar o Constituinte autor do pedido do requerimento de destaque.
Os Srs Constituintes que estiverem de acordo
com esta proposição, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A Mesa, com a colaboração das Vice-Presidências, fez uma sondagem dentre os Constituintes
para identificarmos, pelo menos, por maioria, qual
seria a preferência em termos de horário para
o prosseguimento dos trabalhos, e recolheu, por
sugestão do Vice-Presidente, Pedro Canedo, a indicação de que haveria uma maioria favorável
ao horário das 13 horas de amanhã. Iniciaríamos
a reunião, amanhã, às 13 horas. Haveria tempo
bastante para estudarmos bem esta questão dos
requerimentos de destaque, requerê-los adequadamente, termos isto formulado claramente para
cada um, o que facilitaria o andamento dos trabalhos amanhã E, por outro lado, já viríamos almoçados, porque se nos exigisse o trabalho até o
chegar da noite, estaríamos também disponíveis.
O prazo para apresentação dos requerimentos
de destaque, havíamos combinado isso antes, seria até o início da reunião, e vamos mantê-lo.
Se houver sugestões no sentido de antecipar o
prazo facilitará a Mesa. Mas a Mesa, em princípio,
como já havia declarado, se dispõe a manter sua
afirmação anterior.
Mesmo que a reunião, por falta quorum ou
por alguma razão, comece após às 13 horas vamos combinar isto bem claro - como está
convocada para esse horário às 13 horas encerra-se o prazo para o recebimento de pedidos de
destaques E o prazo para a entrega dos pedidos
de destaque íncía-se neste momento.
O SR. CONSTITUINTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Mas a Mesa se esgota daqui a pouco.
E o período?
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Secretária está à disposição para o recebimento dos
pedidos de destaques, inclusive amanhã, pela
amanhã.

de V Ex'S amanhã, a partir das 9 horas da manhã
e até às 13 horas, haverá mais prazo para a entrega
dos requerimentos de destaque.
Consulto os Srs. Constituintes se receberam
por escrito o requerimento sugestão?
O SR. CONSTITUINTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Não. Estamos aguardando.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O requerimento - sugestão já está sendo xerocado
neste instante. A Sr' e os Srs. Constituintes poderão ter a gentileza de aguardar um instante e já
terão condição de receber o requerimento-sugestão. (Pausa.)
O Relator João Calmon peda a palavra.
O SR. RELATOR (João Calmon) - Apenas
para um esclarecimento. Vamos encerrar ou suspender a reunião agora e a outra começará às
13 horas de amanhã. Os nobres membros desta
Subcomissão virão a esta sala, portanto, antes
da 13 horas. Faço, porém, um apelo para que
todos, talvez ainda hoje, mais tarde, recebam nesta sala da Subcomissão o material que o PRODASEN vai distribuir, porque até agora ainda não
foi ultimada a impressão dessa matéria, as propostas de emenda e o parecer do Relator sobre
cada uma delas. De maneira que seria extremamente útil que ainda hoje, ou no máximo amanhã
pela manhã, que cada Membro desta Subcomissão tivesse em seu poder as razões do Relator
em relação a cada uma das emendas aproveitadas, para evitarmos que amanhã, às 13 horas,
cheguem aqui os nossos nobres colegas sem terem visto sequer o material impresso pelo PRODASEN.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Presidência está mformada de que há, pelo menos,
em fase de Impressão, um exemplar, deste material. Fazemos aqui um apelo no sentido de que
ou possam aguardar um pouco, ou no momento
em que puderem, por telefone, se comuniquem
e busquem aqui um exemplar deste material. É
evidente que estamos desenvolvendo um trabalho
em condições precárias, mas parece que ainda
em tempo de podermos ter o material à disposição para a correta e adequada apreciação.
Esta Presidência esclarece ao Constituinte Florestan Ferandes, que há uma exigência no Regimento - o Constituinte fez uma consulta à Mesa,
e esta passa a responder de público - de que
o prazo regimental para a entrega dos requerimento de destaque termina no início da reunião,
às 13 horas de amanhã. Por esta razão, a Presidência não pode receber pedidos de destaque
depois do início da reunião de votação. Portanto,
repito, amanhã, às 13 horas, é o termo final do
prazo para a entrega dos pedidos de destaque
para a votação.
Com isto, penso que estamos em condições
de encerrar os nossos trabalhos, retomando-os
amanhã, às 13 horas, para o que fica convocada
esta Subcomissão
Está encerrada a reunião.
SUBCOMISSÃO DA FAMÍLIA,
DO MENOR E DO IDOSO

O SR. CONSTITUINTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Qual o horário? É preciso ver isso.
Amanhã é sábado!

Ata da 18"Reunião Ordinária,
realizada em 25-5-87

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -AMesa
esclarece que hoje à noite, até às 20 horas, o
nosso Secretário Sérgio estará aqui à dísposrçáo

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas,
na Sala da Comissão de Municípios Anexo " do
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Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Famílía, do Menor e do Idoso, sob a presidência
do Senhor Constituinte Nelson Aguiar, com a presença dos seguintes Constituintes: Roberto Augusto, Eraldo Tinoco, Eliel Rodrigues, Eunice Michiles, Iberê Ferreira, João de Deus Antunes, Maria
Lúcia, Matheus Iensen, Rita Camata, Sotero Cunha, Vingt Rosado, Antônio Câmara, Sandra Calvacanti e Nelson Carneiro. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou iniciados
os trabalhos e solicitou fosse dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, que foi considerada
aprovada O Senhor Presidente, Constituinte Nelson Aguiar, prestou esclarecimentos de como será procedida a votação do Anteprojeto e das
emendas apresentadas, finalidade precípua desta
reumão. Colocados em votação, o Anteprojeto foi
aprovado, bem como as emendas consideradas
favoráveis, prejudicadas e contrárias, foram aprovadas em bloco, ressalvados os destaques requeridos. Usando da palavra, o Senhor Relator comunicou que foram substituídos em parte, isto é,
modificados, acrescidos ou supnmidos, os caputs, parágrafos ou itens na redação anterior do
Anteprojeto, através de emendas por ele acolhidas, os seguintes artigos: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Em votação esses
artigos foram referendados pelo plenário e passam a integrar o Anteprojeto final da Subcomissão. O Senhor Presidente, em seguida, procedeu
a votação dos destaques, sendo aprovados os
seguintes artigos: segundo em seu parágrafo terquarto em seu parágrafo terceiro; e sexto em
seus parágrafos segundo e terceiro. Foram rejeitados os destaques às emendas de número: 073-9,
026-7, 139-5, 121-2,024-1 e 123-9. Após o processo de votação, o Senhor Presidente da Comissão Temática Oito, Constituinte Marcondes Gadelha, solicitou a palavra para comunicar aos presentes que a Comissão Temática reunir-se-á a
partir de vinte e cinco de maio, no Auditório Nereu
Ramos, a fim de discutir os Anteprojetos das Subcomissões, entre outras atividades. Prosseguindo,
o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Relator, Constituinte Eraldo Tinoco, que
agradeceu aos seus ilustres pares pela colaboração recebida durante os trabalhos na Subcomissão, bem assim aos assessores e aos servidores da Secretaria pelos esforços realizados. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados os trabalhos da Subcomissão
da Família, do Menor e do Idoso, às vinte horas
e cinqüenta minutos, cujo teor será publicado,
na íntegra, no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, ratificando os agradecimentos do
Senhor Relator aos membros da Subcomissão,
aos assessores e funcionários da Secretaria, destacando a harmonia que sempre reinou na Subcomissão, inclusive durante a votação. E, para constar, eu Antonio Carlos Pereira Fonseca, Secretário,
lavreia presente Ata que depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. - Constituinte Nelson Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Havendo número regimental declaro abertos os trabalhos da reunião da Subcomissão da Família, do
Menor e do Idoso. Passamos a palavra ao Sr.
Relator.
O RELATOR(Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Subcomissão da Família, do
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Menor e do Idoso, queremos, incialmente, fazer
uma referência à grande participação que tiveram
os Srs. Constituintes na análise da matéria, com
oferecimento de, nada menos, 195 emendas. Por
outro lado, queremos fazer um registro inicial de
que, nesta etapa do trabalho, infelizmente, o computador não nos ajudou, não por culpa dos técnicos, mas acredito que em função, principalmente,
de uma dilatação ao prazo de apresentação de
emendas.
AMesa da Constituinte achou por bem ampliar
o prazo de apresentação de emendas em 48 horas
sem, entretanto, dilatar o prazo da Subcomissão.
Com isso, naturalmente, inclusive, em respeito
à convocação anterior para a reunião de hoje,
achamos conveniente dar um tour de force para
que pudéssemos efetivamente oferecer o trabalho, neste instante. Entretanto, tivemos essa dificuldade que foi, o que chamamos na linguagem
leiga, de engasgamento do computador, porque
parte da matéria foi digitada na Gráfica do Senado
e a outra parte no PRODASEN.Só que a transferência das informações de um arquivo para outro,
by pass, em função exatamente do grande número de emendas, surgidas à última hora, criou uma
dificuldade enorme, e assim, somente na madrugada de hoje, inclusive com o plantão dos nossos
ilustres assessores, já estão todos ah a postos,
mas que viraram a noite - e quero fazer, mais
uma vez, uma referência elogiosa à dedicação
desta equipe - somente na madrugada de hoje,
pôde haver a compatibilização do texto das emendas com os respectivos pareceres, no computador, o que nos impediu de distribuir, ainda no
dia de ontem, como era do nosso propósito, a
matéria.
Devo dizer que dispomos de três relatórios
para facilitaro trabalho dos Srs. O primeiro relatório,este mais volumoso, temos pela ordem numérica das emendas de 1 a 195, o texto da emenda,
o parecer e a conclusão; se pela aprovação, ou
pela rejeição ou pela aprovação parcial da emenda. Este outro relatório de poucas páginas, traz
a relação das emendas aprovadas, seus respectivos números, o autor, essa referência aí é um
problema mais técnico do computador, as emendas aprovadas parcialmente, e as rejeitadas.
Ainda há um outro relatório que está sendo
impresso, no computador, que traz essas mesmas
informações cruzadas de outra forma. Ou seja,
temos o texto proposto no anteprojeto, as emendas referentes àquele artigo ou àquele parágrafo,
e depois, os pareceres dessas respectivas emendas. Eapenas um relatório adicional que vai facilitar até mais a etapa de redação final do trabalho.
Queremos dizer também, de uma forma preliminar, que procuramos aproveitar, ao máximo
possível, as emendas oferecidas. Aquelas que foram rejeitadas não significa, em absoluto, discordância quanto ao mérito, mas verificamos que,
muitas delas, no nosso juízo, apenas davam uma
redação um pouco diferente sem, entretanto, interferir no mérito da questão; outras, repetiam
proposições já aceitas; outras, em que a emenda
que foi aceita esclarecia melhor a matéria, ou
estava, do ponto de vista redacional da técnica
legislativa, mais apropriada; e ainda, em alguns
casos, emendas que, a nosso ver, não cabiam
nesta Subcomissão. Tivemos, só para exempli-

ficar, um bom número de emendas referentes
ao pré-escolar. Embora tenhamos aí, no artigo
que diz respeito a assistência ao menor, a obrigação do Estado em assistir a criança até os 6 anos,
e nisso estaria englobado o pré-escolar, mas em
relação à forma desse atendimento, ou à idade
que se possa caracterizar como pré-escolar, entendemos que é um assunto referente à Subcomissão da Educação.
Como teremos, a partir de segunda-feira, a conjugação dos relatórios das três subcomissões, é
evidente, que uma sugestão ou uma opinião do
Constituinte, que não esteja amparado no parecer
finalda Subcomissão de Educação e Cultura, esta
matéria pode ser objeto de emenda no âmbito
da Comissão Temática. Achamos, entretanto, que
não era o caso de incluirmos essa definição de
pré-escolar na nossa Subcomissão.
Não sei se o plenário gostaria de que fizéssemos
comentários individualizados a respeito de cada
uma das 195 emendas, ou se faríamos apenas
comentários a respeito daquelas que foram acolhidas. Talvez isso possa esclarecer melhor, para
efeito de votação. Permito-me, sem prejuízo das
orientações do Sr. Presidente, dizer, mais ou menos, como deverá ser o processo de votação, para
que cada um se situe convenientemente, de acordo com a matéria e suas opiniões
Deveremos, uma vez apresentado o trabalho,
e não se trata de discussão, porque a discussão
da matéria já está encerrada, deveremos ter algum
tempo para o pedido de destaque. Qualquer dos
Srs, Membros da Comissão, que quiser fazer um
pedido de destaque de emenda poderá fazê-lo.
Deveremos, em primeiro lugar, votar o projeto,
o anteprojeto origmal, naturalmente que votá-lo
sem destaque, sem prejuízo das emendas e dos
destaques. Uma vez votado esse texto, passaremos à apreciação global das emendas, votando,
em globo, as que foram aprovadas, cujo parecer
é pela aprovação e, em seguida, também sem
prejuízo dos destaques, também em globo, aquelas que foram objeto de parecer em contrário.
Em seguida a esta votação, teremos, um a um,
o voto das matérias destacadas. Cada uma das
matérias destacadas deverá ser objeto de uma
votação específica.
Vale, apenas, a título de redundância, mencionar que, por exemplo, uma emenda que foi aprovada em globo, ou pelo parecer favorável,ou pelo
parecer vencido, ela poderá depois ser modificada
pela votação e pela aprovação de uma outra
emenda que altere aquele texto. Então, na realidade, teremos o texto aprovado em três etapas: numa primeira etapa o anteprojeto; numa segunda
etapa pelas emendas aprovadas, pelas emendas
de parecer favorável; e em terceiro lugar, e talvez,
o mais importante, pela votação das emendas
que foram destacadas.
Se a explicação não estiver clara, depois, naturalmente, o Sr. Presidente dará os detalhes subseqüentes.
Peço a um dos componentes da Secretaria para
me ajudar. Vamos fazer um comentário a respeito
das emendas aprovadas.
A SRA CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr. Presidente, para proceder ao pedido de
destaque, existe um formulário especial ou pode
ser feito oralmente?
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o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - A Secretaria já tem disponível formulário para destaque.
Após o comentário geral que farei sobre a apreciação das emendas, o Sr. Presidente dará um tempo
para que sejam redigidos os pedidos.
A Emenda n° 4, do ilustre Constituinte Ervin
Bonkoski, propõe a inclusão de um parágrafo ao
art. 6 com a seguinte redação:
0

,

"Os proventos das aposentadorias e as
pensões serão reajustadas nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade."
É, então, uma emenda aditiva, com a inclusão
das pensões, além dos proventos da aposentadoria. Somos pela aprovação pelo fato de ser justo
aplicar às pensões o mesmo tratamento a ser
dado aos proventos da aposentadoria.
A Emenda n° 2, da ilustre Constituinte Rita
Camata, oferece ao § 2 0 do art 3 0 a seguinte
redação:
"§ 2° As pesquisas e experiências de genética humana dependem da aprovação dos
órgãos competentes, não sendo permitida:
I - qualquer prática que atente contra a
vida, a mtegridade física e a dignidade da
pessoa humana;
11 - inseminação post-mortem, a maternidade substitutiva, os bancos de embriões,
a manipulação de embriões, humanos, a fecundação in vitro, a crioconservação de embriões com fins comerciais ou experimentais."

Somos pela aprovação da emenda, uma vez
que o texto proposto é mais abrangente, tomando
o assunto mais claro. Supre, inclusive,a discussão
havida a respeito do termo "in vitro". Rendi-me
aos sólidos argumentos do nosso Presidente e
dos nobres Constituintes.
'Estou chamando pela ordem desse formulário,
porque facilita o acompanhamento, uma vez que
está pela ordem numérica.
Verifiquem que, logo após o cabeçalho, numa
parte entre essas linhas, tem o número: Emenda
n° BC- da Comissão - 0003. O dígito é apenas
de controle. Quando digo "Emenda na 3", estão
impressas pela ordem numérica, é como se fossem páginas numeradas.
A SRA CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI-Pela ordem, Sr. Presidente. Ouvi a explJcação
de V. Ex', logo no início, estou acompanhando,
e verificoque várias emendas, dadas como rejeitadas, estão com uma justificação, dizendo que assim o foram por já terem sido aproveitadas em
emendas anteriores ou já estarem no corpo do
anteprojeto. V. Ex" declarou aqui, no início, que
as emendas que se encontrassem em tal situação
seriam classificadas entre as prejudicadas. Certo?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Devo explicar, ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti, que
nessa classificação, é justa a sua ponderação.
A SRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI-A rejeição de uma emenda cujo teor coincide
inteiramente com o de emendajá aprovada, significará, da parte da elaboração dos nossos trabalhos, um conflito e uma incoerência.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Essa classificação foi feita no computador. Com essa difi-

200

Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento)

culdade, que expliquei há pouco, não tivemos,
em absoluto, tempo de fazer conferência da última emissão do computador.
A SRA.CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - A minha questão de ordem é a sequmte:
no trabalho que vamos fazer em seguida, todas
as vezes que a justificativa impressa no avulso
disser que a emenda foi rejeitada, porque aproveitada em artigo, seria bom que nós mesmos alterássemos para que o computador pudesse passar
a limpo corretamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - De
acordo. Prejudicada em função da aprovação de
uma segunda.
O SR. RELA.TOR (Eraldo Tinoco) -A Emenda
nQ 3 tem a seguinte redação:
"Dê-se ao parágrafo único, do art 6°, a
seguinte redação:
Os proventos da aposentadoria e as pensões, nunca inferiores ao salário mínimo, serão reajustados nas mesmas proporções dos
reajustes concedidos aos trabalhadores em
atividade."
A emenda tem o mesmo teor da de n°4. Ambas
foram aprovadas. Não há conflito entre as duas.
A Emenda n" 5, do ilustre Constituinte Ervin
Bonkoski, diz o seguinte:
"O parágrfo único do art. 6° passa a ser
§ 1°,com a seguinte redação:

Os proventos da aposentadoria e as pensões serão reajustados nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade."
Trata-se da mesma matéria. Está aprovada a
emenda.
Estamos analisando, neste momento, apenas
as emendas aprovadas SIgam, por obséquio, a
orientação da numeração da emenda, que está
na parte superior do formulário. Temos, inicialmente, no quadro o nome do autor, unidade federada e o Partido. Em seguida, o numero da emenda Sigam a seqüência, naturalmente saltando algumas emendas que não aparecem como aprovadas.
A Emenda n° 9, do ilustre Constttumte Ervin
Bonkoski, diz:
"Acrescente-se ao art. 6° os seguinte parágrafos: § 2° O direito à aposentadoria é assegurado ao homem aos 65 anos e à mulher
aos 60 anos de Idade
§ 3°- Ao idoso, não amparado pela Previdência Social, é assegurada a assistência financeira do Estado para a sua sobrevivência."
Somos pela aprovação, em primeiro lugar, por
estender a todos os idosos, independentemente
de comprovação de trabalho, o apoio de que necessitam; em segundo, por estabelecer limites diferenciados para o homem e mulher, medida que
vem sendo comumente adotada, face à diferenciação biológica.
Passemos agora à Emenda n° 22, do ilustre
Constituinte Nelson Carneiro, que oferece a seguinte redação.
"Desdobre-se o parágrafo do art. 6°, do
anteprojeto, em dois parágrafos; § 1°- Reajustam-se os proventos da aposentadoria e

pensões nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em ativídade.'
Objeto já de três emendas anteriores com
o mesmo teor.
"§ 2· - O Idoso, não amparado pela Previdêncra Social, faz jus, aos sessenta e cinco
anos de idade, a uma renda mensal vitalícia
no valor de um saláno mínimo.'
Somos pela aprovação da emenda, por estender os beneficios aos idosos que não tenham
comprovação de trabalho e aos pensionistas.
Devo dizer, por exemplo, que neste caso, nós
temos aí um pequeno conflito, uma vez que uma
emenda anterior diferencia a idade entre homem
e mulher, e esta estabelece que, apenas aos sessenta e cinco anos, sem diferenciação de sexo,
uma renda mensal vitalícia. Mas coloca aqui um
pormenor a mais, que é especificando o valor
de um salário mínimo.
Então, naturalmente, aprovadas as duas emendas, não havendo destaque e não havendo modificação no texto, a redação final terá que compatíbrhzar as duas emendas. Isto é, diferenciando
a idade entre homem e mulher e acrescentando
a questão do valor de um salário mínimo.
Vamos, agora, à Emenda rr 25.
A Emenda n- 25 pede que ao art. 30, § 2°,
adite-se:
"A venda de órgãos de pessoa viva"

É do ilustre Constituinte Nelson Carneiro.
Somos pela aprovação da emenda, embora seja o assunto da Subcomissão de Saúde e Seguridade e Meio Ambiente. Embora entendendo que
não seja própria desta Subcomissão, mas dentro
daquele argumento de que uma matéria que seja
duplicada possa ser corrigida depois, na Comissão de Sistematização, nós acolhemos a inclusão
desta parte.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. REU\TOR (Eraldo TInOCO) - Pois não.
A SRA.CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Isso significa que, dentro do anteprojeto
a ser votado por esta Subcomissão, essa matéria
não vai figurar, mas ela será enviada à Corrussão
como uma sugestão aprovada? A rmnha pergunta
é porque, estando eu lá, na Comissão de Sistematização, já seria uma primeira forma de trabalho
que me parece muito inteligente, essa se separar,
agora, nas Subcomissões, matérias que, ou sejam
objeto de lei complementar, ou sejam objeto de
lei ordinária, ou sejam objeto de um outro parágrafo, ou um outro inciso, ou um outro artigo
da Constituição, mas que não digam respeito diretamente a esse capítulo. Essa é realmente uma
idéia muito boa de V. Ex", e vai facilitar muito
o trabalho.
O SR. RELA.TOR (Eraldo Tinoco) - Ilustre
Constituinte, nós temos aí duas questões para
decidirmos: Em primeiro lugar, não sei até que
ponto nós poderíamos aprovar uma matéria não
a incluindo no anteprojeto que encaminharemos
à Comissão Temática. Dentro desta dúvida, me
parece que talvez fosse mais próprio nós colocarmos a matéria no texto, deixando que a Comissão
de Sistematização, no seu trabalho de triagem,
identifique e faça essa separação, colocando o

Julho de 1987 '

texto onde a Comissão de Sistematização achar
mais conveniente.
Com relação à matéria, que no nosso entender
seria de lei ordinária, já tivemos oportunidade,
em debates anteriores, de apresentar uma sugestão para que todas essas matérias sejam, naturalmente, organizadas e encaminhadas depois à Mesa da Constituinte, sugerindo que sejam destinadas à Câmara ou ao Senado para um trabalho
posterior
Eu vi aqui matérias muito bem colocadas, com
detalhes muito precisos, mas que, no nosso entender, deveriam ser objeto de legislação ordinária
para que o texto constitucional não fique tão detalhísta, inclusive em certos aspectos que, entendemos, possam sofrer modificações mais prontas
de acordo com a própria evolução da sociedade.
Emenda rr 27, ainda do ilustre Constituinte Nelson Carneiro.
Ele propõe uma nova redação ao artigo referente ao menor. Redige-se assim:
"O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
ingresso de menores de 14 (quatorze) anos
no mercado de trabalho. O sistema educacionallhes assegurará alimentação e preparo
para o trabalho, através inclusive de aprendizado em estabelecimentos especializados."
É uma emenda aditiva, para incluir a possibilidade de uma legislação tratar do problema do
aprendizado em estabelecimentos especializados.
Devo dizer que, a esse propósito, nós acolhemos outras emendas que dão detalhes a essa
questão. Então, teremos oportunidade de ainda
apreciar esta matéria. Acolhemos a emenda do
eminente Senador, reconhecendo que o sistema
educacional deve assegurar aos menores, alimentação e oportunidade de aprendizado em estabelecimentos especializados.

A Emenda n° 28, também do Constituinte Nelson Carneiro, sugere:
"Cancele-se a expressão abandonados."
Isso no que dizrespeito ao problema da adoção.
Somos pela aprovação, dado o fato de que a
supressão do termo abandonados abre espaço
para um número maior de beneficiados com a
adoção, uma vez que muitos menores não abandonados, vêm a ser adotados por motivos diversos.
A Emenda n° 29, também do Constituinte Nelson Carneiro, redige-se assim:
"O Estado e a sociedade têm o dever de
amparar as pessoas idosas, mediante políticas e programas permanentes que assegurem a participação na comunidade, defenda
a sua saúde e bem-estar, quando possível
em seu próprio lar, garanta as condições de
vida e supere o isolamento e a discriminação
de qualquer natureza."
O objeto da emenda é acrescentar essa expressão: "Quando possível em seu próprio lar". Somos pela aprovação da emenda no que diz respeito à manutenção do idoso no seio da família.
Quanto ao restante, já está assegurado na redação
original.
A Emenda rr 32, também do Constituinte Nelson Carneiro, redige-se assim:
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"Os filhos, nascidos ou não da relação do
casamento, têm iguais direitos e qualificações, proibidas nas leis ou repartições oflciaís
quaisquer designações discriminatórias, relativas à filiação."
Somos pela aprovação, uma vez Ç1ue a proposição amplia a proteção aos filhos. E um detalhe
a mais, naturalmente, que o texto original, a proibir
discriminações, já vedava essa discriminação nas
repartições oficiais, mas entendemos que não
prejudica. Acolhemos a emenda.
A Emenda nO 33, também do Senador Nelson
Carneiro, redige-se assim:
"Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. A lei facilitará
a sua conversão em casamento"
Somos pela aprovação A expressão, além de
aperfeiçoar o texto, evita a conotação de que o
Estado estimula o concubinato.
A Emenda n° 37, do Constituinte Iram Saraiva,
acrescenta ao § 6°, do art. 1° dando-se ao § 5°
do mesmo artigo a seguinte redação:
"Afamília, célula básica da sociedade, tem
direito à proteção social, econômica e jurídica do Estado com vistas a realização pessoal dos seus membros.
§ 5° - A nulidade do casamento pode
ser declarada em qualquer época, se for
comprovada a não-validade de sua origem.
O casamento poderá ser anulado em qualquer época, se forem comprovados fatos
existentes, no momento de sua celebração,
que contestem sua validade ou se houver
sido celebrado com vicio."
Somos pela aprovação somente no tocante ao
§ 5° mediante nova redação. Pela rejeição das

demais exposições, tendo em vista que o texto
do anteprojeto já atende às preocupações do autor. Aprovação parcial, pois.
Rendemo-nos aos argumentos da discussão,
no sentido de não figurar no texto constitucional
o problema da anulação. Nas discussões, aqui,
vários Constitumtes defenderam que o problema
da anulação como já está regulado o prazo de
dois anos, seria satisfatório. Então, permanece
no texto apenas a questão da nulidade, com acolhimento de várias emendas a esse respeito.
Vamos à Emenda n° 53.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não, concedo a palavra à nobre Constituinte Sandra Cavalcanti.
A SRA.CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Já se pode tentar aqui, neste momento,
uma mudança na redação só para efeito de melhorar o texto? Porque o casamento nunca é anulado, ele é declarado nulo.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É possível
que outras emendas já amparem isso. Então, a
sugestão é no sentido de que, depois da apreciação de todas as emendas, isso possa ser verificado
e me parece que seria apenas uma sugestão para
a redação final, não sendo...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex'
me permite? Nós temos dois institutos do Direito:
o da anulação e o da nulidade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUiar) - Exatamente, o da nulidade
A SRA.CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI - Então, se é o da nulidade, ele é declarado
nulo, não é anulado. E aí é importante, porque
são das coisas completamente diferentes,
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Salvo engano, houve emenda a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aquiar) - Parece-rne, e essa foi a orientação do Relator, que
as idênticas, as iguais, todas serão consideradas
aprovadas. Porque, na realidade, o problema da
numeração é muitas vezes um problema burocrático.

A SRA. CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI-Houve?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - São tantas
as emendas, que eu já não estou tão seguro. Mas
vamos verificar. Se não houve, caberá ao Presidente definir como a matéria deva ser tratada.
AEmenda de n° 53, da Ilustre Constituinte Maria
Lúcia; altere-se o § 2° do art. 4" do anteprojeto,
dando-se a seguinte redação:

A SRA. CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI - É da boa técnica legislativa, porque ela foi
aprovada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exatamente. Então, seria bom, depois, os nossos Ilustres
assessores fazerem uma verificação, porque o
computador tinha, as diversas classificações da
emenda, num código e a impressão desse código,
se aprovada, se rejeitada, se aprovada parcialmente ou prejudicada, pode não ter havido essa revisão pela falta de tempo ou pela impossibilidade
de fazê-lo e, simplesmente, o problema de código
do computador ser modificado, a conclusão se
modificaria.

"O direito à vida, à saúde e à alimentação
é assegurado desde a concepção, devendo
o Estado prestar assistência àqueles cujos
pais não têm condições de fazê-lo."
Acolhemos a emenda proposta que aprimora,
enriquece o texto original. É a inclusão da expressão "O direito à vida". Foi objeto também de
várias emendas. Por isso, todas estão, neste sentido, acolhidas.
A Emenda de n°63, do ilustre Constituinte Sotero Cunha, também no sentido de que seja suprimido no art 5°, o termo "abandonados". E o
problema também da questão da adoção. Esta
emenda foi acolhida.
A Emenda n° 65, também do ilustre Constítumte Sotero Cunha. Dê-se ao § 1°, do art. 3°,
a seguinte redação:

A SRA. CONsmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Mas, mesmo assim o trabalho está muito
bom.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Muito obrigado
A segumte é a Emenda n° 71, ainda do ilustre
Constituinte João de Deus Antunes. No § 4° do
art. 4°,do anteprojeto, após a expressão "mercado
de trabalho", acrescente-se o seguinte:

"Os problemas de planejamento familiar
levarão em conta as condições de habitação,
saúde, educação, cultura, lazer e segurança
a serem confederadas à família."

A SRA. CONSTITUINTE EUNICE MICHILESEstou observando que, em alguns casos, emendas com o mesmo sentido eram consideradas
aprovadas e em outros, rejeitada.
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O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É em função, ilustre Constituinte, da explicação que já dei
há pouco. O computador só emitiu esse relatóno
na madrugada de hoje. Tínhamos uma entre duas
opções: fazermos uma conferência rigorosa e não
podermos iniciar o processo de votação, como
marcado, ou então estarmos sujeitos a essas pequenas falhas.
Mas, diante da sugestão da ilustre Constituinte
Sandra Cavalcanti, acredito que essa questão poderá ser resolvida e a assessoria poderá, logo em
seguida, fazer as retificações, nesse aspecto, para
que todas sejam consideradas aprovadas, ou no
máximo a primeira considerada aprovada e as
demais prejudicadas.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - No caso aqui é o da nulidade.

Somos favoráveis à aprovação da emenda. O
acréscimo da palavra "segurança" toma o texto
mais completo.
A Emenda rr 67, do ilustre Constituinte João
de Deus Antunes. No § 2°,do art. 3° do anteprojeto,
substitua-se a palavra "aprovação" por "autorização".
Somos favoráveis à aprovação da emenda. A
substituição da palavra "aprovação" por "autorização" confere mais precisão ao texto. É naquela
questão das experiências genéticas, em vez de
ser pela aprovação fica pela autorização.
A Emenda n° 70, também do ilustre Constituinte João de Deus Antunes. No § 4° do art.
3°, dizendo que proíbe-se a comercialização de
órgãos humanos. A mesma questão já apreciada
na emenda anterior.
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"Salvo aprendizado em estabelecimentos
especializados."

i

É o mesmo teor de emenda do ilustre Constituinte Nelson Cameiro. Por consequência, neste
caso não houve falha, ambas aparecem como
aprovadas
A Emenda n° 72, também do ilustre Constituinte João de Deus Antunes. Suprima-se o §
5., do art. 1°, do anteprojeto.
Somos pela aprovação em parte, acolhendo
a supressão relativa a "anulação do casamento
em qualquer tempo". É também uma emenda
semelhante a anterior. Como ela se referia à integridade do § 5°,que trata da anulação e da nulidade, consideramos parcialmente aprovada, no que
diz respeito à anulação.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE. (Nelson Aguiar) não.
-

POIS

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Lamento ter chegado tarde, porque os com-
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promissos são muitos. Mas eu gostaria de saber
se V. Ex' ao aprovar essa emenda, é porque aprovou a outra que excluía todo o art. 50?
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) -Já apreciamos um anterior que retira a anulação do casamento.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- V. Ex', então mantém a nulidade?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sim. Mantém a nulidade.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- mas, com a devida vênia, acho que há uma
confusão muito grande. A nulidade do ato jurídico,
até na emenda que apresentei, demonstrei que
a nulidade é uma tradição em todo o Direito do
mundo, que a nulidade pode ser argüida em qualquer momento, por qualquer pessoa, inclusive
pelo Ministério Público. De modo que, se pusermos na Constituição que a nulidade pode ser
arguída a qualquer tempo é repetir um truísmo
jurídico.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - V. Ex"tem
todo o direito de solicitar destaque à sua emenda
e o Plenário apreciar de maneira livre e soberana.
Não sei se ficou claro, ilustre Constituinte. Após
essas apreciações será aberto um prazo pelo Sr.
Presidente para o requerimento de destaques. Então, V. Ex' poderá fazê-lo e o Plenário, naturalmente, decidirá o que fica mais próprio ao texto.
Agradeço.

É a inclusão da expressão "o direito à vida".
Acolhemos a emenda proposta, que aprimora
e enriquece o texto originaL Também aí não houve
erro do computador, e a emenda está aprovada
como deveria estar.
A Emenda rr 88, do ilustre Constituinte Nelson
Aguiar, é aprovada parcialmente:
"Transforme-se o § 2°, do art. 3°, em artigo
com a seguinte redação: As pesquisas em genética humana dependem de autorização prévia dos
órgãos competentes, sendo vedada qualquer pránca que atente contra a vida e a dignidade humana, e sua utilização para fins comerciais."
O texto já se' encontra incluído na Emenda n°
2, de maneira mais abrangente. Aceitamos a expressão "autorização prévia" e rejeitamos o restante.
Quer dizer, como a matéria já estava contida,
ao meu ver, com mais detalhes na Emenda n°
2, nos a acolhemos na parte referente à "autorização prévia".
A SRA CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) não.

Pois

A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Aqui mais uma vez, houve uma complicação
no código, porque ela é aprovada inteira. O que
vai ser aprovado dela, apesar de ser uma parte,
não significa que ela não tenha sido aprovada.
Se ela é aprovada parcialmente significa que uma
parte só foi aprovada e uma outra não.

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Desculpe-me ter interrompido, mas é porque,
infelizmente, não tinha podido chegar a tempo.

Vamos passar isto a limpo, dando-a como aprovada, não é?

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É sempre
um prrvíléqío ouvir o ilustre conterrâneo.
A Emenda n° 74, do ilustre Constituinte Sotero
Cunha.
Dê-se ao § 3°, do art. 4°, a seguinte redação:

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Então, nós
ficamos assim.
A Emenda n° 90, também do ilustre Constituinte Nelson Aguiar.
Altere-se a redação do § 3°, do art. 1°:

"Às crianças e adolescentes em situação
irregular, sem prejuízo da responsbilidade civil ou penal dos pais, é assegurada a assistência do Estado que os protegerá contra
todos os tipos de discriminação, pressão ou
exploração. Somente é perrrutído o regime
de abrigo especializado nos casos de infração
prevista na legislação própria."

"Entende-se por entidade familiar, para
efeito de proteção do Estado, a união estável
entre o"homem e a mulher e seus dependentes.

Aqui, também, trata-se daquela retirada da expressão "confinamento". Havia emendas no sentido de substituir por "internamento", e havia também uma discussão sobre a semântica, mas a
experiência e o saber, do ilustre Constituinte Sotero Cunha nos deu uma redação que acreditamos
supre inteiramente todas as preocupações aqui
debatidas. Somente é permitido o regime de
"abrigos especializados", nos casos de infração
previstos na legislação própria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Quero
parabenizá-lo inclusive pela felicidade da expressão: "abrigos especializados", muito boa.
O SR RELATOR (Eraldo Tinoco) -A Emenda
n° 75, do ilustre ConstItuinte Sotero Cunha:
"Dê-se ao § lo, do artigo 4°, a segumte
redação: o direito à vida, à saúde, à alimentação é assegurado etc., etc .. "

Aqui inclui-se a expressão, "seus dependentes"
no conceito de entidade familiar. Somos pela
aprovação da expressão aditiva, o texto do parágrafo toma mais clara a redação e amplia convenientemente o conceito de entidade familiar.
Devo dizer que, aproveitando também a emenda do ilustre Constituinte Nelson Cameiro, a redação final do artigo ficará, esta que está aí, acrescido da expressão de que "o Estado facilitará a
sua conversão em casamento."
A Emenda n° 91, do ilustre Constituinte Nelson
Aguiar:
"Dê-se nova redação ao art. 5°, suprimindo-se o termo "abandonados" e substituindo-se a expressão "que a lei estabelecer" por
"da lei."
Então, o texto ficaria:
"a adoção de menores" - A expressão
"abandonados" já foi prevista em outras
emendas - "por brasileiros e estrangeiros
radicados no Brasil, será estimulada pelos
Poderes Públicos com assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios na forma da lei."
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Somos pela aprovação, dado o caso de que
a supressão do termo "abandonados" abre espaço para um número maior de beneficiados com
a adoção, uma vez que muitos menores não abandonados vêm sendo adotados por motivos diversos.
A garantia de subsídios fornecidos pelos Poderes Públicos é importante para suprir a necessidade das famílias carentes que adotam o menor.
Enquanto que a alteração no texto original, no
final do artigo, visa simplificar a sua redação.
A Emenda n° 92, também do Constituinte NelsonAguiar:
"Substitua-se o art. 6 9 e o seu parágrafo
único: Ao idoso é assegurado o direito ao
apoio econômico, à moradia e ao convívio
familiar e comunitário que evite e supere o
seu isolamento e segregação."
Parágrafo único: Acima de 65 anos, sãolhes assegurados proventos mensais vitalícios não inferiores a um salário mínimo, reajustados nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade."
Somos pela aprovação da emenda, no que diz
respeito a estender o amparo a todos os idosos,
independente do fato de comprovarem ou não
tempo de trabalho, também no que se refere a
garantia do rendimento mínimo.
A emenda está aprovada, naturalmente como
outras emendas a respeito deste art. 6° também
são aprovadas; a redação final terá que comportar
todos aqueles textos que vieram a ser aprovados.
A Emenda n" 95, do Constituinte Meira Filho:
Ao anteprojeto da Família, do Menor e do
Idoso, acrescente-se § 6°, do art. 1°, e dê-se
ao § 5° do mesmo artigo a seguinte redação:
A família, célula básica da sociedade, tem
direito à proteção social, econômica e jurídica do Estado, com vistas à realização pessoal dos seus membros.
§ 5° Uma vez comprovada a não validade do casamento, este poderá ser declarado
nulo em qualquer época.

É a emenda a que eu me referia que talvez
atenda à preocupação da ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti.
"Uma vez comprovado o fato, e anterior
à união conjugal, que conteste a sua validade,
ou comprovado vício na realização do casamento, este poderá ser anulado em qualquer
época."
Somos pela aprovação, no tocante ao § 5°, mediante nova redação. Pela rejeição das demais
disposições, tendo em vista que o texto do anteprojeto já atende às preocupações do autor da
emenda. Aprovação parcial, portanto.
É esta a emenda a que me referia, qua falava
não na nulidade, mas declarado nulo.
A Emenda n° 99, também do Constituinte Meira Filho:
"Dê-se ao § 4°, do art. 4°, a seguinte redação:

É vedado o ingresso de menores de 14
anos no mercado de trabalho, facultandose-lhes, porém uma aprendizagem em estabelecimentos especializados. Veda-se, igualmente, o trabalho noturno ou em locais perigosos ou insalubres, a menores de 18 anos."
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Aidéia de possibilitara "aprendizagem em estabelecimentos especializados" já tinha sido objeto
de duas outras emendas, mas é que o ilustre
Constituinte acresce o problema de proibir" o trabalho notumo ou em locais perigosos ou insalubres, a menores de 18 anos." Acatamos, portanto,
a emenda.
A Emenda n° 112, do ilustre Constituinte Cássio Cunha Lima:
"Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art.
4°;Toda criança terá direito à assistência social, sendo ou não seus pais contríbumtes
dos sistemas previdenciários."
Acolhemos a emenda proposta por considerá-Ia extremamente oportuna. Os cuidados com
a criança são essenciais e devem ser prestados
também pela Previdência Social, independentemente da qualidade de segurado dos seus pais.
Najustíãcanva, o Constituinte lembra, inclusive,
o caso de uma criança em dificuldades de saúde,
de ser rejeitado e não ser atendido num posto
do Inamps, pelo fato de não trazer a carteira de
segurado dos seus pais.
A Emenda n° 113, do ilustre Constituinte Cássio Cunha Lima:
"Modifique-seo § 3°, do art. 4° do anteprojeto, para o seguinte:
Às crianças e aos adolescentes em situação irregular, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal dos pais, é assegurada
a assistência do Estado, que os protegerá
contra todos os tipos de discnmínação,
opressão e exploração. Somente é permitido
o regime de internamento, nos casos de infração, previstos na legislação própria."

Nós aproveitamos a Idéia, mas naturalmente
que combinada com a do ilustre Constituinte Sotero Cunha, "internamentos em entidades especializadas".
A Emenda n° 116, do ilustre Constituinte Ro-

berto Augusto:
Emenda aditiva, § 6°.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Sr. Relator, vamos interrompê-lo, porque temos a presença do ilustre Presidente da Comissão temática,
Constituinte Marcondes Gadelha, que deseja trazer uma informação para nós.
O SR. CONSffiUINTE MARCONDES GADELHA - Ilustre Relator, meus colegas, eu quero,
inicialmente, e de maneira muito sucinta, me congratular por esse trabalho patriótico, que tem sido
conduzido com brilho, com proficiência, levando
à conclusão em tempo hábil, dentro do prazo,
de todas as responsabilidades e obrigações desta
Subcomissão.
Pedi uma breve interrupção ao Sr. Relator,para
dar um aviso: segunda-feira começam os trabalhos da Comissão rr 8, e, evidentemente, tínhamos que discutir algumas coisas referentes à locação, prazos etc.
Quero comunicar que havia um certo desconforto dos companheiros em relação ao local, porque se entendia que em nenhuma das Comissões
do Senado haveria espaço suficiente para abrigar
os 63 Membros das 3 Subcomissões reunidas.
Assim sendo, ouvido o Relator-Geral, Constituin-

te Artur da Távola, tomei a iniciativa de reivindicar
para o funcionamento da Comissão n- 8 o Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados.
Isso foi uma solicitação que me fOI conduzida
pelo Relator, que certamente deve ter captado
essa inquietação, de modo que, na conversa com
o Presidente Ulysses Guimarães tivemos a plena
anuência. Quero anunciar que nos instalaremos
na segunda-feira às 10 horas para o recebimento
dos anteprojetos das Subcomissões e discussão
de algumas normas internas de trabalho da nossa
Comissão.
Vou dar uma idéia muito superficial de prazos.
Começamos no dia 25, e o prazo do Relator,
Constituinte Artur da Távola, termina no dia 7
de junho; os trabalhos da Comissão terminam
no dia 15 de junho de 1987, com a entrega do
anteprojeto da Corrnssâo para a Sistematização.
É possível, ainda, ouvir algumas personalidades, no curso dos nossos debates, que estamos
elaborando uma pauta; se houver sugestões elas
podem ser encaminhadas a mim ou ao RelatorGeral, para a apresentação de um roteiro, já na
segunda-feira.
Eram as observações e avisos que queria fazer
e fico grato pela atenção, congratulando-me mais
uma vez pelo trabalho do Relator, pela participação intensiva de todos e de cada um. Estaremos todos, então, iniciando essa nova fase, essa
nova etapa com a consciência, a certeza do dever
cumprido. Podemos dizerao País que esta Subcomissão trabalhou dentro dos seus prazos e cumpriu todas as suas obrigações.
Haverá uma secretaria onde o Relator ficará
instalado, e será em uma dessas salas que vamos
colocar armários, computador, etc. O Auditório
Nereu Ramos será apenas para as reuniões. Lá
ficará funcionando a secretaria da Comissão de
Sistematização, ao lado, mas o plenário será nosso. Muito obrigado.
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"Acrescente-se ao caput do art 3" a segUInte palavra, após a expressão "fundada
nos principios da paternidade livre".
Quer dizer, é uma emenda aditiva: "fundada
nos princípios da paternidade livre".
Acolhemos a emenda; somos pela aprovação
por enriquecer o texto.
A emenda n- 120, da IlustreConstituinte Euni-

ce Michilles:
"Dê-se ao § 4°, do art 4°, a seguinte redação:
O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
ingresso de menores de 14 (quatorze) anos
no mercado de trabalho, salvo nas condições
específicas de aprendiz, com uma jornada
de trabalho nunca superior a 3 horas. A estes,
quando carentes, será assegurado pelo sistema educacional a alimentação e o preparo
para o trabalho".
Esta emenda amplia o conceito da possibilidade do menor aprendiz, só que cria uma limitação, que achamos oportuna, com o seu tempo
máximo de trabalho em 3 horas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Estamos recebendo o Constituinte Iberê ferreira, que
fOI ontem atender à festa da padroeira da sua
cidade. Ele chegou de avrão, esta madrugada,
e não teve tempo, sequer, de fazer a barba. Parabéns pela diligência,Constituinte, no cumprimento dos seus deveres para com esta Subcomissão.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Acolhemos a emenda da ilustre Constituinte, que inova
ao estabelecer ajornada de trabalho para o menor
aprendiz nunca superior a três horas. Somos pela
aprovação.
A Emenda n° 121, também da Constítumte Eunice Michiles:

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - A Emenda
n° 116, do ilustre Constituinte Roberto Augusto,
emenda aditiva ao art. 1°:
"Acrescente-se o § 6°com a seguinte redação:
A viúva, ao contrair novas núpcias, não
perderá os direitos previdenciários adquiridos".

"Acrescente-se ao art. 3° o seguinte parágrafo:
É responsabilidade do Estado promover
a vida, não sendo permitido o aborto como
método de planejamento familiar, cabível,
apenas, no caso de estupro, gravidez de alto
risco e casos de má formação fetal, como
possibilidade de vida vegetativa, de acordo
com alei."

Somos pela aprovação da emenda pelo alcance
social que apresenta. Tal medida, que preserva
o direito da viúva,vem a estimular a regularização
da sociedade conjugal. Sim, porque naturalmente, de um modo geral, as viúvas têm os seus
dependentes que precisam continuar merecendo
os seus cuidados, independente de outro casamento.
Na redação final, esse aspecto do viúvo, foi
lembrado. Como temos, no própio artigo, direitos
Iguais do homem e da mulher, a redação final,
caso a emenda seja aprovada, deverá conter tanto
a situação da viúva quanto a do viúvo.

Somos pela aprovação, em virtude da necessidade de se lirmtar os casos em que se admitirá
o aborto.
O assunto do aborto, que foi tão discutido aqui,
não tinha sido objeto de referência no anteprojeto.
Dadas as manifestações do debate e oferecimento desta emenda, resolvemos acolhê-Ia.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Mas, Sr. Presidente, os viúvos já carregam
todos os direitos previdenciários, no Brasil, há
muito tempo.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -A Emenda
n° 119, da ilustre Constituinte Eunice Michilles:

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sr. Presidente, Sr. Relator, peço permissão para
retroagir um pouco, porque quis acompanhar a
redação mas ela avançou um pouco. Quando
V. Ex" falou sobre a Emenda rr' 119, da ilustre
Constituinte Eunice Michiles, em que ela pede,
após a expressão "fundada nos princípios da paternidade" a palavra "livre", quero perguntar como ficou a redação desse art. 3°: "planejamento
familiar, fundado nos princípios da paternidade
responsável e dignidade humana e no respeito
à vida"...Corno ficou essa redação?
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o SR RELATOR(Eraldo Tinoco) - ..."fundada
nos princípios da patemidade livre e responsável.,''. O objetivo da emenda é acrescentar a palavra "livre" depois da palavra "paternidade".
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESJá entendi. Muito obrigado.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) -A Emenda

rr 122:
"Suprima-se do caput do art. 5" a palavra
"abadonados."
Já foi objeto de apreciação. Esta emenda também foi aprovada
A Emenda rr 127, do Constituinte Bosco França:
"Inclua-se no capítulo referente ao menor,
em lugar do § 4°, do art 4", do anteprojeto,
o seguinte dispositivo:
O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
ingresso de menor de 14 (quatorze) anos
no mercado de trabalho, porém será estimulado no período dos 10 (dez) aos 14 (quatorze) anos o treinamento de menores, já nos
locais de trabalho, acompanhados de assistência educacional e alimentação."

É o mesmo princípio do menor aprendiz. Acolhemos a emenda, concordamos com a proposta
de se assegurar aos menores a aprendizagem
profissional.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESPulou a 129?
O SR RELATOR (Eraldo Tinoco) - O nobre
Constituinte Eliel Rodrigues está perfeitamente
sintonizado com o andamento dos trabalhos, lembrou que pulamos a de n° 129. Portanto, a Emenda rr 129, do Constituinte Bosco França:
"Incluam-se no capítulo referente ao Idoso
no artigo 6°, parágrafo único, os seguintes
dispositivos:
Art. - Os proventos
"Incluam-se no capitulo referente ao Idoso
no artigo 6°, parágrafo único, os seguintes
dispositivos:
Art.
Os proventos da aposentadoria serão reajustados nas mesmas proporções e
na "mesma época", dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade."
Somos pela aprovação da emenda, no que diz
respeito a se reajustarem os proventos dos idosos
na época dos reajustes concedidos aos trabalhadores.
Isso para evitar que os órgãos da previdência
fizessem o reajuste no mesmo percentual, mas
10 meses depois.
Agora, vamos a Emenda n- 136, do ilustre
Constituinte Augusto Carvalho:
Inclua-se após o art. 5°, do Anteprojeto
Constitucional da Subcomissão da Família
do Menor e do Idoso, o artigo com a seguinte
redação:
"Art.
...Pais e filhos adotivos terão assistência integral por parte do Ministério da
Previdência e Assistência Social, através dos
respectivos órgãos assistenciais dentro de
sua área de atuação."

Somos pela sua aprovação, incluindo o assunto
como § ao art. 5°, o texto originai refere-se apenas
à assistênciajuridica e aos incentivos fiscais, sendo válido estender os benefíctos da área da Previdência e Assistência Social.
A Emenda n° 139, do Ilustre Constituinte Iberê
Ferreira:
"Dê-se ao § 5°, do art. 1°, do Anteprojeto
do Relator, a seguinte redação:
"Art. 1" ...
§ 5° A nulidade do casamento pode ser
declarada a qualquer tempo."
Com a observação da emenda anterior que fala
no casamento declarado nulo, dentro da observação da Ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti;
é o problema apenas da redação.
A Emenda rr 141, do ilustre Constituinte Iberê
Ferreira:
Dê-se ao § 3°, do art. 1°, a seguinte redação:
"Art. r§ 3° Para efeito de proteção do Estado
é reconhecida a união estável entre homem,
mulher e seus dependentes como entidade
familiar;"
Também já foi objeto de outra emenda a respeito, também aprovada.
Emenda n° 142, do ilustre Constituinte Iberê
Ferreira:
"Art. 6° O Estado e a Sociedade têm o
dever de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e programas permanentes
que assegurem oportunidades de participação na comunidade, defendam sua saúde
e bem-estar, quando possível em seus próprios lares, garantam condições dignas de
vida e impeçam a discriminação de qualquer
natureza.

Foi objeto também de emenda do nobre Constituinte Nelson Carneiro.
Parágrafo único. Os proventos da aposentadona e reforma, bem como as pensões
delas decorrentes, serão reajustadas nas
mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade, não estando sujeitos à incidência do imposto de
renda. Aos 70 (setenta) anos de idade, é garantida a aposentadoria para os que assim
o desejarem."
Inclui aí o problema de aposentadoria e reformas, naturalmente amparando os militares, que
são reformados em vez de aposentados, e as pensões que já tinham sido objeto de outras emendas.
Emenda na 147, do ilustre Constituinte Iberê
Ferreira:
Dê-se ao art. 4° e seus §§, do anteprojeto
do relator, a seguinte redação:
"Art. 4. A criança tem direito à proteção
do Estado e da Sociedade, sem distinção
ou discriminação por motivo de raça, cor,
sexo, língua, religião, origem, nqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua
ou de sua família, assegurando-se-Ihe:
l-proteção especial, por lei e por outros
meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições
de liberdade e dignidade;
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11- o direito ao nome e à nacionalidade
brasileira;

11I - o direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas;
IV - o direito a cuidados especiais exigidos por sua condição peculiar de incapaCidade física, mental ou socialmente;
V- o direito á convivência familiar e à
educação gratuita e compulsória;
VI- o direito à proteção contra quaisquer
formas de negligência, crueldade e exploração.
§ 1° O direito à saude e à alimentação
é assegurado desde a concepção, através da
gestante e a criança desde o nascimento,
devendo o Estado prestar assistência àquela
cujos pais não tenham condições de fazê-lo.
§ 2° O direito à educação é assegurado
desde o nascimento, devendo o Estado garantir gratuitamente às famílias que o desejarem, a educação e a assistência às crianças
de até (6) seis anos, em Instituições especializadas
§ 3° Às crianças e adolecentes em situação irregular, sem prejuízo da responsabílidade civil ou penal dos pais, é assegurada
a assistência do Estado, que os protegerá
contra todos os tipos de discriminação,
opressão ou exploração.
§ 4° O trabalho do menor será regulado
em legislação especial, não sendo permitido
o ingresso de menores de 14 (quatorze) anos
no mercado de trabalho, assegurando-lhes,
pelo sistema educacional, a alimentação e
o preparo para o trabalho."
Acolhemos parcíalmente a emenda, substítuíndo o caput do art. 4° do anteprojeto pelo caput
da proposição em exame.
Quanto aos itens propostos no mesmo artigo,
já acatamos outras sugestões.
Dentro da colocação da ilustre Constituínte
Sandra Cavalcantr, a emenda é totalmente aprovada, desde quando as suas idéias básicas estão
realmente amparadas. Entretanto, quanto a sua
forma redacional, demos preferência a outras
emendas ou, então, detalhes de inclusão de uma
palavra.
Mas, vejam que o fundamento desta emenda
é substituir aquela expressão da Declaração Universal do Direito da Criança pelo detalhamento
desses direitos, conforme está na Carta das Nações Unidas

Emenda n- 168, do Ilustre Constituinte Roberto Freire:
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
"Art (...) Quaisquer atos que envolvam
agressões físicas e psicológicas na constância das relações familiares serão considerados como crimes e punidos na forma da
lei."
Acolhemos a emenda, porquanto amplia a proteção dos membros da família.
Confesso que acho um tanto redundante essa
emenda, desde quando o art. 2°, estabelece direitos iguais etc., e na proteção à família já estaria
isso incluído.
Mas, dentro do espírito benevolente do relator,
de acatar o máximo possível as emendas, nós
aproveitamos este texto.
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Emenda n° 186, do ilustre Constituinte Stélio
Dias:

Art. 6° ...
Parágrafo único ...

Art. 7° Os proventos de qualquer espécie e as pensões devidas não sofrerão incidência de imposto sobre a renda
Somos pela aprovação em parte, pois, entendemos ser justo que os proventos de aposentadona
e pensões não devem sofrer mcidêncía do imposto sobre a renda.

o

SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sr. Relator, pela ordem.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESA expressão "proventos" abrange rendimentos de
aposentadoria?
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Parece-me
que há uma redação mais explícita, em outra
emenda, onde havia uma redação mais detalhada.
Mas, entendemos, quando diz os "proventos",
dentro do espírito em que se msere esse parágrafo, que são proventos de aposentadoria E já
há emenda no sentido de que haja um mínimo
Umita ao salário mínimo.
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - E reajusta sempre que houver o reajuste
da categoria na ativa
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) -A Emenda

rr 193, do Constitumte Maurício Pádua pede para
acrescentar no § 3°, do art. 2°, depois da expressão:
"ação privada ou pública e garantIrá gratuidade dos meios necessários à sua comprovação, quando houver carência do recurso
do interessado."

É o problema da investigação da paternidade.
Não está no texto da emenda, mas verificamos
que se referia ao § 30, do art. 2°.
Sr Presidente, com essas apreciações nós comentamos todas as emendas que mereceram parecer favorável, ressalvada a observação da Constituinte Sandra Cavalcanti, de que algumas emendas que não aparecem como aprovadas por esse
erro de classificação, mas que têm teor igual a
outras que foram aprovadas, então, elas devem
figurar entre as aprovadas.
Estou à disposição para qualquer esclarecimento e devolvo a palavra ao Sr. Presidente.
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Eu segeriria - já que encontramos aqui,
em várias oportunidades, emendas dadas como
rejeitadas quando, na realidade, foram aprovadas
- que nós repassássemos também, já, as rejeitadas, até para fazer uma diminuição nessa carga
de rejeitadas, e votássemos às aprovadas depois,
em globo, com os destaques que vierem a ser
solicitados.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - POIS não.
Então, vamos ao trabalho. Vamos pela ordem nu-

rnênca.
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - As rejeitadas.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - As rejeitadas. A primeira é logo a de n° 1, no anteprojeto.

O SR PRESIDENTE (Wilson Aguiar) - Solicito
ao Constituinte Sotero Cunha que ocupe a presidência.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) seguinte redação ao art. 3°:

Dê-se a

"Art. 3°. O planejamento familiar, fundado nos principios da paternidade responsável, da dignidade humana, do respeito à VIda
e à mtegridade física, desde o momento da
fecundação, é decisão do casal, competindo
ao Estado colocar à disposição da sociedade,
recursos educacionais, técnicos e científicos
para o exercicio desse direito."
Vejam que o espírito da emenda já está contido
no texto onginal. A diferença é quando mclui a
expressão "respeito à vida". Como inclusive acatamos, especificamente, a emenda que trata do problema do aborto, e como, também, entendemos
que na expressão, como está no texto original,
que diz o seguinte:
"O planejamento familiar, fundado nos
princípios da paternidade responsável e dignidade humana e no respeito à vida e à integridade física, é decisão do casal, competmdo ao Estado colocar à disposição.:"
Quer dizer, já mencionado "respeito à vida",
já inclui todas as etapas no que se refere, por
exemplo, à expressão "desde o momento da fecundação". E a inovação do texto, quando diz,
especificamente, "desde o momento da fecundação".
Então, entendemos que a ciência já estabelecendo que, em fecundação já existe vida, o respeito à vida já abrange esse termo "desde a fecundação".
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Eu vou pedir destaque para essa emenda.
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"As pesquisas e experiências de genética
humana dependem da aprovação dos órgãos competentes, não sendo permitida: ..."
O teor da emenda diz:
"O ser humano deve ser respeitado como
pessoa desde o primeiro momento de sua
concepção, etc.,"
Parece-me que este conceito já está no caput
do artigo, por ISSO preferi o texto da Emenda rr'
2, embora os itens, tanto o I quanto o Il, sejam
semelhantes. Então, seria uma aprovação parcial.
A Emenda n° 7 diz o seguinte:
"O planejamento familiar, fundado nos
pnncipíos da paternidade responsável, da
dIgmdade humana e no respeito à vida e
à integridade física, desde o momento da
concepção, é decisão do casal, .. "
Essa emenda tem Igual teor à da Emenda n°
1. Então, entendemos que quando se refere ao
"respeito à vida" já está entendido que é desde
o momento da concepção. A de n° 1 fala "desde
o momento da fecundação É apenas diferença
de palavras.
Essa foi rejeitada mesmo, porque é apenas uma
emenda aditiva à expressão "desde o momento
da concepção."
A Emenda n° 8 diz:

"Caput do art 4 - A criança tem direito
à vida, à liberdade, à alimentação, à saúde,
à educação, inclusive religiosa, à profissionalização, à habitação, ao lazer e a conviver
com seus pais."
Nós entendemos que, na forma proposta pelo
ConstItuinte Iberê Ferreira, está mais completa.
Então, rejeitamos em benefício da outra emenda.
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Mas, na verdade, ela também é aprovada.

"Dê-se ao § 2°, do art. 3°, a seguinte redação: § 2° - O ser humano deve ser respeitado como pessoa desde o primeiro momento de sua concepção, não sendo, portanto,
permitida qualquer prática, pesquisa, experiência de genética que atente contra a vida
e a dignidade da pessoa humana, inseminação post mortem, maternidade, etc."

O SR. RELATOR(Eraldo Tmoco)-EIa é aprovada, embora aqui tenha um problema a ser esclarecido. Parece-me que há o aproveitamento da
emenda, a não ser que a conjugação de duas
emendas exija uma modificação na redação. Parece-me que nós só podemos aprová-la ipis ntteris, como foi apresentada, e não apenas a idéia.
Aqui, por exemplo, fala no problema específico
do "direito á VIda, à liberdade, à alimentação, à
saúde, à educação, inclusive religiosa,..." quer dizer, cria o direito à educação religiosa, que parece
não é, especificamente, tratada na emenda do
Constituinte Iberê Ferreira.
Então, parece-me que é relamente...

É o caso que a ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti já observou. Esta emenda é igual à de
número 2.

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUESFoi muito importante esse detalhe, "educação religiosa à criança,'

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Nós temos,
na realidade vánas emendas neste mesmo teor,
conforme verificaremos adiante.
A seguinte é a Emenda n° 6:

A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Portanto, ela foi aprovada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - A número
6, então, é aprovada.
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Do ConstItuinte Ervin Bonkoski. Ela á aprovada in totum, Ela consta de um outro texto
que é igualzinho.
O SR RELATOR (Eraldo Tinoco) - O teor
do § 2° difere um pouco. Vejamos a Emenda
nO 2. O texto do § 2° diz o seguinte:

A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Então, vamos pedir destaque.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Mas, tecmcamente, nós não poderíamos considerá-Ia aprovada, porque, na realidade, ela difere da outra
que foi aproveitada.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Tudo bem. Então, essa fica como rejeitada
e vamos pedir destaque.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Caso venha a ser destacada e aprovada, esta emenda
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modificará a redação da outra, se a outra também
for aprovada.
Emenda n° lO, diz o seguinte:
O casamento pode ser dissolvido
nos casos expressos em lei, desde que haja
a prévia separaçãojudicial por mais de quatro
anos."
"§ 4°

Amplia o prazo de separação judicial. Não acatamos, permanecendo a proposta original de dois
anos para separação.

A Emenda n° 11:
"§ 2° O direito à educação é assegurado
desde o nascimento, devendo o Estado garantir gratuitamente às famílias que necessitarem a educação e a assistência aos menores em instituições especializadas, destinando às mães solteiras, viúvas, desquitadas ou
abandonadas carentes ajuda financeira, a fim
de educarem dignamente seus filhos."
Parecer contrário. A aceitação dessa possibilidade de criação de uma subvenção social para
mães carentes, desde que solteiras, viúvas, desquitadas ou abandonadas, para educarem dignamente seus filhos, embora visando a uma finalidade justa, não pode ser acatada, pois criaria uma
distorção muito grande na finalidade do Estado.
A idéia é assegurar as condições essenciais para que todos tenham acesso a educação de boa
qualidade, obrigatória e gratuita dos 7 aos 14
anos, ou a partir do nascimento, como está sendo
proposto no texto, mas nunca forma de subvenção direta. Além de tudo, não haveria como fiscalizar que esses recursos, uma vez transferidos,
não seriam utilizados com outras finalidades que
não os de interesses da criança.

A Emenda n° 12:
"Art. 1 Afamília, cédula básica da sociedade, tem direito à habitação..."
0

O objetivo aqui é Incluir a palavra "habitação".
Nós entendemos que quando falamos na proteção social, econômica e jurídica, já está a proteção
a que a família possa adquirir a sua habitação.
Embora entendendo como fundamental para a
existência de uma família ter uma habitação condigna, nós achamos que já está contido no texto
e se tivéssemos que expressar aqui habitação,
teríamos que expressar também, direito à alimentação, ao vestuário, a todas as condições que são
essenciais a uma vida digna da família.
A Emenda n° 13 propõe o parágrafo único,
art. 6°:
"Os proventos da aposentadoria e pensões, nunca inferior a um salário mínimo,
serão reajustados nas mesmas proporções
dos reajustes concedidos aos trabalhadores
em atividade. Aos 60 anos de idade é garantida a aposentadoria para os que assim desejarem."
Na realidade, o motivo da rejeição é porque
ela se chocava com a outra que diferenciava a
idade para o homem e a mulher aos 60 anos
e 65 anos, que me pareceu mais conveniente,
principalmente, quando nós estamos eliminando
as barreiras da discriminação, para o ingresso
no serviço público, por idade. Imaginem se nós
baixamos para 60 anos a idade de aposentadoria;

uma pessoa poderia ingressar aos 58 anos no
serviço público e aos 60 anos já estar aposentada.
O SR. CONSTITUINTEEUEL RODRIGUESEu quena apenas pedir destaque, Sr. Relator.

Só uma indagação aos assessores: há essa poshá?
(Resposta afirmativa)

"Os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios especificarão, obrigatoriamente, verbas destinadas à execução das políticas de
atendimento à criança, ao adolescente e de
amparo aos idosos."
Nós achamos que isso é o óbvio. Se nós estamos criando responsabilidade para que o Estado
atenda à criança e ao idoso, nos orçamentos públicos deverão constar. E se isso não ocorrer,
cabe ao Legislativo a aprovação do orçamento
específico.
A Emenda n° 15, art. 6°, § 1° acrescenta:

.. '§'''i'~'

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Concordo
inteiramente. Então, a conclusão seria pela prejudicialidade e não pela rejeição.
srbílídade, lá no programa dos computadores, não

O SR. RELATOR (Eraldo tinoco) - Pois não.
Emenda n° 14 visa incluir um artigo:

"Art. 6°
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tuições especializadas e dotadas dos recursos Indispensáveis, a assistência necessária
aos idosos com mais de setenta anos que
não tenham condições financeiras para suprirem a prórpria manutenção.
Se nós estamos aprovando, Inclusive, um dispositivo que priVIlegie o atendimento no próprio
lar, achamos que não deveríamos criar aí a garantia de criação de "instituições especializadas" para
esse atendimento E isso é um detalhe de política
administrativa que, naturalmente, se os Governos
a nível estadual, municipal ou federal acharem
conveniente a criação de ínstiturções de amparo
ao idoso, a lei não está vedando, pelo contrário
está estimulando, sem precisar declarar desta forma.
A Emenda rr 16 diz:
"§ 4°-0 trabalho do menor é regulado

em legislação especial, observados os seguintes princípios:
1- idade minima de quatorze anos para
admissão ao trabalho;
II - direitos trabalhistas e previdencíános
dos demais trabalhadores;
III- condições de educação, aprendizagem e formação profissional;
N - proibição do trabalho insalubre ou
perigoso, bem como do trabalho noturno aos
menores de dezoito anos."
Deparei-me com a mesma dificuldade; o texto
e a intenção do autor já estão amparados nas
outras emendas e até no texto original. Mas ao
acolhermos a emenda, teremos que substituir inteiramente o teor do artigo, então, idéias como
aquela das 3 horas diárias para o menor aprendiz,
idéias como a de entidades, podendo atender a
menores de 14 anos, em entidades de aprendizagem, estariam prejudicadas Então, preferimos
rejeitar essa e aproveitar as demais.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Não seria melhor que em vez de rejeitada ou
aprovada se colocasse prejudicada? Existem várias emendas que ficaram prejudicadas pela apreciação de uma outra.

O SR. RELATOR (Eraldo TInOCO) - Então, ela
sena prejudicada e não rejeitada.
Emenda n° 17:
§ 3° Aos menores infratores, com ou
sem a tutela dos pais, o Estado assegura:
l-Assistência e proteção contra todos os
tipos de discriminação;
II - Orientação educacional e psicológica
no sentido de mtegrá-Ios ao convivio social;
III- Manutenção pelo tempo necessário
em prédios adequados e sem a caracterização de confinamento".

Parece-me que é mesma situação da anterior,
as idéias básicas estão amparadas, embora não
podendo ser acolhido o texto. Então seria prejudicado. Eu peço aos assessores que anotem, já
que estão com o texto aí na mão, para eu não
ter que parar.
Emenda n° 18: Inclui no § 2°, do art. 4°:
§ 2° O direito à educação é assegurado
desde o nascimento, devendo o Estado garantir, gratuitamente, a educação e a assistência às crianças até quatorze anos, em instituições especializadas".

Nós colocamos no texto 6 anos, porque entendemos que a assistência à criança a partir dos
7 anos entra no capítulo da educação. Então,
não é o caso de modificar, porque são duas coisas
diferentes; uma coisa é o amparo em instituições
como creches ou pré-escolas, e outra coisa é
a partir dos 7 anos com o atedimento nas escolas.
Emenda n° 19:
"Art. 49

.

§ 1 O direito à saúde e à alimentação
é assegurado desde a concepção e é dever
do Estado oferecer a todos, gratuitamente,
os equipamentos sociais indispensáveis a tal
fim, até os seis anos."
0

Aqui é o problema que já foi debatido e esta
proposta estende este dever do Estado a todos,
gratuitamente, e nós entendemos que pode-se
tomar mais um artigo utópico e, queira Deus,
O Estado possa atender àqueles que são carentes,
às famílias que não têm condições de prestar
essa assistência. Então, preferimos o texto original.
O texto do anteprojeto tem por objetivo assegurar essas condições aos que necessitem, e não
aos que têm condições próprias para suprir essas
necessidades.
A diferença aí é a de assegurar a todos, quando
no texto original assegura àqueles cujas famílias
necessitem desse amparo do Estado.
A Emenda n° 20:
Art.
O Estado cria as condições em
colaboração com as famílias, escolas, empresas, organizações populares, para a promoção de eventos de integração cultural, en-
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tre jovens, dentro do País, e mantendo intercâmbio internacional da juventude.
Propomos a rejeição, porquanto se trata de matéria de legislação ordinária e olhe lá, se não de
política administrativa.
A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- E de regime político também.
O SR.RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exatamente.
A Emenda n° 21 pede a supressão do art.
5° Pelo teor da justificativa, entendemos que era
apenas o § 59do art. 2°, e aqui, me parece, houve
um erro de datilografia, quando pede a supressão
do art. 5°, mas como tínhamos que nos louvar
no texto encaminhado pelo autor da emenda, tivemos que rejeitar.
A Emenda n° 23, § 3° do art. 4°
A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Essa é tipicamente uma emenda aprovada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco)No § 3° do artigo 4° do Anteprojeto, onde
se diz: - "Somente é permitido o regime
de confinamento nos casos de infração prevista da legislação própria", diga-se: - Os
menores infratores não sujeitos à reeducação
em instituições apropriadas, através de cursos profissionalizantes e tratamento especializado.

É prejudicada, porque aquela outra redação me
parece mais própria. Então, em vez de ser rejeitada passa a 23 a ser prejudicada.
A Emenda n° 24 cancelem-se as expressões
"de até seis anos".
E aqui, a mesma explicação da anterior, que
amplia para 14:
O objetivo é garantir a assistência às crianças
em instituições especializadas até os 6 anos; a
idade escolar deve ser regulamentada no anteprojeto da Subcomissão de Educação.
A Emenda n° 26
Incluam-se, no final do texto proposto, as
expressões "ou após cinco anos contínuos
de separação de fato, comprovados judicialmente".
Achamos aconselhável a reedição do divórcio
direto, por separação de fato.A regra da exigência
de separação judicial, consensual ou litigiosa,decorridos mais de 3 anos, como pressuposto do
divórcio, tem-se mostrado, socialmente, justa e
adequada. O divórcio direto de duração apenas
de 2 anos tem em vista amparar situações existentes, e anteriores à Emenda Constitucional n° 9.
Parece-me que isso cabia quando o divórcio
foi instituído em que existiam situações, de fato,
com separações não transformadas em separação judicial. Mas, com a abertura que o novo
texto está propondo, inclusive com a diminuição
para 2 anos, me parece que não seria o caso
de permanecer essa regra, de ser possível o divórcio quando houver uma separação de fato. Até
porque, geralmente, essa separação de fato pode
ser objeto de informações fraudulentas, quando
se pede apenas duas testemunhas.
Quer dizer, como a lei e a nossa proposta está
prevendo a separação judicial e a gratuidade para

a separação judicial, no acolhimento de outra
emenda, pareceu-nos que esta norma se tornaria
dispensável.
A Emenda n° 27 está aprovada, a 28 está aprovada, a 29 está aprovada. A Emenda n° 30, §
4°, do art. 1°:
"O casamento pode ser díssolvído nos casos expressos em lei, desde que haja prévia
separação judicial por mais de 2 anos e somente uma vez."
O objetivodesta emenda é permitir apenas uma
dissolução do casamento. Nós achamos que isso
é matéria que deve ser tratada na legislação ordinária, até porque a própria evolução da sociedade
pode impor situações diferentes. Hoje está permitido apenas uma vez pela legislação ordinária, pode ser que o legislador, amanhã ou depois, ache
que deva haver mais de uma vez ou vezes ilimitadas. Achamos que não deveria figurar no texto
constitucional.
A Emenda n- 31 foi prejudicada por já ter
sido objeto de apreciação anterior. A de n° 32
foi aprovada, a de n° 33 aprovada, a de n° 34
rejeitada:
"O casamento poderá ser dissolvido por
divórcioconsensual ou a pedido de qualquer
dos cônjuges."
Se não fomos nem tanto ao mar, não quisemos
ficar nem tanto em terra. Se de um lado não
aceitamos a proposição de ampliar o prazo de
separação judicial para 4 anos, também achamos
conveniente não ter nenhum prazo de separação
judicial, porque entendemos que o prazo para
adaptação dos filhos à nova situação e para a
eventual revisão da decisão do casal deva ser assegurado. Achamos mais próprio, portanto, o prazo de dois anos e por isso rejeitamos esta emenda.
A Emenda n° 35 propõe, em primeiro lugar:
"Ser caracterizado como família a instituída civil ou naturalmente."
Nós estamos amparando as uniões estáveis,
mas não quisemos dar o status igual a uma
família constituída pelo casamento.
O § 2°, ele propõe acrescentar um parágrafo,
dizendo.
"O homem e a mulher têm plena iqualdade de direitos e de deveres no que diz
respeito à administração da sociedade conjugai, pátrio poder, registro de fiJhos, a fixação
de domicílio da famíliae titularidade de administração dos bens do casal "
!'ú nós entendemos que a única expressão que
não está contida no texto é o problema da fixação
do domicílio.Porque entendemos que isto já está
contido na admnistração da sociedade conjugal.
A administração da sociedade conjugal implica
em fixar residência, se não pode haver consenso
de onde residir, o casamento não pode ser mandito. Então, somos pela rejeição por essa razão.

A Emenda n° 36, permanece o problema da
declaração universal dos direitos da criança, mas
diz no § 5°:
"No caso de separação de um casal, ao
cônjuge não responsável pela guarda do filho, só será permitida a aproximação do mes-
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mo, quando essa aproximação não vier a
prejudicar a educação do filho, pelos riscos
de danos morais causados pelos exemplos
perniciosos ou por afronta aos costumes estabelecidos, de danos físicos causados por
atitudes indevidas, a perturbações psicológicas ou mentais."
A legislação ordinária já prevê o caso em que
a autoridade judicial possa estabelecer isso Achamos que não caberia no texto constitucional, até
porque eu acho que o cerne da questão é sempre
o da possibilidade de os filhos conviverem com
os pais, da possibilidade de a família prevalecer.
Então, achamos que é um texto que até na prática
pode ocorrer um caso ou outro, mas isso deve
ser regulado na legislação ordinária a nosso ver.
A Emenda n° 37 foi aprovada parcialmente.
A de n° 38: altera, o § i-. do art 39 dando-lhe
a seguinte redação:
"§ 1° Os programas de planejamento familiarlevarão em conta as condições de habitação, saúde, educação, cultura e lazer a serem conferidas à família, assegurando o
acesso à educação, à informação e aos métodos adequados à regularização da fertilidade,
respeitadas as opções individuais."

O texto, na realidade,já está contido no anteprojeto original, é apenas uma forma de redação
diferente.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Mas então não é rejeitada, não é?
O SR. RELATOR (Eraldo tinoco) - Acho que
ela é prejudicada, por já estar contida no texto.
Iguais a essa são inúmeras, que têm o mesmíssimoteor.
Então, a Emenda n° 38 passa a ser prejudicada
e não rejeitada.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Pela ordem. Aliás, no parecer, V. Ex' usa
exatamente a expressão, "o texto do anteprojeto
já contempla a proposta do autor a respeito dessa
matéria". Prejudicada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tmoco) - Foi o caso
típico da classificação do computador e não houve tempo de fazer a revisão.
A Emenda n° 39 propõe:
"Inclua-se no art 4°, § 2° do anteprojeto
dessa Subcomissão, o seguinte texto:
"O direito á educação é assegurado desde
o nascimento, devendo o Estado garantir
gratuitamente educação e a assistência às
crianças, até 14 anos de idade, nas instriuições especializadas."
É a mesma questão de que entendemos que
a partir dos 7 anos já objeto da Subcomissão
de Educação.
A Emenda n° 40 diz o seguinte:
"Inclua-se o segumte texto no parágrafo
único do art. 6°;
Parágrafo Único. Os proventos da aposentadoria equivalentes aos ganhos reais por
via contratual na ativa, serão reajustados nas
mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade. Aos 70
anos de idade é garantida a aposentadoria
para os que assim a desejarem."
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Confesso que não entendi exatamente o teor
da emenda, me pareceu que ela inclui aí um conceito de salário real e isso tem Implicações com
os problemas atuariais.
A Emenda n° 41, é tembém uma longa emenda, que diz:
"Criar-se-á em cada município um Conselho de Ação Social, composto de autoridade
e pessoas gradas com fins humamtários e
não lucrativos em trabalhos não remunerados, sem conotação religiosa ou político-partidária destinados a examinar e resolver o
problema da mulher, do menor, do idoso,
da família carente, do preso, do hospitalizado
pobre, do mendigo, do alcoólatra, do toxicômano.
Reunír-se-ão em federação os conselhos
de ação SOCIal...
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Não precisa ler toda não, nós já lemos.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Tipicamente de legislação ordinária. Aliás, esse foi objeto do parecer, até elogiando o detalhe e a preocupação do autor; Constituinte Maurício Nasser. Mas
entendemos que é matéria de legislação ordmária.
A Emenda n° 42 idem:
"instalação de casa do idoso em cada município etc." Entendemos que isso é matéria
de legislação ordmána,
A Emenda n° 43 diz que:
"O Ministério Público dará assistência gratuita aos cônjuges sem recursos e em processo de separação e divórcio, na forma da
lei."
A SRA. CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Já dá de forma ampla para outras coisas.
O SR. RELATOR (Eraldo tinoco) -

Exatamen-

te.
A de n° 44 diz o seguinte:
"Estende-se à dona-de-casa os benefícios
da legislação do trabalho, inclusive da aposentadoria."
Entendemos que não é matéria desta Comssão, o assunto deve estar tratado na Comissão
própria a de Seguridade. Por isso não acolhemos
a emenda.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Sr. Presidente, no caso por exemplo desta,
em vez de ser rejeitada, ela também pode ser
prejudicada, pelo fato de ser matéria de outra
Comissão.
O SR RELATOR(Eraldo Tinoco) - Exatamente. A classificação aí deve ser prejudicada e não
rejeitada, porque, naturalmente, a intenção do autor é válida.
A Emenda n° 45:
"Fica concedida isenção do pagamento
de tarifa nos transportes coletivos urbanos
e dentro do perímetro das reqrôes metropolitanas e aglomerados urbanos, definido por
lei, às pessoas com mais de 65 anos de idade
nos horários fora de "pico."
Entendemos que a matéria é de legislação ordinária, até porque tem aspectos, por exemplo, 9
que se entende por horário fora de "pico"? E

imprecisa e acho que detalhista. A regulamentação do problema do transporte coletivo urbano
é problema de prefeituras municipais. Inclusive,
isso vai implicar em subsídio, porque alguém tem
que pagar esse transporte. Então, isso naturalmente só pode ser matéria de legislação municipal.
Emenda n° 46:
"Acrescente-se ao art. 4° do Projeto:
"§ 3° A educação pré-escolar atenderá
aos preceitos de higiene pessoal e alimentar
e instruirá quanto à nocividade das bebidas
alcoólicas, fumo e drogas".

É o primeiro objeto da Subcomissão de Educação, no caso, não seria rejeitado, e sim prejudicado. E já percebo que o autor da emenda vai
pedir destaque.
A SRA CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - É educação pré-escolar.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- A dificuldade que eu acho, é que neste problema, isso é preceito educacional.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Isso aí
já fica no mérito da emneda, se for destacada.
No caso, não seria rejeitada pelo Relator, e sim
prejudicada por entender que a matéria é da Subcomissão de Educação e Cultura.
A Emenda n° 47 inclui, no projeto, este artigo:
"Art. Os pais terão o direito e o dever
de instruir, educar e disclplínar seus filhos,
dentro dos preceitos da obediência filial, da
moral, dos bons costumes, do amor ao estudo e ao trabalho, do respeíto às leis do País,
da sohdaríedade ao prôximo e do temor e
amor a Deus."
Somos pela rejeição. O presente projeto tratou
da matéria no § 2°, do art. 2°, estabelecendo princípios gerais, sem se prender a detalhes que devam
caber à leqislação ordinária
A SRA. CONSmUINTE SANDRACAVALCANTI - Ou prejudicada, ou aprovada.
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O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Este texto é tipicamente de Direito CiVIl; e em
vários Códigos estrangeiros há preceitos que já
autorizam a mãe a declarar e confessar ao oficial
quem é o presumido pai. Então, o Ministério Público interfere, até que o pai aceite ou não a paternidade. Se aceita, registra o nome.
Estou fazendo a revisão do Código Civil, na
parte de família, e fui obrigado a estudar essa
legislação moderna. De modo que é tipicamente
de Direito CiVIl e não pode figurar numa Constituição.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - É bom
esclarecer que há uma emenda que estabelece
esse comportamento, e que nós achamos que
era matéria exatamente de legislação ordmária.
Emenda n- 49:
"Art. A lei ordinária sobre a destinação
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social a entidades públicas ou pnvadas cujo objetivo seja a assistência social ao
menor."

Não se trata de matéria constitucional. Se amanhã, ou depois, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social for eliminado, o texto constitucional ficaria sem efeito.
Emenda n° 50, § l°:

"§ 1c - Os programas de Planejamento
Familiar levarão em conta as condições de
habitação, saúde, educação, cultura e lazer
a serem conferidas às famílias, assegurando
o acesso à educação, à informação e aos
métodos adequados à regularização da fertilidade, respeitadas as opções individuais,"
Emenda n° 51, art. 3°:
"Art. 3° O Planejamento Familiar deverá
ser garantido pelo Estado, a homens e mulheres, através do direito da livre determinação do número de filhos, sendo vedada a
adoção de qualquer prática coercitiva pelo
Poder Público e por entidades privadas.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Então, ela
deve ser prejudicada, porque eu não posso acolher, no texto, dentro da minha sistemática geral,
por ser um texto enxuto, não muito detalhista
Este é o aspecto que me parece que cabe na
legislação ordinária
Emenda n° 48, § 2°:

Também o texto já está contido no anteprojeto
onginaL Entendemos, então, que esse texto aí
deve estar rejeitado, embora a idéia esteja assegurada dentro da sugestão. Ela deve figurar como
prejudicada.

"§ 2° O homem e a mulher têm direito
de declarar a paternidade e a meternidade
de seus filhos, assegurado a ambos o direito
a contestação."

"Art. Incumbe ao Estado promover a
criação de uma rede nacional de assistência
materno-infantil e de uma rede nacional de
creches
Parágrafo único. As creches de que trata
este artigo deverão abrigar crianças de O a
6 anos, sem prejuízo das obrigações atribuídas aos empregadores."

Somos pela rejeição, visto que o § 3°, do art
2° do anteprojeto, estabelece regra relativa à investIgação de paternidade. A emenda proposta, se
aceita, poderá levar pessoas a situações constrangedoras, quando se tratar de declarações falsas.
Quer dizer, aqui é um problema meio difícil.
Acredito que, na forma em que está proposto
no ateprojeto, inclusive com a facilidade da gratuidade etc, estabelecida em emenda, é mais pertinente, porque, da forma que está aqui redigida,
pode levar uma pessoa a fazer uma declaração
falsa e criar uma dificuldade, um embaraço, um
constrangimento enorme, até ser provado que
aquela declaração de paternidade no caso, não
existe.

Emenda n° 52:

Também entendemos que não cabe na legislação. Nós falamos em instituições especializadas.
Amanhã ou depois, o conceito de educação e
de proteção à criança pode mudar, até mesmo
desaparecer esse termo creche.
Emenda n° 54:
Substitua-se o art. 3°:
O planejamento familiar deve ser garantido
pelo Estado onde as mulheres...
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É o mesmo texto. Este texto, aliás, é muito
repetido. Parece-me que foi alguma sugestão de
entidade que sugeriram a vários Constituintes,
porque ele aparece com muita repetição.
Emenda n° 55:

Substitua-se os §§ 3° e 4° do art. 4° pelo
seguinte:
Art. 4°
.
§ 3° O Estado protegerá as crianças e
adolescentes carentes, assegurando-lhes
educação profissional adequada e só por
efeito de infração os submeterá a regime de
confinamento, nos casos previstos em lei
§ 4° Legislação especial disporá sobre o
trabalho do menor só o admitindo para profissionalizar o de Idade superior a doze anos,
com alimentação e assístência médica gratuitas, quando carente

Esta foi rejeitada, porque amparamos outros
textos.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - E mesmo porque, não é só criança carente
que tem que ter ensino profissional, neste País
Está faltando para muitas crianças não carentes.
Emenda n° 56:
Substitua-se o art. l°, caput e o seu § 10
pelos seguintes:
Art. 10 O Estado protegerá a família, livremente constituída pelo casamento civil,
contraído entre homem e mulher capazes
de mantê-Ia, de idade igualou superior a
dezoito anos.
§ 1c A capacidade de manutenção será
comprovada pelos nubentes conforme a lei
determinar.
Entendemos que isso aí já impedina, por exemplo, uma pessoa menor de 18 anos de se casar,
o que não é recomendável, principalmente nos
dias atuais, pejo estágio de evolução da sociedade. E caso houvesse, por exemplo, um caso
de gravidez precoce, não poderia haver casamento, mesmo que esses jovens se manifestassem
a esse respeito.
Então, fomos pela rejeição
Emenda n" 57:

Substitua-se o art. 3° e seus parágrafos
pelo seguinte:
Art. 3° É facultado o planejamento familiar, cabendo ao casal a responsabilidade da
sua realização sob a orientação e com a ajuda
do Estado, quando necessária.
Parágrafo único. Serão reguladas em lei
as pesquisas e experiências de genética humana, que não poderão atentar contra a vida,
a saúde e a dignidade das pessoas.
Entendemos que o texto aprovado e, com as
emendas que foram acolhidas, está melhor colocado. Essa seria prejudicada, portanto.
Emenda n" 58:

Inclua-se onde couber:
Não se pune aborto praticado por médico especialmente autorizado.
§ 1o A lei regulamentará as condições em
que a interrupção da gravidez poderá ocorrer.

Art.

§ 2° Este artigo somente entrará em vigor se
aprovado por plebiscito que se processará até
180 dias após a promulgação desta Constituição.
Art.
A família ínsutuída civil,ou naturalmente, tem direito a proteção do Estado.
§ 1o O homem e a mulher têm plena igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal
ao pátrio poder, ao registro de filhos, a fixação
do domicilio da família e a titularidade e administração dos bens do casal
§ 2° Os filhos nascidos dentro ou forta do
casamento terão iguais direitos e quahhcaçôes,
§ 3° Considera-se atividade econômica
aquela reahzada no recesso do lar.
§ 4° É garantido ao homem e à mulher o
direito de planejar a família, sendo vedada qualquer prática coercitiva pelo Estado, ou entidade
privada ou religiosa.
§ 5° Compete ao Estado regulamentar, fiscalizar e controlar pesquisas e experimentações desenvolvidas no ser humano.
Qualquer ato de VIolência sexual será considerada crime contra a pessoa humana.
Nós rejeitamos essa emenda, embora uma parte dela Já esteja prevista no texto onginal, mas
aqui trata-se basicamente do problema do aborto.
Ela toma o aborto perfeitamente amparado.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Só um plebiscito derruba essa.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) Emenda n- 59:

Dê-se ao § 2° do art. 3° a segumte redação:
O ser humano deve ser considerado como
intrinsecamente o é, pessoa humana, desde
a sua concepção, não sendo permitida:
1- qualquer prática que atente contra a
vida e dignidade humanas;
11- manutenção de embriões humanos
em vida, para fins experimentais e comerciais.
Esta emenda não é rejeitada, ela é prejudicada
porque a redação aceita é mais abrangente e mais
precisa.
Çlê-se ao § 2° do art. 4° a seguinte redação:
E assegurado à criança desde o nascimento, devendo o Estado garantir gratuitamente,
às familias que necessitarem, a educação
temporal, a educação religiosa e a assistência
até sete anos de idade incompletos, em instituições especializadas.
Esta emenda é prejudicada e não rejeitada, porque esses itens estão assegurados no texto proposto.
Emenda n° 61:

"Dê-se ao § 3° do art. 1°a seguinte redação:
Entende-se por instituição, para efeito de
proteção do Estado, a união estável entre
o homem e a mulher e seus filhos, juntos
ou separadamente, como entidade familiar."
Ela é prejudicada, porque o outro texto já ampara.
Emenda n" 62:

"Dê-se o parágrafo único do art. 6° como
§ 1" e 2" com a seguinte redação:
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§ 1c Os proventos da aposentadoria, auxílios por enfermidade e pensões serão reajustados nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade. Aos sessenta e cinco anos de idade para
o homem, e sessenta para a mulher, é garantida a aposentadoria, para os que assim o
requererem, sem qualquer obstáculo das autoridades competentes.
§ 2° Lei complementar assegurará:
1- renda mensal vitalícia equivalente a
três salários minimos;
11- passes gratuitos nos meios de transporte coletivo, explorados diretamente pelo
Estado ou dados em permissão ou concessão;

1II - são excluídos do item 11 deste parágrafo os transportes turísticos, aéreos e rnarítimos, garantida, nos dois últimos, redução
de 1/3 (um terço) do valor da tarifa cobrada
no percurso escolhido."

Somos pela rejeição. Primeiro, porque com a
idéia de uma renda vitalícia de 3 salários mínimos,
estaríamos dando, na realidade, uma proteção
maior do que a que tem o trabalhador em atiVIdade, que tem um salário mínimo.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Até que a Idéia não é má, não é Sr. Presidente? A RacheI de Queiroz conta, só para darmos
uma pausa de 2 minutos, num artigo dela, quando
instituíram o FunruraL..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
sinta-se à vontade, nobre Constituinte, porque está suspensa hoje a atividade plenária e nós, então,
teremos a tarde toda para votar, inclusive para
lembrar RacheI de Queiroz.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Os velhinhos preciosos. Então, ela mostrou
que, a partir do momento em que instituíram o
Funrural, os velhinhos, lá no Ceará, começaram
a receber e foi uma mudança completa de atitudes da família em relação a eles, porque eles
passaram a ser uma coisa muito importante dentro de casa. Essa é uma coisa que não podemos
esquecer.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -

Emenda

n° 63.

Seja suprimido do art. 5° o termo: "abandonados"
Esta emenda está aprovada. Já for considerada
anteriormente.
Emenda n" 64:
"Dê-se ao § 2°, do art. 2°, a seguinte redação:
§ 2° Os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores
têm o dever de auxíliar e amparar seus pais,
conforme a possibilidade daqueles e a necessidade destes."
Acho que é redundante.
A Emenda n" 65, foi aprovada.
Emenda n° 66:
"Dê-se ao art. 3°, caput, a seguinte redação:
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Art. 3" O planejamento familiar. fundado
nos princípios da paterrudade responsável e
dignidade humana e no respeito à vida. é
decisão do casal. sem infnngir o número I.
do parágrafo 2" deste artigo. competindo ao
Estado colocar à disposição da sociedade
recursos educacionais. técnicos e científicos
recomendados pela ciência útil ao caso. em
qualquer de suas ramificações. para o exercício desse direito.
Parece-me que ela é prejudicada e não rejeitada.
Emenda n" 67, aprovada.
Emenda n" 68:
"Acrescente-se ao caput do art. 3" a expressão "desde a concepção". após a palavra
"vida" e substitua-se a palavra "medicina"
por ciência."
Somos pela rejeição da emenda. no que se
refere à expressão "desde a concepção". A expressão proposta é redundante. pois o respeito
à vida já inclui todas as etapas. Se a ciência
entende que. a partir do momento da concepção,
já existe vida. então. já estará amparado pelo texto
contido no anteprojeto
Propomos seja aceita a substituição da palavra
"medicina" por "ciência". Então. desculpem-me.
ela não é rejeitada, é aprovada parcialmente.
Desculpe-me o Constituinte João de Deus Antunes O parecer não está compatível com a conclusão.
Emenda n" 69:
"Acrescente-se o seguinte parágrafo. ao
art. 3". do anteprojeto:
§ 3" É vedado qualquer processo de fecundação ou procriação artificial."
A emenda está. na realidade. prejudicada. porque o texto proposto já ampara essa possibilidade.
Está prejudicada.
A Emenda n° 70 está aprovada.
A de n" 71 também, a de n" 72 está aprovada
parcialmente.
Emenda n" 73:
Substitua-se o § 5" do art. 1" do anteprojeto
do relator pelo seguinte. renumerando-se o
atual para 6". nos seguintes termos:
"§ 5" O divórcio somente poderá ocorrer em casos de infidelidade conjugal provada."
Fomos contrários a essa emenda. por achar
que é um retrocesso. inclusive. em relação à atual
legislação.
A Emenda n" 74 está aprovada e a 75 também.
Emenda n° 76:

Sejam incluídas as seguintes normas:
Art.
O pai e a mãe exercem sobre os
filhos menores ou incapazes o pátrio poder.
em igualdade de condições.
Parágrafo único. O exercício do pátrio
poder ficará sempre subordinado aos interesses morais e materiais do filho,
Esta emenda está prejudicada e não rejeitada.
O princípio já assegurado no texto do anteprojeto,
apenas não incluímos esse problema de "subordinado aos interesses morais e materiais do filho".
porque isso poderia dar dupla interpretação. Por

exemplo. o filho menor. cujo pai e a mãe estejam
de acordo dentro de uma propriedade. poderia.
instado por alguém dizer: isso contraria o meu
interesse material. quer dizer. seria uma ditadura
dos filhos sobre a decisão dos pais.
Emenda n" 77:

Que seja incluída a seguinte norma:
As pessoas incapacitadas para o
trabalho serão beneficiadas por uma política
que lhes garantam uma vida digna. com os
benefícios do convívio comunitário. sem prejuízo de possível readaptação ao trabalho."
Art.

Esta emenda não é rejeitada; é prejudicada porque se trata de assunto de outra subcomissão.
que trata do deficiente.
Emenda n° 78:

Que seja incluída a seguinte norma:
Qualquer que seja a origem da filiação.
o direito dos filhos é reconhecido em igualdade
de condições."
Ela é prejudicada. porque já está contida no
texto.

Art.

Emenda n° 79:

"Que seja incluída a seguinte norma.
Art.
Lei especial disporá sobre o planejamento familiar. a assistência à maternidade,
à infãncia e à adolescência e sobre a educação dos excepcionais....'·
Foi rejeitada porque. embora correta a manifestação, não está redigida de acordo com a distribuição da sistemática de elaboração do texto
constitucional. Ela mistura o problema do excepcional com o problema da assistência à maternidade, com o problema da educação. Então. se
estivéssemos aqui tratando de direitos mais gerais. caberia.
Emenda n° 80:

"Que seja incluída a seguinte norma:
Art.
O Estado garante o direito à vida,
desde a concepção. sendo punidas por lei
práticas e normas abortivas.
Entendemos que isso aqui eliminaria a possibilidade do aborto terapêutico. da gravidez de risco,
por isso acolhemos a emenda. mais abrangente,
rejeitando esta:

Ade n-Bl:
"A maioridade do homem e da mulher se adquire aos 18 anos ..'.
Entendemos que também não é matéria desta
Subcomissão.
-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Ela é prejudicada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tmoco) -A 82:
"Art. O Estado organizará uma política familiar que atenda aos objetivos materiais e
culturais da família. assegurando o pleno
exercício de sua função social:
I- Cooperando com os pais na educação
dos filhos:
U- Prestando assistência à matemidade
e à infância;
III - regulando impostos e encargos gerais em harmonia com as responsabilidades
familiares;
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IV - organizando estruturas juridicas e
técnicas que esclareçam e facilitem o exercício de uma paternidade responsável;
V- assegurando a gratuídade do casamento civile a eficácia jurídica do casamento
religioso. observadas as exigências da Lei.

Somos pela prejudicialidade. por motivo de as
matérias abordadas. na emenda proposta. já se
encontrarem contempladas no texto do anteprojeto. É portanto prejudicada.
Emenda n" 83. emenda aditiva ao art. 4°. §
3°

"Às crianças e adolescentes em situação
irregular. sem prejuízo da caracterização de
crime de responsabilidade civil ou penal dos
pais. é assegurada a assistência do Estado.
que os protegerá contra todos os tipos de
discriminação. opressão ou exploração. Somente é permitido o regime de confinamento
nos casos de infração prevista na legislação
própria".
Prejudicada. Ela não acrescenta nada ao texto
original.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr Presidente. permite?
Mas. aí. estamos emendando o anteprojeto. Se
nada se modifica. no anteprojeto. ela é rejeitada;
não é prejudicada. Quando adita é que prejudica.
Ai. é prejudicada. porque modifica. Mas. como
diz V. Ex", não tenho outro texto. esse apenas
repete o que V. Ex"já disse no anteprojeto, estamos examinando as emendas ao anteprojeto.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Então, ela é prejudicada pelo fato de que
já está no anteprojeto. Ela não é rejeitada. porque
ela tem conteúdo que não agride os demais projetos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas aí é preciso distinguir quando ela é prejudicada. porque contraria...
O SRA.. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Mas S. Ex" diz aqui está prejudicada.
visto que nada acrescenta ao texto original. Mas
ela representa o texto original.
O SR. RELATOR (Evaldo Tinoco) - Como
uma outra emenda que modifica o texto original
foi acolhida. entendemos que essa emenda deveria ser rejeitada. O problema do confinamento
foi acolhido numa emenda. Se aprovarmos essa
emenda. ela voltaria ao texto original do anteprojeto. Então. entendemos que ela realmente deve
ser rejeitada.
A Emenda n° 84
"Altere-se o § 1° do art. 3° do Anteprojeto
Constitucional da Subcomissão da Famílla,
do Menor e do Idoso. para a seguinte redação:
§ 1° Os programas de planejamento familiar levarão em conta as condições de habitação. saúde, educação, cultura e lazer a serem conferidas às famílias, assegurando o
acesso à educação. à informação e aos métodos adequados à regularização da fertílldade,
respeitadas as opções individuais.
É igual àquelas outras anteriores. São, na realidade. prejudicadas e não rejeitadas.
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Emenda 85

"Dê-se nova redação ao caput do art 3°
e ao seu § 1°;tranforme-se o § 2° em novo
artigo.
Art O planejamento familiar,fundado no
pnncípio da paternidade responsável e no
respeito ao direito humano à vida, desde a
concepção, é decisão da família.
§ I ° O Estado assegura à família, para
o exercício desse direito, informações adequadas e recursos materiais, levando em
conta a segurança, o interesse e as condições
sócio-econômicas de seus membros.
§ 2° É proibido o planejamento familiar
orientado para controles demográficos e populacionais."
Ela é prejudicada também, porque já está contida no texto original, com as modificações sofridas
Emenda 86

"Artigo 3° O planejamento familiar, fundado nos pricípios da paternidade responsável, dignidade humana e respeito à vida
desde a concepção, é decisão do casal competindo ao Estado colocar à disposição da
sociedade recursos educacionais, técnicos e
científicos recomendados pala Medicina, para o exercício desse direito."
É igual a outras emendas desse mesmo teor.
Então, dispensa comentários
Emenda 87

"Artigo 3°
§ I° Os programas de planejamento familiarlevarão em conta as condições de habitação, saúde, Educação, cultura, credo religioso e lazer a serem conferidas às famílias".
Ela inclui aqui o conceito de credo relíqioso,
Parece-me que já está contida no caput do artigo,
quando assegura a liberdade de decisão do casal.
É obvio que o aspecto da crença religiosa já
estará respeitado nessa decisão.
Emenda 88

"Transforme-se o § 2° do art. 3° em artigo,
com a seguinte redação:
Art. As pesquisas em genética humana
dependem de automação prévia dos órgãos
competentes, sendo vedada:
I- qualquer prática que atente contra a
vida e a dignidade humana;
11- sua utilízação para fins comerciais."
Esta foi aprovada parcialmente. Já foi apreciadas.
Emenda 89:

Artigo l°
§ 6° Dissolvida a primeira sociedade
conjugal cada conjuge só poderá contra-ir
mais um casamento civil.
Ela foi rejeitada, porque limita o que deve ser
objeto da legislação ordinária.
A Emenda n° 90 foi aprovada, a 91 e a 92
também aprovadas.

Emenda 93

"Emenda modificativo-aditiva
Transforme-se o § 4° do art 4 9 em novo
artigo, cuja redação vem a seguir.
Art O trabalho do menor será regulado
em lei especial, sendo-lhe vedado o ingresso
no mercado de trabalho em Idade mfenor
a quatorze anos.
§ l° É dever da sociedade e do Estado
assegurar ao menor adequada preparação
profissional, levando-se em conta sua vocação e seu interesse.
§ 2° Ao menor ingresso no mercado de
trabalho são assegurados:
I- salário mensal não inferiora um salário
minimo;
11- direitos sociais e previdenciários comuns aos trabalhadores adultos;
11I- condições de trabalho que não atentem contra sua integridade física e moral.
Somos pela rejeição da emenda, porquanto as
proposições já aproveitadas regulam adequadamente a matéria, aqui temos alguns conceitos
diferentes, como por exemplo, o salário mínimo
igual para o menor. Acho que isso trará limitação
ao ingresso de menores, no mercado de trabalho,
ao invés de facilitar.
Emenda n° 94:

Esta está rejeitada.
O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) eu destaquei,
O SR RELATOR (Eraldo Tinoco) n° 94:

Esta

Emenda

"Substitua-se o art. 4° (renumerando para
5° e seus parágrafos 1°,2° e 3°;transforme-se
o § 4° em novo artigo, conferindo-lhe nova
redação.
Art. (...) A sociedade e o Estado incumbem
prestar assistência à maternidade, à ínfáncía,
à adolescência, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência
§ 19 Toda criança tem assegurados os
direitos inerentes à VIda, à liberdade, à alimentação, à saúde, à educação, ao abrigo,
ao lazer e à convivência familiar e comunitária.
§ 2° Ao menor em situação irregular, é
assegurado assistência especial que o coloque a salvo de discriminação, segregação,
opressão e violência, sob qualquer pretexto."
Esta, na realidade, está prejudicada, porque,
no que se refere ao menor e ao idoso, os conceitos
estão amparados no texto, com as modificações
propostas. Entretanto, acrescenta aqui o problema dos deficientes, que não é objeto desta subcomissão. Então, ela estaria prejudicada
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aquiar] - Essa
também destaquei por considerar que o deficiente
também é membro da família.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -A Emenda
rr 95 foi aprovada parcialmente.
Emenda n° 96:

"Dê-se ao caput do art 6° a seguinte redação:
O Estado e a Sociedade têm o dever de
amparar as pessoas idosas e as pessoas defi-
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Cientes, mediante políticas e programas permanentes que assegurem oportunidades de
participação na comunidade, defendam sua
saúde e bem-estar, garantam condições dignas de vida e impeçam a discriminação de
qualquer natureza."
É o mesmo problema de incluir o deficiente
no Capitulo da Familia, quando há uma outra
Subcomissão que trata, especificamente, do problema dos deficientes. Ela, na realidade também
está prejudicada e não totalmente rejeitada.
Emenda n° 97:

Acrescente-se o seguinte artigo ao anteprojeto:
Art. 7° As famílias fazem jus a um subsidio para complementar a renda familiar,
sempre que se recomendar tal medida para
assegurar a subsistência de menores, idosos
ou pessoas portadoras de deficiência, no seu
próprio lar
Parágrafo único. Anualmente, a União,
os Estados, o DistritoFederal e os Municípios
destinarão 1% da Receita Tributária para
compor o fundo de custeio do subsídio familiar, cuja distribuição será regulada em lei
complementar.
Sou de parecer pela rejeição, porque se trata
de uma medida inviável e, se se fosse fazer isso,
1% (um por cento) da Receita não daria para
atender. AnalIsamos o perfil da família brasileira,
talvez, 90% poderiam ser classificadas como necessitando de subsídios para complementar a
renda familiar. Eu mesmo requeríria isso ao Estado.
Emenda n° 98:

"Dê-se ao caput do art. 3° a seguinte redação
"Art 3° O planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade humana e
no respeito à vida desde o instante da concepção, é decisão do casal, competindo ao
Estado colocar à disposição da sociedade
recursos educacionais, técnicos e científicos
recomendados pela medicma, para o exercício desse direito."
É igual às demais emendas. Ela estaria prejudicada e não rejeitada. Ela já foi objeto de comentário. É o problema do respeito à vida desde o
instante da concepção.
Entendendo que essa expressão já está contida
no direito à vida.
Ela estaria rejeitada, porque é uma emenda
aditiva,se não estamos acatando a inclusão desta
expressão "desde o momento da concepção" ela
deveria, realmente, ser rejeitada.
A Emenda rr 99 está aprovada.
Emenda n° 100:

"A pequena propriedade familiar não po-

derá ser penhorada nem sujeita a qualquer
gravame."
Entendemos que é matéria pertinente a outra
subcomissão.
Emenda n° 101:

"O Estado assegura a todo o cidadão aposentadoria aos 70 (setenta) anos de idade
desde que não perceba qualquer outro bene-
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fício da Previdência Social e na forma da
lei."

Emenda n° 103: é igual as outras três que
já foram comentadas, portanto ela é prejudicada.

Ela está rejeitada, porque uma outra emenda
acolhida já reduz essa idade para 60 e 65 anos,
respectivamente, para a mulher e para o homem.

Emenda n° 104: no § 4° do art. 1°,supnme-se
a parte final que diz:

A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr Presidente, peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Peço desculpas. Eu estava aqui redigindo
um pedido de destaque e pedi a de rr 100. "A
pequena propriedade familiar não poderá ser penhorada, nem sujeita a qualquer gravame".
EJ~ foi rejeitada?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ela
foi proposta pela rejeição. Por considerar que a
matéria é pertinente a outra subcomissão
O SR CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Realmente, é um assunto da Comissão da Ordem Econômica
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - É. Isto
aí interfere num problema de toda ordem econômica.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI- Tudo bem!
O SR. RELATOR (Eraldo TinOCO) - Emenda
n° 102:
Dê-se ao art 3°do anteprojeto "Da Família,
do Menor e do Idoso a seguinte redação:
Art. 3° A regulação da natalidade fundamenta-se nos princípios da patemidade responsável, da finalidade do ato matrimonial,
da drqnídade humana, do respeito à natureza
humana e à vida desde a concepção, e é
de livredecisão do casal, competindo ao Estado colocar à disposição da sociedade recursos educacionais, técnicos e CIentíficos
para o exercício desse direito, observadas as
convicções da natureza ética dos cônjuges.
§ 1c Os programas de planejamento familiarlevarão em conta as condições de habitação, saúde, educação, cultura e lazer a serem conferidas às famíhas.
1- É vedada a adoção de métodos ou
práticas que tenham por finalidade a criação
de programas antinatalistas.
§ 2° As pesquisas e experiências de genética humana dependem da autorização
dos órgãos competentes, não sendo permitida:
1- qualquer prática que atente contra a
vida, a integridade física e a diginidade da
pessoa humana desde o instante de sua concepção;
11 - a manipulação de embriões humanos
e os bancos de embriões.
§ 3° É vedada qualquer processo de fecundação ou de procriação artificial.
Ela está prejudicada, pela redação acolhida,
que é mais adequada ao nosso ver.
A SRA CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Então, não está rejeitada não é?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) é prejudicada.

Não. Ela

"Desde que haja prévia separação judictal
por mais dois anos."

Aí toma o dívórcto automático Já...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Rejeitado, com os meus aplausos.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Emenda
n° 105. Também igual às anteriores. Ela Já foi
comentada. Prejudicada, portanto.
Emenda n° 106: dê-se ao § 1° do art. 3° a
seguinte redação:

"§ 1° O direito à saúde e à alimentação
é assegurado, devendo o Estado prestar assistência àqueles cujos pais não tenham condições de fazê-lo"

É rejeitada, porque o texto proposto assegura
esses direitos desde a concepção.
Emenda n° 107:

"Dê-se ao parágrafo único do art. 5° a seguinte redação:
Parágrafo único - A adoção por estrangeiros só é permitIda nos casos e condições
previstos em lei, e desde que para aqueles
residentes no País."
Somos pela rejeição, uma vez que a emenda
dificulta o processo de adoção por estrangeiros.
Desde que não há possibilidade de os brasileiros
adotarem todas as crianças que se beneficiariam
com a adoção, deve-se conceder aos estrangeiros
o direito de oferecer um lar aos menores que
dele necessitam, não importando onde esse lar
esteja radicado.
Aí, é realmente um problema de rejeição e eu
acho que a lei deve estabelecer condições, até
mesmo o acompanhamento pelas representações diplomáticas do País, no exterior, até uma
determinada época, mas eu acho que a simples
limitação, não é o caso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ainda
porque, se S. Ex" me permite, ao acolher a emenda do Constituinte Iberê Ferreira, esta aí estaria
prejudicada, quando lá diz: "Toda criança tem
direito a uma nacionalidade".
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Então, esta
proposta pela rejeição.
Emenda n° 108:

"Substitua-se o § 3° do artigo 1°:"
"Havendo impedimento legal para novo
casamento, do homem ou da mulher, os filhos nascidos de sua união estável e notória,
serão considerados legítimos para todos os
efeitos, regulando-se as relações jurídícas entre os pais, como se casados fossem pelo
regime da separação de bens."
Parece-me que é matéria de lei ordinária.
É um detalhamento daquilo que está previsto
no artigo.
Pela rejeição.
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Emenda n- 109:

"Substitutivo ao anteprojeto do Relator:
Art.
A família constituída pelo casamento é a célula básica da sociedade e terá
direito a proteção do Estado.
§ 1o O casamento será civil e gratuita
a sua celebração.
§ 2° O casamento religioso terá efeitos
civis, nos termos da lei.
§ 3° O casamento pode ser dissolvido
nos casos expressos em lei.
§ 4° A anulação e a nulidade do casamento podem ser argúidas em qualquer época.
Art.
Alei disporá sobre o planejamento
familiar, fundado nos princípios éticos, morais, da patemidade responsável e da dignidade humana.
Art.
A matemidade, a infância e a adolescência terão a assistência e proteção do
Estado.
Parágrafo único. A criança tem direito à
proteção do Estado e da SOCiedade, nos termos da Declaração Universal dos Direitos
da Criança."
Nós rejeitamos esta emenda, porque a úmca
inovação que ela tem é no caso da dissolução
do casamento e não prevê o prazo de separação
judicial. No restante, ela comcide com o texto
proposto. E, como também o texto está propondo
modificações nos outros artIgos, pelo acolhimento de emendas, ela seria na realidade rejeitada.
Emenda n° 110:

Ela já foi comentada É o problema "desde
o momento da concepção". No restante, ela já
foi comentada em outras emendas; ela é prejudicada e não rejeitada.
Emenda n° 111:

"Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art.
6° do anteprojeto:
Art. 6°
..
§ 2° Será gratuito o acesso dos idosos
nos transportes coletivos urbanos."
Já consideramos uma anterior, rejeitada por
se tratar de matéria não constitucional.
Emenda n° 112: já está aprovada.
Emenda n° 113: aprovada.
Emenda n° 114:

Promover alteração do anteprojeto, conforme o Relator Deputado Constituinte Eraldo Tinoco. Abaixo:
"Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria serão reajustados nas mesmas
proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade. Aos 55 (cinqüenta
e cinco) anos de idade, é garantida a aposentadoria para os que assim o desejarem."
Diminui mais ainda a aposentadoria, por idade,
para 55 anos
Somos pela rejeição.
Emenda n° 115:

"Art. 1°

..

§ 3° A união estável entre homem e mu-

lher será protegida, pelo Estado, que garan-
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tirá condições para tomá-la família de direito."
Ela não é rejeitada. Ela é prejudicada, porque,
com melhor propriedade, foi acolhida a Emenda
na 141, combinada com a de na 33.
Ela é prejudicada.

Emenda na 116: aprovada.
Emenda na 117: esta está prejudicada também,
pois tem igual teor a outras anteriores. É prejudicada, portanto.

Emenda 11118:
"Substitua-se o art. 3 do anteprojeto constitucional. O planejamento familiar deverá ser
garantido pelo Estado, onde a mulher terá
o direito da livre determinação do número
de filhos, sendo vedada a adoção de qualquer
prática coercitiva pelo poder público ou entidades privadas."
0

Está prejudicada também, porque está amparada pelo texto.
Emenda na 119:
Emenda na 120:
Emenda na 121:
Emenda na 122:
Emenda na 123:

foi aprovado.
aprovada.
aprovada.
aprovada.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único, do art. 6
"Parágrafo único. Os proventos da pensão e da aposentadoria serão reajustados nas
mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividades. A aposentadoria por idade será diferenciada, de
acordo com as características da cada região."
0

N, nós estamos rejeitando, porque entendemos
que, esse conceito estaria muito vago. Como acolhemos uma outra emenda, já estabelecendo diferenciação para o homem e para a mulher e reduzindo a idade, nós achamos que essa deveria ser
rejeitada.
Emenda na 124:
"Acrescente-se ao anteprojeto de texto constitucional o seguinte artigo 7 0 :
"Art 7 0 O Poder Público criará um órgão
especial de natureza permanente com dotação orçamentária da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, para traçar
e implementar a política social do idoso em
todo o território nacional, com o objetivo de
ampará-lo e integrá-lo à sociedade. Lei complementar disporá sobre a matéria."
Entendemos que toda matéria é objeto de lei
ordinária. Por ISSO, propusemos pela rejeição.

Emenda na 125:
Acrescente-se ao art. 6 o seguinte parágrafo:
"E garantido pensão aos dependentes do
segurado da Previdência Social e ao cônjuge
sobrevivente."
0

Parece que a matéria está melhor colocada em
outra emenda. Por isso, propusemos a rejeição
dessa emenda.
A matéria de assegurar a pensão ao cônjuge
sobrevivente já esta assegrurada em outra.

-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Então, eu acho que é prejudicada

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Ela é prejudicada, desculpe, não é rejeitada.

Emenda na 126:
"Inclua-se, no capítulo referente ao menor,
em lugar do art 50 do anteprojeto, o seguinte
dispositivo:
Art
A adoção de menores em situação
irr~gular, quando feita por brasileiros, será
estimulada pelo Estado, com assistência jurída e incentivos fiscais, na forma que a Lei
estabelecer, ficando a pessoa que adotá-lo
com as mesmas responsabilidades legais
que o pais"
Parece que é redundante. Por isso, propusemos a rejeição.
adoção, Inclusive pelo texto proposto,
deixa até de haver a discriminação de filho
adotivo; passa a ser filho mesmo.

t:'

A 127 está aprovada.

Emenda na 128:
"Inclua-se, no capítulo referente ao Menor,
em lugar do art. 4", § 2 0 do anteprojeto, o
seguinte dispositivo:
§ 2"
O direito à educação e à sobrevivência é assegurado desde o nascimento,
devendo o Estado garantir gratuitamente, às
famílias que necessitam, a educação e assistência integral às crianças de até 10 anos
em instituições especializadas."
Aqui é o mesmo problema das outras que trataram do problema da idade. Entendemos que dos
sete anos em diante, é objeto da educação regular.
A 129 foi aprovada.

Emenda na 130:
"Inclua-se, no capitulo referente ao menor,
em lugar do art. 3", o seguinte texto:
Às crianças e adolescentes, em situação
irregular, sem prejuízo das responsabilidades
dos pais, é assegurada a assistência do Estado que os protegerá contra todos os tipos
de discriminação, opressão e exploração, garantindo a educação, alimentação e preparando-o para o trabalho."
Propomos a rejeição, porquanto os § 1",2",
art. 4", asseguram a criança o direito à educação
à alimentação. O § 4', do mesmo artigo, trata
do trabalho do menor.

Emenda na 131:
Substitua-se o art. 3" do Anteprojeto Constitucionai da Subcomissão da Família, do Menor e
do idoso, a seguinte redação:
Art. 3" O planejamento familiar deverá ser garantido pelo Estado, a homens e mulheres, através
do direito da livre determinação do número de
filhos, sendo vedado a adoção de qualquer prática
coercitiva pelo Poder Público e por entidades privadas"
Essa emenda está prejudicada, porque temos
outras do mesmo teor que já foram apreciadas,
e já está contemplada no texto.
Idem para a de n" 132. Prejudicada também.
A de na 133: proposta rejeitada, por se tratar
do problema de passe livre para maiores de 65
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anos. Já fizemos considerações a respeito, em
outras emendas de igual teor.

Emenda n- 134:
"Inclua-se, no anteprojeto da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso. a seguinte emenda:
Disposições Transitórias
Art
O Serviço Social do Comércio Sesc e o Serviço Social da lndústna - Sesi
- deverão ser unificados, com suas respectivas fontes de custeio, numa única entidade
sob a forma jurídica de fundação, tutelada
pelo Estado, tendo como função prestar assrstêncía integral ao menor em situação irregular."
Somos pela rejeição da emenda, porquanto
não se trata de matéria constitucional. A Constituição não pode dizer o que uma entidade privada
deva fazer se deva se associar ou não a outra.
E o Sesi e o Sesc são entidades privadas.

Emenda n" 135:
"Inclua-se, após o art. 5" do Anteprojeto
Constitucional da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, o artigo com a seguinte
redação:
"Art.
A adoção de menores, em qualquer condição, deverá ser maténa de rápida
e prioritária tramitação, nos moldes do procedimento sumaríssimo previsto no art. 275
do Código de Processo Cívtl."
Entendemos que a matéria deva ser rejeitada,
porque a Constítuiçâo não pode fazer referência
a uma lei ordinária, que poderá, inclusive, cair
ou ser modificada, especialmente o art 275, dessa
lei.
Mas deverá ser objeto de matéria ordinána.
A Emenda na 136 está aprovada.

Emenda n° 137:
Altera-se o § 1°, art. 3 os problemas de
planejamento familiar, etc.
Esta é igual às demais que já foram comentadas. A emenda está prejudicada.
0

,

Emenda rr 138, idem da anterior.
Emenda na 139 está aprovada.
Emenda na 140, já está comentada anteriormente. Essa emenda está prejudicada.
Emenda rr 141 está aprovada.
Emenda na 142, está aprovada

Emenda n° 143:
"Dê-se ao art. 50do Anteprojeto do Relator
a seguinte redação:
"Art. 50 A Lei disporá sobre:
1- o processo de adoção, resguardando
os direitos inerentes á cidadania e à integridade física e mental da criança ou adolescente e com normas específicas quanto à
adoção por estrangeiros;
11 - constituição e funcionamento de institutos de adoção, a quem compete habilitar
famílias interessadas na adoção, acompanhar e avaliar a integração da criança e do
adolescente na nova família "
Somos pela rejeição, visto que o funcionamento dos institutos de adoção serão regidos por lei
ordinária. O texto Constitucional apresentado já
determina estímulo para adoção, proporcionado
pelos poderes públicos, na forma da lei.
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Ela seria, na realidade, prejudrcada, porque a
idéia de facilitar o processo de adoção já está
contido no texto proposto.
Emenda n° 134: "Substitua-se o art. 3° do anteprojeto."
Essa está igual as outras anteriores que já foram
comentadas. Está prejudicada.

Emenda n° 145:
"Dê-se ao item Il, do § 2° do art. 3 0 do
Anteprojeto do Relator, a seguinte redação:
Art. 3°
.
§ 2·
..
II- a manutenção ou a transferência de
embriões humanos in vitro para procriação
ou inseminação artificial, ou para fins experimentais ou comerciais."
Ela está, na realidade, prejudicada pela Emenda
n° 002, que é mais abrangente e detalhada.

Emenda n° 146:
"Dê-se ao caput e ao § 3° do art. 2° do
Anteprojeto do Relator a redação que se segue:
"Art. 2° Os direitos e deveres referentes
à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao
registro de filhos, à fixação do domicílio da
família e à titularidade e administração dos
bens do casal são exercidos igualmente pelo
homem e pela mulher.
§ 3° A lei regulará a investigação de paternidade, mediante ação civil,privada ou pública. A ação pública terá início quando o
pai, intimado pelo Ministério Público, após
o registro feito peja mãe, não assumir a paternidade do filho, caso em que se lhe garantirá
a gratuidade dos meios necessários à comprovação da verdade."

Somos pela rejeição da sugestão relativa ao

caput. Entendemos que a fixação do domicílio
Integra o rol dos direitos e deveres da sociedade
conjugal, não necessitando de ser citado
Quanto à sugestão referente ao § 3°, opinamos
pela rejeição, vez que a expressão que se pretende
editar não tem figurado no texto constitucional,
mas sim, na legislação ordinária, vista a sua característica processual
Emenda n- 147: foi aprovada, parcialmente.
Emenda n° 148: ela já está comentada em
textos anteriores. Ela é prejudicada e não rejeitada.

Emenda n° 149: "Inclua-se no artigo 6°
do Anteprojeto da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso:
Art. 6° O Estado e a sociedade têm o
dever de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e programas permanentes
que assegurem oportunidades de participação na comunidade, defendam sua saúde
e bem-estar e garantam condições dignas
de vida.
§ 1° Com recursos oriundos do Fundo
Nacional de Saúde, provenientes da Receita
Tributária e através de convênios com os governos estaduais, serão criados Centros-Dia
Geriátricos, nos mesmos moldes das creches
hoje existentes. Os idosos aposentados, com
menos de 5 salários mínimos, passarão o
dia, retomando à noite para as suas casas.
Nestes locais, serão postos à disposição dos

usuários serviços de fisiologia, terapia ocupacional, pequenos cuidados de enfermagem,
lazer, ludoterapia, etc."
Essa emenda foi rejeitada pelo detalhismo que
ela traz. Não cabe, evidentemente, no texto constitucional, esse nível de detalhes. Inclusive dizer que
o idoso deve passar o dia num lugar, e, à noite,
em outro. Deve ser problema de legislação ordinária.
Emenda n° 150: Altere-se o § 1° do art.
3°: "Os problemas de planejamento familiar,
etc..."
Essa já é objeto de outros comentários. A
emenda é prejudicada.
A Emenda n° 151 é de igual teor, cabendo,
portanto, os mesmos comentários.
A Emenda n° 152 refere-se à anulação e a
nulidade do casamento; pode ser declarada na
forma e condições previstas em lei. Como já haviamos colhido uma outra emenda que trata apenas da nulidade e não da anulação, essa emenda
deveria ser rejeitada.
Emenda n° 153: dá ao § 4° do art. 3°, a seguinte
redação:
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Emenda n° 161:
Acrescente-se ao texto constrtucíonal o seguinte:
"A União oferecerá aos Estados e Municípios recursos, para que o atendimento do
menor seja descentralizado e de forma separada entre o menor carente e o menor infrator."
Parecer contráno, O problema da distribuição
dos recursos públicos entre os diversos níveis do
Govemo é rnaténa atinente a outra Subcomissão.

Emenda rr 162:
"Art. ]0 A familia constituída pela união
estável entre o homem e a mulher, tem direito
à proteção social, econômica e jurídica do
Estado, na efetivação de todas as condições
que permitam a realização de seus membros."
-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Essa emenda é ampla.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Essa
emenda contém uma redação, privilegiando a relação, a união estável, como forma de constituição
de família. Somos pela rejeição.

"O trabalho do menor será regulado em
lei, sendo proíbtdo o ingresso de menor de
]2 anos no mercado de trabalho. A lei poderá
instituir sistema especial de assistência ao
menor carente, de modo a lhe possibilitar
a iniciação do trabalho, sem prejuízo da obtenção de escolaridade."

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Depois, manda que o casamento possa ser
instituído, uma vez ou mais, pelo divórcio, independente de prévias separações Casa-se num
dia, separa-se no outro.

O texto aprovado, com as modificações, é mais
adequado, porque, esse, inclusive baixa a idade
para 12 anos para o ingresso no mercado de
trabalho.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco)"":: Emenda
n° 163:
"Os parágrafos 1° e 2° do art. 2° passam a
ter nova redação:

Emenda n° 154:
Acrescente-se ao artigo, como inciso, o
seguinte:
"aos cidadãos, com idade mais avançada,
serão asseguradas condições especlais de
moradia, trabalho opcional, seguridade social, participação plena na VIda de comunidade, vedada a segregação."
É prejudicada, por estar contida na redação do texto original.

Emenda n° 155: altera o § 1° do art. 3°
Emenda prejudicada por ter igual teor ao das
já anteriormente comentadas.
Emendan° 156, também prejudicada, por ter
Igual teor ao das anteriormente comentadas.
Emenda n° 157, da mesma forma, prejudicada.
Emenda n°158, prejudicada, da mesma forma
que as anteriores.
Emenda n"159, Já houve comentário a uma
outra emenda de igual teor. Prejudicada.
Emenda n° 160:
"Dê-se ao parágrafo único do art. 6° a seguinte redação:
Os proventos da aposentadoria serão reajustados nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade.
Garante-se a aposentadoria voluntária,
com proventos integrais, aos 70 anos de idade."
Essa emenda fOI rejeitada, porque uma outra
acolhida já reduz essa idade.

§ 1° Qualquer que seja a origem da filiação, o direito dos filhos é reconhecido em
igualdade de condições, vedado qualquer tipo de discriminação, inclusive quanto ao registro.
§ 20 Os pais têm direito à proteção da
sociedade e do Estado nas relações com os
filhos, notadamente quanto à manutenção,
à educação e à realização profissional
§ 3° É dever do Estado instituir uma política social que atenda aos cidadãos em todas
as faces de sua vida.
§ 4° O exercício do pátrio poder ficará
sempre subordinado aos interesses morais
e rnaterías dos filhos."

Somos pela rejeição, uma vez que as matérias
aqui tratadas já mereceram atenção do anteprojeto.
Considerada prejudicada.

Emenda n° 164:
"Suprimam-se os parágrafos 1° e 2° e incisos, do art. 3°."
Sou pela rejeição da emenda.
A opinião dos debates é que as propostas encaminhadas indicam a necessidade dos parágrafos.
Rejeitada.

Emenda n° 165:
"Os parágrafos 3° e 4° passam a ter a seguinte redação:
§ 3° Os menores infratores terão especial proteção do Estado, que lhes assegurará
desenvolvimento sadio, estimulando-Ihes os
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sentimentos de solidariedade humana, de
amor à liberdade e a paz entre os povos
Não é permitido o confinamento.
§ 4° O trabalho do menor será regulado
em legislação especial, não sendo permitido
ingresso de menores de 14 anos no mercado
de trabalho, salvo autorização judicial,Ao menor carente e abandonado será proporcionada uma política educacional e assistencial
intensa e continua, preparando-o para o trabalho, com participação direta da comunidade."
Parecer contrário, porque as sugestões foram
amparadas no texto origmal, com as emendas
acolhidas.
A Emenda n° 166:

Sou pela rejeição, pois as idéias estão contidas
na redação origmal e modificada, da mesma forma, pelas emendas já acolhidas.
Emenda n" 172:
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. O poder público instituirá uma política familiar que atenda aos objetivos morais
e culturais da família, e assegure o pleno
exercício de sua função social, cooperando
com os pais na educação dos filhos, prestando assistência à matemidade e à infância."
Essa emenda é igual a uma outra já analisada.
Está, portanto, prejudicada.
Emenda n" 173:
Acrescente-se art. 7° ao anteprojeto com
a seguinte redação:
"Lei especial que fixará aposentadoria dos
bancários, Jornalistas profissionais, aeronautas e professores."

"Dê-se nova redação ao art. 5°: "A adoção
de menores, feita por brasileiros, será estimulada pelo Estado, com assistência jurídica
e incentivos fiscais, na forma que a lei estabelecer. Não é permitida a adoção por estrangeiros.
O assunto não tem nada a ver com o problema
Parágrafo único. Adoção deve ser uma do menor, da família, e do idoso Por ISSO, rejeitada
SÓ, plena, dela resultando parentesco civil."
a emenda.
Emenda n" 174:
Somos contrário a essa emenda, porque não
deve haver a limitação de não ser permitida a
"Acrescente-se art. 7° ao anteprojeto com
adoção por estrangeiros. Estabelecemos, sim, a
a seguinte redação:
norma de que esse tipo de adoção deve ser regu"A lei poderá instituir fundos de prestação
lado em lei que poderá especificar todas as condialimentícia, destinados a satisfazer os alimenções de acompanhamentos, etc...
tos para menores carentes, cujos recursos
provirão das fontes por ela previstos."
Emenda n" 167:
Partilhando, embora a grande preocupação do
Altere-se o parágrafo único do art. 6°
Parágrafo único. "Os proventos da apo- autor em assegurar recursos para fazer face aos
sentadoria serão iguais aos percentuais per- problemas de carentes, proponho a rejeição da
emenda, por se tratar de matéria de legislação
cebidos quando em atividade e reajustados
ordinária.
nas mesmas proporções de reajustes conceO SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
didos aos trabalhadores na ativa.Aos 65 anos
de idade, é garantida a aposentadoria para - V. Ex" me permite?
os que assim o desejarem".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
Sou pela rejeição.
não, Ex"
Quanto à equiparação dos proventos, é inviável
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
no momento. Quanto ao limite de idade...
_ Esse fundo de prestação alimentícta é o que
O problema é que as aposentadorias serão existe no Direito francês, quando da separação
iguais aos percebidos quando em atividade. Nis- oficial,no divórcio, o cônjuge obrigado a alimentar
so, entra o problema de cálculo atuarial. Não sei os filhos, não tem recursos para fazê-lo. Para isso,
se é o caso de a Constituição estabelecer exata- há um fundo de assistência no Direito francês.
mente essa norma, porque, parece-me que isso
Mas, isso é da legislação civil, como V. Ex' acentraz sérias conseqüências nos institutos previdentuou, e não de uma Constituição. Certamente,
ciários.
S. Ex' leu isso no Direito francês.
Quanto ao problema dos 65 anos, há uma outra
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Por isso,
emenda mais abrangente que ampara a questão.
no parecer, declaro que partilho da idéia, embora
A Emenda n° 168 foi aprovada.
considerando que não seja do texto constitucioEmenda n° 169:
nal.
"Dê-se ao § 1°, do art. 3° do anteprojeto
A Emenda n" 175 é igual a outras emendas
a seguinte redação..."
anteriores. Por isso, está prejudicada.
A Emenda n° 176:
Essa repete as demais. Portanto, está prejuDê-se a seguinte redação ao art. 3°; e onde
dicada.
A Emenda n° 170, se refere ao planejamento couber, acrescente-se:
Art. 3° Para efeito de proteção do Estado e
familiar e repete as demais. Considerada prejuobtenção de benefícios do empregador, é recodicada.
nhecida a união estãvel entre o homem e a mulher
Emenda n" 171:
como entidade familiar.
Parágrafo único. acomprovação de união es"Os proventos da aposentadoria serão reajustados nas mesmas proporções dos reajus- tável é feita mediante declaração escrita conjunta
tes concedidos aos trabalhadores em ativida- do casal, independente do tempo de duração.
Art. É declarada anistia civil para todos os
de. Aos 70 anos de idade é garantido o ampafilhos irregularmente declarados ou não declararo previdenciário."
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dos, que se registrarem até 3] de dezembro de

]989.
Sou pela rejeição, tendo em vista tratar-se de
matéria própria da legislação ordmáría. Por exemplo, quando se fala em obtenção de benefícios
do empregador, está claro que, se a Constituição
assegura, para efeitos da proteção do Estado, a
união estável, como sendo garantida por esse direito, isso inclui o problema da obtenção de benefícios do empregador. Declarar que "a união estável é feita mediante declaração escrita conjunta
do casal, independente do tempo de duração",
penso que isso é objeto da lei que regulamente
essa questão.
Ainda, o problema dessa "anistia civil para todos os filhos irregularmente declarados", penso
que não é objeto de texto consntucíonal.
-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
No máximo das disposições transitórias.

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) ximo.
Emenda n° 177:

No má-

Inclua-se, onde couber:
Os idosos têm direito à segurança
econômica, à isenção de impostos e contribuições diretos, à moradia, ao convívio familiar ou comunitário e à proteção de saúde.
§ 1° São idosos todos aqueles que atingem a terceira idade, seja por razão de ordem
cronológica, de problemas de saúde ou ainda
aposentadoria por tempo de serviço ou idade
de 65 anos.
Art. O Estado garanbrá estes direitos mediante:
I- aposentadoria integral, sem perda de
seu valor, reajustada na mesma proporção
das alterações que eventualmente incidirem
sobre salários ou vencimentos dos trabalhadores em atividade;
11- oferta de asilos ou pensões àqueles
que não dispuserem de abngo condigno, onde sejam propiciadas atividades de lazer;
IlI- oferta de serviços e ações de saúde
adequados às necessidades da velhice;
IV - isenção do imposto sobre a renda e
da contribuição de previdência aos aposentados cujos proventos constituam, comprovadamente, sua única fonte de rendimentos.
V- elaboração de políticas públicas voltadas à integração social e realização emocionai dos idosos.

Art.

Somos pela rejeição. As idéias estão contidas
no texto original, sobretudo após acolhidas as
emendas anteriores. Na realidade, essa emenda
seria prejudicada e não rejeitada.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUESSr. Presidente, peja ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES Penso que é muito importante essa isenção de
imposto sobre a renda dos idosos.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) -Já foi amparada em outra emenda.
Emenda n° 178:
"Os municipios só passarão a atuar em
todos os níveis de ensino quando as necessí-
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dades de educação pré-escolar e de ensino
fundamental estiverem satisfatoriamente
atendidas."
Pela rejeição, vez que a matéria não se refere
a esta Subcomissão.
Houve um engano no encammhamento dessa
emenda. Como a matéria poderá ainda ser tratada
na Comissão Temática, acredito até que seria
mais apropriado classificá-Ia como prejudicada
e não rejeitada
Emenda n° 179, da mesma forma, prejudicada, diz o seguinte:

"Art. 3°, N, parágrafo único - O acesso
de todos os brasileiros à educação pré-escolar e ao ensino fundamental gratuitos é
um direito público subjetivo, adicionável contra o Estado mediante mandato de injunção."
A Emenda n° 180, também ~ rejudlcada. Trata-se de matéria da Subcomissão de Educação.
A Emenda n° 181, diz respeito também ao
problema da Educação. Por isso, está prejudicada.
A Emenda n° 182 está prejudicada, por não
se tratar de matéria referente a esta Subcomissão
A Emenda n° 183 refere-se ao ensino fundamentaI.
Está prejudicada.
Emenda n° 184:

"Altere-se no § 1o do art. 3° do Anteprojeto
Constitucional da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, para a seguinte redação:
§ 1c - Os programas de planejamento
familiar levarão em conta as condições de
habitação, saúde, educação, cultura e lazer
a serem conferidas às famílias, assegurando
o acesso à educação, à informação e aos
métodos adequados à regularização da fertilidade, respeitadas as opções individuais."
Essa emenda está prejudicada. Refere-se a outras emendas anteriormente analisadas e comentadas.
Emenda n° 185:
"Acrescente-se art. 7° do anteprojeto com
a seguinte redação:
"A Constituição assegura ao trabalhador
o direito de sacar, integralmente, o saldo de
sua conta no FGTS, independentemente do
motivo da rescisão contratual."
Essa emenda é proposta à rejeição, por não
se tratar de matéria referente a esta Subcomissão.
A Emenda rr 186 é aprovada parcialmente.
A Emenda n° 187:
"Acrescente-se art. 7° do anteprojeto com
a seguinte redação:
As prestações previdenciárias prescreverão no prazo de trinta anos, contados da data
em que forem devidas aos segurados e dependentes."
Por não se tratar de assunto pertinente a esta
Subcomissão, está prejudicada
Emenda n° 188:
"Impõe às empresas o ônus da remuneração pela dupla jornada de trabalho das
mães-de-familia que laboram fora do lar e
a obrigatoriedade de assegurar às trabalha-

doras sobre as quais recaiam as principais
tarefas domésticas direito a emprego em pé
de igualdade com os homens.
Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional, na parte concernente à Ordem Social
(Direitos da Mulher Trabalhadora), o segumte
dispositivo."
Essa emenda foi encaminhada a esta Subcomissão, por engano, quando, no seu parecer, na
sua justificativa, o autor se dínqe a Direitos da
Mulher Trabalhadora, na Ordem Social.
Portanto, considerada prejudicada.
Emenda n° 189:
''Torna cada cidadão doador em potencral
e proíbe o comércio deórgãos humanos."
Essa emenda é também prejudicada, por não
se tratar de assunto concernente a esta Subcomissão
Emenda n° 190, Igual às anteriores apresentadas, referente ao planejamento familiar. Portanto, está prejudicada.
Emenda n° 191:
"Ao § 1c do art. 3° é acrescentada à redação
aditiva abaixo, no lugar do atual é introduzido
um novo § 2°, sendo aquele deslocado para
constar como § 3°
M 3°
§ 1°.....as famílias, e serão exclusivamente
implementados e conduzidas por ínstltuiçôes
médicas públicas.
§ 2° serão asseguradas condições para
que a população usuária possa exercer controle sobre o planejamento, execução e desenvolvimento desses programas.
Somos pela rejeição. O acréscimo ao § 1o é
limitador, por impedir que instituições particulares, príncrpalmente as filantrópicas, atuem em
programas dessa natureza.
Quanto ao § 2° que lhe é acrescentando, é
redundante, desde que a SOCiedade já disporá
de mecanismos próprios para se proteger de qualquer desvio, tanto nesse aspecto, quanto nos demais campos de atuação do Estado.
Com relação ao problema do planejamento familiar, quando impede "serão exclusivamente implementados e conduzidos por instituições médicas públicas". Como as normas do próprio caput
do artigo traz uma série de limitações da não
ação coercitiva, da liberdade de escolha do casal,
etc..., é evidente que esse texto seria grandemente
limitador.
Emenda n° 192: Dê-se nova redação ao

caput do art. 4°:
Art. 4° "As ações de saúde são funções
de natureza pública e privada, cabendo ao
Estado sua normatização e controle".
Trata-se de matéria estranha a esta Subcomissão. Emenda considerada prejudicada. Houve engano quanto ao seu encaminhamento, porque
o texto do art. 4°, do nosso anteprojeto, nada tem
a ver com esse problema.
A Emenda n- 193 foi aprovada.
Emenda n° 194:
"Dê-se nova redação ao § 1o do art. 4°:
§ 10 - O setor privado de prestação de
serviços de saúde será parte integrante das
ações de saúde para cobertura assistencial
à população.
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Trata-se de matéria não atinente a esta Subcomissão. Portanto, está prejudicada.
Emenda n° 195:
"Substitua-se o art. 3° do Anteprojeto
Constitucional da Subcomissão da Família,
do Menor e do Idoso, com a seguinte redação:"
Repete o mesmo de outras emendas anteriores.
Por isso, está prejudicada
Concluída essa parte, devolvo a palavra ao Sr.
Presidente.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUESSr. Relator, peço a palavra.
O SR RELATOR (Eraldo TInOCO) -Ainda estando díríqmdo os trabalhos, concedo a palavra
aV.Ex'
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUESNesse momento, creio que cabe uma moção de
solidariedade, de apoio, de reconhecimento ao
trabalho de V.Ex', na etapa dessa nossa tarefa.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Muito obrigado a V. Ex'
Concluída essa parte, passo a palavra ao Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gostaria de dizer aos Srs. Membros desta Subcomisão
que este trabalho só foi possível, graças, mais
uma vez, ao competente trabalho da Assessoria
- inclusive perdendo horas a fio, passando a
noite de ontem para hoje - não só os Srs Assessores desta Subcomissão como a Assossoria do
Prodasen, Dr' Sonia que nos apóia. S. S'" foram
de uma atuação que merece destaque.
Outro aspecto: venflcarnos, nesse trabalho, que
as idéias são muito boas. Mas, quando se tem
um número tão grande de emendas, de propostas, de sugestões, fica muito difícil a conciliação.
Louvamo-nos, também, na possibilidade do destaque e de que o Plenáno defina algumas questões que, com toda sinceridade, do ponto de vista
pessoal, tenho dúvidas. Portanto, muitas vezes,
quando rejeitamos uma emenda, o fizemos com
pesar, porque entendemos que o trabalho de todos os Srs. Constituintes é um trabalho que merece todo louvor e todo apreço. Se houvesse condições de aprovar todas as emendas, seguramente
o faríamos. Podem verificar que a maioria das
emendas estão prejudicadas por um texto escolhido de outra forma. São rejeitadas, na nossa
ótica, sem embargos da decisão do Plenário, são
poucas as emendas, algumas até por questão
de conceito, de posicionamento pessoal.
Quero louvar o trabalho de todos os companheiros e tenho a certeza de que o trabalho resultante será uma contribuição muito boa ao texto
constitucional.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES Sr. Presidente, estava com a palavra. Desejaria
que consignasse da nossa ata essa moção de
aplauso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nossa
Subcomissão está em reunião permanente. Va-
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mos suspendê-Ia, para almoço, durante 2 horas.
Retomaremos os trabalhos às 15 horas.
(Suspende-se a reunião às 12 horas e 55 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Declaro reaberta a nossa reuruão. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos alguns esclarecimentos, para efeito de votação dessa matéria.
Eu queria solicitar a atenção dos nobres colegas para alguns aspectos. Vamos passar, dentro
em breve, à fase de votação, e o Regimento disciplina esta matéria, dizendo, no parágrafo 4° do
art 29, que a votação do projeto, no caso, o anteprojeto, far-se-á em globo, ressalvadas as emendas e os destaques concedidos. O Regimento não
fala, especificamente, na forma de votação nas
Subcomissões. Então, nós adotamos a forma de
votação plenária.
Nós estamos aguardando a presença dos colegas para que alcancemos o quorum, para efeito
de votação
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Na parte da manhã, durante o exame detalhado que foi feito de cada emenda, eu acho que
ficou muito claro que aquelas que foram dadas
como aprovadas, excetos os destaques, e as foram que dadas como prejudicadas, exceto destaques, e as foram que dadas como rejeitadas também, exceto destaques, elas até poderiam ser
eventualmente submetidas à votação independente do número. Estamos todos de acordo
quanto a esta matéria e ninguém irá divergir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a devida vênia da comissão, nós poderíamos votar
o projeto, com as emendas acolhidas, porque,
no meu modo de ver, as emendas foram acolhidas sem maior contestação.
Então, nós só ressalvaríamos os destaques.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Somente
a título de facilitar o trabalho dos Srs. membros
da Subcomissão, nós já temos, elaborado pela
nossa Assessoria, o texto consolidado, o projeto
original, com as modificações, ou inclusões, ou
supressões das emendas consideradas favoráveis.
Sem ser, naturalmente, um substitutivo, porque
não caberia, mas a Assessoria eleborou esse trabalho para facilitar uma visão golbal dos Srs. integrantes da Subcomissão. Eu peço, então, à Assessoria para distribuir, para uma visualização, lembrando que não se trata evidentemente de um
substitutivo, mas apenas de uma antecipação do
trabalho de redação final, caso todas aquelas
emendas favoráveis fossem aprovadas e nenhuma outra contrária fosse aprovada.
É um texto consolidado, apenas para se ter
uma visão global de como ficaria o texto. Isso
permite o atendimento a essa sugestão, no caso,
votação conjunta do anteprojeto, com as emendas já favoráveis, naturalmente sem prejuízo dos
destaques às emendas favoráveis e, muito menos,
sem prejuízo dos destaques das emendas contrárias.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES Sr. Relator, eu entendi bem, este que nos está
sendo entregue agora já seria um aprimoramento
do anterior?

O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Exatamente, com a incorporação das emendas sugeridas
para aprovação, com o voto do Relator peJa aprovação.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI -Isso não invalidaria, então, que nós já começássemos a debater os destaques, não é, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
porque me parece que nós teríamos primeiro que
submeter à aprovação o projeto, com as emendas
acolhidas, ressalvados os destaques; a partir de
então, nós Iríamos debatê-los. Estamos apenas
aguardando a compelmentação do quorum de
dez, pelo menos, para efeito de votação.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu gostaria de levantar uma questão de ordem,
em colaboração. Eu acho que, concluídos os destaques, acredito que não sejam muitos, poderíamos formular destaques já a esse texto oferecido
agora. Assim, para colaborar, é muito difícil,nesse
mundo de emendas, saber qual foi aquela que
justificou essa redação que "os pais têm o dever
de criar e educar os filhos menores e os filhos
maiores têm o dever de auxiliar e amparar os
pais".
Eu gostaria de tirar essa parte fnal, "e os filhos
maiores têm", porque isso já deixa de ser um
problema da criança, do idoso, da família. Desde
que o cidadão é maior, ele cumpre ou não o
direito elementar; ele vai ao Código Civile o código obriga. Também o menor, desde que trabalhe,
ele é obngado a assrstírà família, quando a família
necessita, quando ele tem uma renda Eu não
sei qual é a emenda para a qual se pediu destaque.
Acho que a idéia é boa, mas não deve figurar
na Constituição.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Só queria
exclarecer que a respeito do texto específico que
V. Ex' exemplifica, não houve nenhuma emenda,
é o texto original. Aí, então, repete textualmente
o texto original, desde que não houve nenhuma
emenda a respeito.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

- É claro, até acho que o nosso trabalho aqui
não deva ser tão regimental, mas deve ser o melhor possível com uma colaboração maior possível. Concluído o exame dos destaques às emendas, nós poderíamos, se os colegas estiverem de
acordo, se houver uma ou outra divergência com
o texto formulado, fazer alguma sugestão que pode ser aceita ou não.
O SR RELATOR (Eraldo tinoco) - Eu tenho
a impressão e consulto a Mesa a respeito de que
caberia destaque, alguma expressão, ou algum
parágrafo do anteprojeto inicial, não é Sr. Secretário?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Do anteprojeto inicial, sim. Nós estamos aqui,
vamos concluir nossos trabalhos, -prencamente,
hoje, e se houver alguma coisa aqui que tenha
sido acolhida pelo Relator, com a nossa aprovação, inclusive, eu aprovei esse texto que foi lido
hoje, nós podíamos examinar.
Mas, há uma consideração que me surgiu: por
que só os filhos maiores são obrigados? O filho
menor de dezoito anos, que pode ter uma grande
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renda e por que não é obrigado a assistir aos
pais necessitados? então, em vez de deixar que
outra subcomissão corrija, poderíamos reexaminar essa emenda.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Esta proposição, ínclusrve, fui eu que apresentei, por colher exemplos de outras Constítuiçôes do mundo.
Porque, veja bem, nós estamos sempre falando
que a lei vai disciplinar, a lei vai disciplinar; nós
não sabemos se vamos ter condições, se o legislador ordmário vai ter condições de fazê-lo. Porque, veja bem, temos casos, muitos casos hoje,
em que há crianças pequenas, há crianças menores que estão sustentando as famílias e há filhos
maiores que têm condições de fazê-lo e não o
fazem; não constitui obngação para eles.
Eu não vejo por que uma família que se sacrifica
para educar os filhos, o gasto que tem nos colégios, depois, ele se forma, arranja um bom emprego, fica rico, muda de lugar e não tem obrigação
para com a família.
Eu acho que nada é melhor do que colocar
isso no texto da Constituição, porque o legislador
ordinário, ao trabalhar esta questão, ele poderia
fazê-lo de forma obrigatória, por constar do texto
da Constituição.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Evidentemente que eu não me restrinjo a este
caso. Eu apenas CItei um caso; mas, depois, na
leitura aqui, cada um de nós pode ter uma dúvida.
Nós podíamos fazer uma revisão.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRACAVALCANTI - Eu me recordo de ter encontrado no Asilo
São Francisco, no Rio de Janeiro, quando nós
assumimos lá o Governo do Estado da Guanabara, setecentos e trinta ou setecentos e quarenta
pessoas idosas, largadas, lá dentro do asilo. Aliás,
o asilo numa situação horrível, quando nós fomos
fazer um levantamento completo de cada caso,
para saber quem era aquele velho ou aquela velha
que ali estava, nós encontramos pessoas integrantes de famílias do Rio de Janeiro, de muito boa
situação financeira e que se valiam do fato de
serem ligadas ao Governo para se livrarem de
uma pessoa idosa, jogando-a dentro de um asilo.
Então, naquela ocasião, no Estado da Guanabara, nós criamos, pela Assembléia Legislativa do
Estado, uma cobrança relativa à renda familiar
daquela pessoa que tinha gente ainda asilada.
Foi uma forma de abrir vagas para pessoas que
não tinham mais ninguém. Porque, diante de terem que pagar, levaram as pessoas idosas para
suas casas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Tivemos casos piores no Estado do Espírito Santo,
na secretaria de Assistência Social: algumas pessoas colocam os velhos no "Adauto Botelho",
por exemplo, e dão endereço que não existe; na
hora de devolver não pode, porque não se sabe
onde está a família. A irresponsabilidade chega
a esse ponto
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Uma Comissão Parlamentar Mista de Inquénto
Sobre o Idoso, que promovi, há alguns anos, em
78, umas das secretárias da casa São luiz contava
esse episódio. Recolhia o idoso. Os parentes compareciam no 10 mês. No 2° mês, mudavam e
não comunicavam a nova residência, nem para
ter notícia de que o idoso morreu. Mas digo que
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esses assuntos são tranqüilos, na legislação, porque já estão prescrito no Código Civil. De acordo
com o direito, a prestação de alimentos é recíproca entre pais e filhos e extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos
em grau... uns em falta de outros. Quer dizer,
é uma disposição tranquila no Direito;apenas não
se usa. Não precisa incluir isso, na Constituição.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Nós usamos esse texto, como base para
a nossa lei especial.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, tenho uma sugestão que acho que atende
perfeitamente a esta colocação do Ilustre Constituinte Nelson Carneiro. Não temos, pelo Regimento, uma votação final da redação. Não está
prevista no Regimento. Deveríamos terminar a
votação das emendas, cabendo ao Relator a responsabilidade da redação final. Tanto neste aspecto, quanto no aspecto de alguma impropriedade em relação ao texto, mesmo o testo com
emendas - por exemplo, a assessoria me mostra
agora um parágrafo que fala no Ministérioda Previdência e Assistência Social. Acho que o texto
da Constituição não pode se referir a um órgão
que pode ser, depois, por uma lei ordinária, ou
até por um decreto, mudado. Existem esses pequenos aspectos com relação à redação que, efetivamente, precisam ser adaptados
A minha sugestão é a seguinte: concluída a
votaçao, teríamos um tempo, talvez meia hora,
para uma revisão da redação final e, no caso das
modificações de redação - sem , naturalmente,
comprometer o conteúdo da matéria, mas de redação - um dos Srs, Constituintes, membro da
Subcomissão, poderia pedir, então, um destaque
para aquela parte e faríamos a revisão da redação,
e já sairia daqui aprovada uma redação final, o
que é até muito mais democrático do que o previsto no Regimento.
Apresento essa sugestão. Na qualidade de Relator, estou inteiramente de acordo com essa sistemática.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAN11- A favor; é uma ótima idéia, muito boa idéia.
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Considerando que somos 16 membros titulares nesta
Subcomissão, dispomos de quorum para dehberação, já que só poderemos deliberar por maioria
absoluta, com 9 votos. Dessa forma, submeteremos à apreciação desta ilustre Subcomissão
o anteprojeto do Sr. Relator, com as emendas
acolhidas. Gostaria de sugerir o voto nominal, começando pelo menos jovem, ressalvados os destaques, naturalmente, e conforme o entendimento
quanto à aprovação de emendas, de acordo com
sugestão do Sr. Relator, acolhida pela Subcomissão.
Solicitamos a presença da Constituinte Eunice
Michilles, para ajudar na aferição dos votos que
iremos colher, por gentileza.
Este Presidente vota pela aprovação do anteprojeto com as emendas acolhidas, ressalvados
os destaques.
Iniciada a chamada para votação.
(Procede-se à votação)
Vai-se proceder à apuração.

Votaram SIM 11 Srs. Constituintes. Não houve
nenhum voto contrário.
Declaramos aprovado o parecer, acolhidas as
emendas.
Vai-se passar, agora, à apreciação dos destaques
Não ocorreu nenhum destaque ao anteprojeto.
Todos os destaques foram com respeito às emendas. (Pausa.)
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
(Assentimento da Presidência.) Antes da apreciação dos destaques, pela orientação que recebi
da Secretaria, teríamos que votar globalmente as
emendas contrárias. Não sei se seria antes de
votar os destaques das emendas favoráveis, ou
se teria que se votar antes as emendas favoráveis
e, depois, as emendas contrárias e os destaques
às emendas contrárias. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Bem,
então votaríamos os destaques das emendas favoráveis; depois, votaríamos em globo o parecer
das emendas contrárias, ressalvados os destaques às emendas contrárias.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento
da Presidência.) É que durante a análise das
emendas houve uma alteração na classificação
das emendas. Então, aqui teríamos uma relação
de emendas com parecer contrário que, na realidade, durante a leitura, foi verificado que não tinham propriamente um parecer contrário e integrariam o elenco das emendas consideradas prejudicadas. Não sei se não seria válido começar
pelas que têm parecer favorável, salvo os destaques. Mas, em seguida, acho que valeria a pena
examinar não as que tenham parecer contrário,
mas as prejudicadas; ou o contrário, porque não
sei qual é a praxe que a Subcomissão utilizou
nesse período, já que houve uma alteração na
classificação das emendas.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sugiro,
Sr. Presidente que votados, agora, os destaques
das emendas favoráveis,passássemos, em globo,
a votar o parecer das emendas prejudicadas. Depois, caso haja destaques a estas emendas, votaríamos os destaques das emendas prejudicadas.
Em terceiro plano, votaríamos os pareceres contrários, em globo também e, depois disso, votaríamos os destaques das emendas contrárias.
Apenas pediria à Assessoria que enquanto procedêssemos à votação dos destaques das emendas favoráveis,verificasse na relação, neste anexo,
quais as emendas que, pela apreciação da reunião
da manhã, deixaram de ser rejeitadas para passar
à condição de prejudicadas.
O SR.PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Temos
apresentados os seguintes destaques, pela nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti: para a Emenda
n° 9, para a Emenda n° 121, para a Emenda no
99, para a Emenda n- 68, para a Emenda rr 27
e para a Emenda n° 59. Gostaríamos de saber
se a ilustre Constituinte deseja encaminhar a votação?
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI-Desejo.
A Emenda n° 9 é de autoria do Constituinte
Ervin Bonkoski. Desejo encaminhar a votação,
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex'
tem um prazo de 5 minutos para o encaminhamento de cada uma das emendas.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - A emenda n° 9, que está aprovada, estabelece:
"O direito à aposentadoria é assegurado,
ao homem aos 65 anos, e à mulher, aos
60 anos."
E o parágrafo em seguida, diz:
"Ao idoso não amparado pela Previdência
Social, é assegurada a assistência financeira
do Estado para a sua sobrevivência"
Parece-me que essa emenda estabelece uma
discriminação, pois a tendência natural hoje em
todo o conjunto de pronunciamento que temos
colhido é a de acabar com essa discriminação.
Eu pedi destaque, porque gostaria que ficasse
registrado. Não acho que em todos os casos e
de todas as formas, quer dizer,como um principio
constitucional se deva fazer essa distinção de idade, até porque nós temos, no País, situações muito
diferentes em termos de longevidade. Há uma
emenda apresentada pela Constituinte Eunice Michiles, em que ela pede que seja levada em conta
até a situação regional. Nós temos, no interior
do País, áreas que são assoladas por doenças
que ainda não foram erradicadas e que liquidam
com as possibilidades de atividade dos homens
muito antes dos 65 anos, como, por exemplo,
os que são portadores do mal de Chagas, os que
são vitimas das áreas onde existe malária, impaludismo, etc. Então, acho que fixarna Constituição
essa discriminação e esse limite, não é um principio, mas já é praticamente legislar sobre a matéria
em função de realidades que hoje têm um retrato,
e amanhã podem ter outro.
Talvez o principio mais correto seria: "O direito
à aposentadoria é assegurado após 30 anos de
trabalho, ou de contribuição para a Previdência
Social," qualquer coisa nessa linha. Eu não vejo
como este princípio possa ser realmente posto
em prática na nossa Constituição.
Queria só registrar que eu pediria destaque para
me manifestar contra esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) em discussão.

Está

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, peço a palavra somente para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) a palavra V. Ex"

Com

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Para um
esclarecimento quanto ao processo de votação;
o art. 27, § 5° diz o seguinte:
"Art. 27
§ 5° No encaminhamento da votação de

matéria destacada, poderão usar da palavra,
por 5 minutos, dois Constituintes a favor,tendo preferência o autor do requerimento, e
dois contra."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem!
Nós gostaríamos de saber se há um outro Sr.
Constituinte que queira usar da palavra para enca-
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minhar também contrariamente, na forma do art.
27, citado pelo nobre Constituinte.

o SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA Eu gostaria, mas queria que V. Ex' consultasse
se não há um Constituinte que faça parte da Subcomissão, que naturalmente teria preferência.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) ralmente.

Natu-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Sr. Presidente, eu teria uma sugestão: se V.
Ex" escolher dois que tenham o mesmo ponto
de vista, os dois que são contrános terão uma
grande vantagem, porque falarão em último lugar
e poderão convencer. Então, sugiro que se faça
de forma alternada, para que haja sempre uma
oportunidade de defesa do ponto de vista daquele
que argüiu.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Então,
faremos de forma alternada. Gostaria de saber
se há algum Sr. Constituinte que queira encaminhá-Ia de forma diferenciada da Constituinte Sandra Cavalcanti.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu desejo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) tem a palavra.

V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu sou responsável por haver sido incluído
na Constituição de 67, exatamente essa distinção
entre a aposentadoria do homem e da mulher,
quando assegurei que a mulher que trabalhava
poderia se aposentar aos 30 anos, enquanto o
. homem aos 35 anos, por vários motivos que todos
nós conhecemos, que explicam por que se faz
essa distinção.
Mas, a nobre Constituinte Sandra Cavalcanti
se insurge contra o direito à aposentadoria assegurada aos 65 anos ao homem e aos 60 anos
à mulher.
Aí, o que se abre é a possibilidade de uma
aposentadoria facultatIva: que o homem ao completar 65 anos possa requerer essa aposentadoria,
e a mulher poderá fazê-lo aos 60 anos. Todos
nós sabemos que a mulher tem duas atividades:
a dentro de casa e a fora de casa, pelo menos.
E ainda tem aquela terceira ocupação que é a
de mãe que acorda durante a noite, enquanto
o pai está dormindo, para atender aos filhos.
De modo que acho que não tem razão, com
a devida vênia, a nobre Constituinte Sandra Cavalcanti. O que se faz aqui é a aposentadoria facultativa. Quanto aos exemplos que S. Ex" citou, são
aquelas doenças que justificam a aposentadoria
antecipada, é exatamente do mal de Chagas, do
câncer e de outras moléstias que determinam
a aposentadoria antecipada.
Aqui não é aposentadoria compulsória, mas
aposentadoria facultativa que se abre o ensejo
a que a mulher possa requerê-Ia aos 60 anos
e o homem aos 65 - apenas é a facultativa.
Eu acho que é importante notar, neste artigo,
o parágrafo 3°:
"§ 3° Ao idoso - não amparado pela
Previdência Social, é assegurada a assistência financeira do Estado para a sua sobrevivência."

Eu acho que não precisava dizer "ao idoso não
- amparado pela Previdência Social", poderia
ser "não amparado pela Previdência Social", porque um é contribumte da Previdência e o outro,
que não pode ser contribuinte, também é amparado Portanto, bastaria dizer, em geral, que ao
idoso é assegurada a assistência financeira do
Estado para a sua sobrevivência.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Agora
já temos levantadas duas objeções. A nobre Constitumte Sandra Cavalcanti levanta objeção no tocante à discriminação de idades e o nobre Senador Constituinte Nelson Carneiro levanta objeção
com respeito a Previdência Social.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- É tirar essa expressão "não-amparado pela
Previdência Social". A tese nossa é a de que todo
idoso deve ser amparado, ele será amparado pela
assistência financeira do Estado para sua sobrevivência, se ele necessitar; se ele não bate às portas
da Previdência Social para pedir essa assistência,
a mesma não será dada pelo Estado, porque
quem tem uma boa fortuna, uma boa situação,
mesmo sendo idoso não necessitará dessa assistência
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A palavra está franqueada, com preferência para um
membro da Subcomissão que queira acompanhar a Constituinte Sandra Cavalcanti. (Pausa!)
Concedemos a palavra ao Constituinte Alcem
Guerra.
O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA Sr. Presidente, concordo, em princípio, com a colocação da Constituinte Sandra Cavalcanti e entendo a preocupação de S. Ex", porque o preceito
constitucional de uma aposentadoria aos 60 e
65 anos, cria, na realidade, dificuldades para a
legislação ordmária da Previdência Social, que
tem que ter uma maior flexibilidadepara se adaptar às diferentes regiões, aos diferentes segmentos
étnicos, raciais e mesmo em relação à atividade
de trabalho. Na segunda parte, preocupa-me muito a redação do parágrafo:
"Ao idoso, não amparado pela Previdência
Social,' é assegurado a assistência financeira
do Estado para a sua sobrevivência."
Sabemos que os idosos, no Brasil, pertencem,
em sua imensa maioria, a um status social mais
elevado. E esse segmento a que me refiro, do
status, não tem nenhuma necessidade de assistência financeira, como contempla o parágrafo.
E este agrava ainda mais a situação, quando fala
em "não amparado pela Previdêncía Social". Parece-me, salvo melhor juízo, que exatamente na
região de que sou originário, Sul do País, os agricultores que têm uma situação econômica mais
pnvilegiada, não têm nenhum tipo de Previdência
Social. E o parágrafo como está redigido, abre
possibilidade para que essas pessoas - que são,
como eu disse, de um status social mais elevado
- tenham assegurada a assistência financeira do
Estado para a sua sobrevivência. Parece-me que
o parágrafo é por demais generoso e criará uma
certa dificuldade desnecessária ao Estado, já que
grande parte desse segmento está premiado pela
sua própria situação financeira.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Concedo a palavra ao Constituinte Iberê Ferreira.
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O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA Sr. Presidente, com relação à proposta da Constituinte Sandra Cavalcanti, quando S. Ex" diz que
se preocupa, pelas diíerentes regiões que temos
no País, a minha sugestão é de que poderíamos,
ao invés de estabelecermos 60 e 65 anos, colocar
o tempo de trabalho: 30, 35 ou 25 anos, porque
em algumas regiões, se uma pessoa começa a
trabalhar mais cedo, ela certamente completará
esse tempo de trabalho com a idade de 60, ou
seja, resolve-se o problema ao se estabelecer apenas o tempo de trabalho de cada profissão.
Com relação ao § 3°, concordo com o Constituinte Alceni Guerra Também, só a titulo de sugestão, acho que existem pessoas que não são
amparadas pela Previdência Social, mas que têm
condições de sobrevivência. São pessoas que
nunca contribuiram para a Previdência, mas que,
ao longo da vida, conseguíram gerar recursos
para a sua sobrevivência sem nenhuma necessidade da Previdência Social. Assim, se pudéssemos colocar nesse § 3° que "aos idosos, sem
meios necessários à sobrevivência, são assegurados proventos vitalícios," creio que ficaria melhor.
Sr. Presidente, essa a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Para
efeito de votação, parece-me que não teríamos
competência para alterar esta emenda. Teríamos
que acolhê-la ou rejeitá-Ia.
A SRA. CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTI- Sr. Presidente, o texto apresentado pelo Relator, tendo aprovado essa emenda e várias outras
que aqui estão e que correspondem ao mesmo
tema, está redigido de uma forma um pouco diferente, e acho que o texto do Relator, sim, atende
às nossas preocupações, pois S. Ex' as englobou
todas nos § 1°,2°, 3° e 4°. Diz o seguinte:
"... Os proventos de aposentadorias e pensões serão reajustados na mesma proporção
- e aí vêm várias emendas sobre isso.
§ 2° Aos 65 é garantida a aposentadoria
para os homens, e aos 60 anos para as mulheres, se assim o desejarem.
§ 3° Aos idosos, não amparados pela
Previdência, são assegurados proventos
mensais, VItalícios, não inferiores a um salário
mínimo, necessários à sua sobrevivência.

Novamente, no texto do relatório, temos a mesma discriminação. Eu só estou levantando essa
questão em torno dessa diferença de idade, quer
dizer, não vejo motivo especial para que se estabeleça limite de idade, porque várias emendas que
aqui examinamos, hoje, falam em 70 anos para
todos, e algumas delas foram aprovadas, algumas
foram consideradas aproveitáveis. Acho que esse
limite de idade é que cria uma dificuldade para
nós, na hora de estabelecer um princípio.
Por que não estabelecer, então, um limite de
tempo de trabalho, em vez de limite de idade?
Tem tanta gente que começa a trabalhar aos
15/16 anos de idade; no campo, até antes, aos
10 e 12 anos; estamos permitindo a entrada do
menor mais cedo no trabalho. Então, seria mais
razoável que ao término de 35 anos de trabalho,
homens e mulheres tenham o direito de requerer
a sua aposentadoria, dentro do espírito, até, das
inúmeras emendas que estão dentro deste resu-
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mo que temos em mãos. Embora - como me
lembra o Constituinte Alceni Guerra - a tendência mundial seja a de fugir da aposentadoria por
tempo de serviço. Esta matéria está debrmtada?
Não seria melhor assegurarmos o direito da aposentadoria nos termos da lei?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Lembro aos Srs. Constituintes que a emenda, como
está proposta, deve ser aprovada ou rejeitada. Não
nos cabe emendá-Ia.
Como a emenda foi acolhida pelo Sr Relator,
franqueamos a palavra para saber se S. Ex" deseja
comentá-Ia.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, pela ordem. Acho que a solução
estaria no seguinte: rejeitada, que acaso fosse,
a sugestáo da Constituinte Sandra Cavalcanti, o
assunto voltaria naquela revisão a que nos propomos fazer- todos nós - do texto do substitutivo
no art. 6". E aí, a liberdade é maior para redigir
um novo texto.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, permita-me os seguintes esclarecimentos.
Em primeiro lugar, não se pode confundir o espírito deste parágrafo inserido no artigo que trata
do idoso, com o problema da aposentadoria por
tempo de serviço. A aposentadoria por tempo de
serviço é uma matéria que deve estar sendo regulamentada em outra subcomissão, em outro capítulo da Constituição. O espírito deste parágrafo
e a citação desde anteprojeto original, foi no sentido de atender a uma vasta gama de sugestões
trazidas a esta subcomissão, no sentido de que
a aposentadoria por idade não deveria ser compulsória, que não se deveria segregar, afastando
do trabalho uma pessoa que, ao atingir a idade
indicada para a aposentadoria por idade, se sentisse ainda em condições de permanecer no exercício da atividade. Então, vejam o seguinte, vamos
recorrer ao texto original:
"Aos 70 anos de idade, é garantida
a aposentadoria para os que assim o
desejarem"
Isto é deixaria de ser compulsório para ser permitam-me o neologismo - aceitatória. O individuo aceitaria aposentar-se nessa idade, requeria
e teria o direito.A emenda acolhida foi no sentido
de descer esse limite de idade previsto no texto,
para 65 anos - para os homens - e 60 anos
- para as mulheres, mas permanece o mesmo
espírito que presidiu o texto original, quer dizer,
qualquer cidadã ao atingir 60 anos, tendo ela começado a trabalhar aos 59 ou começado a trabalhar aos 14 e não tendo recorrido à aposentadoria
por tempo de serviço, poderia, nesse caso, requerer aposentadoria por idade aos 60 anos; e o homem, nas mesmas condições, aos 65 anos.
O que ocorre é que não se trata, aqui, de um
problema de redação; trata-se de uma questão
de mérito. A emenda aprovada, no globo das
emendas acolhldae, estabelece esses limites.
Com o destaque pedido, derrubada essa emenda,
nós voltaríamos ao texto original que já foi aprovado em globo, também. Deixaria de ser aos 65
anos para os homens e aos 60 anos para as mulheres, para voltar ao texto original de 70 anos,
indistintamente.

A questão do § 2' da emenda que estabelece
o amparo da Previdência Social, foi objeto de outra emenda, também acolhida. Por isto, inclusive,
é que a redação nesse texto consolidado é um
pouco diferente, inclusive um pouco mais propício, ao meu ver, porque, neste caso, sem prejuízo
da idéia, nós acolhemos uma outra emenda no
sentido de garantir, inclusive, o provento mínimo
de um salário mínimo - nesse caso, de uma
pessoa que não tem amparo previdenciário.
São duas questões diferentes. Não sei se a outra
que trata do problema foi destacada, mas, mesmo
que não o tenha sido e derrubada essa emenda,
prevalecerá, neste caso do § 3' deste texto consolidado, a Idéia contida na outra emenda, que fOI
também acolhida.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - E a parte do idoso.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Exato, a
parte do idoso, e a questão da Idade voltaria ao
texto original, dizendo que aos 70 anos, qualquer
cidadão brasileiro, independente de ser homem
ou ser mulher, teria direito de requerer a sua aposentadoria. Não sei se ficou bem claro mas, enfim,
diante de V. Ex" há a seguinte decisão: mantém-se
o limite de 70 anos e, no caso, a emenda deveria
ser derrubada - ou modifica-se para menos esse
limite de idade, assegurando aos homens, 65
anos e às mulheres, 60 anos como limite para
requerimento de aposentadoria voluntária. E, aí,
no caso, a votação deverá ser favorável à emenda
e, portanto, contrária ao destaque.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- V. Ex's,
têm alguma dúvida? (Pausa.) Parece-me que com
direito à discussão, nós já tivemos quatro Srs.
Constituintes. Apenas para algum esclarecimento
se há alguma dúvida, que se manifestem. (Pausa.)
Não havendo quem se manifeste, vamos colher
os votos dos Srs Constituintes, lembrando que,
para a aprovação, precisamos de 9 votos favoráveis. Com menos de 9 votos, a emenda terá caído.
A subcomissão tem 16 membros singulares.
Vamos proceder à votação. Os que votarem
"Sim" estarão aprovando a emenda como está
redigida Os que optarem pelo contrário, dizendo
"Não", estãrão rejeitando.
(Procede-se à Votação.)

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, antes de passar à votação seguinte, eu tenho uma dúvida quanto ao processo de votação:
uma emenda destacada, para ser derrubada ou
para ser aprovada, no caso de uma emenda que
mereceu parecer contrário, ela precisa de maioria
de votos?
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Precisa
de maioria absoluta de votos.
O SR. RELATOR (Evaldo Tinoco) - Por exemplo, na hipótese precedente, a derrubada da
emenda precisaria contar com 8 votos favoráveis
ao requerimento?
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Exatamente, por ordem natural e por conseqiJência.
Vamos proclamar o resultado: votaram "sim",
11 Srs, Constitumtes e "Não", um Sr. Constituinte.
Fica mantida, então, por 11 votos a I, a Emenda
n Q 9.
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Vamos passar a seguir à Emenda n° 27, também requerida pela nobre Constituinte Sandra Cavalcanti - a emenda é favorável
Solicito ao nobre relator que procede à leitura
da mesma.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) da emenda diz o seguinte'

O texto

"O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
mgresso de menores de 14 (quatorze) anos
no mercado de trabalho. O sistema educacional lhe assegurará alimentação, preparo
para o trabalho, através, inclusive, de aprendizado em estabelecimento especializados."
Consolidada esta emenda que, junto com outras emendas sobre o mesmo assunto, foram
aprovadas, o texto passaria a ser o seguinte § 5°, do art. 4°, nesse texto consolidado:
§ 5°- trabalho do menor será regulado
em legislação especial, obedecendo-se aos
seguintes princípios:
- é vedado ao menor de 18 (dezoito)
anos, o trabalho notumo em locais perigosos
ou insalubres;
- é vedado ao menor de 14 (quatorze)
anos o ingresso no mercado de trabalho, salvo em condições de aprendiz por período
nunca superior a 3 horas diárias;
- será estimulado para os menores da faixa de 12 (doze) anos 14 (quatorze) anos,
a preparação para o trabalho em instituições
especializadas. Aos carentes, será assegurada a alimentação e os cuidados com a saúde."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Com
a palavra a ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr. Presidente, quando eu pedi o destaque
desta emenda, na parte da manhã, durante as
nossas discussões, eu não tinha, ainda, não só
uma visão global de todo o assunto que sobre
o menor viria em seguida, como também não
tinha, ainda, o texto consolidado. A mim me pareceu que o texto consolidado abriu um pouco mais
o que está na emenda do meu querido líder, o
ilustre Senador Constituinte Nelson Carneiro.
É claro que todos nós não participamos da
idéia de que o menor deve ser explorado mas
criar dificuldades para o ingresso do menor no
trabalho, no Brasil, é não conhecer a realidade
brasileira, é não saber que existem milhões de
menores de 14 (quatorze) anos que são obrigados
a trabalhar, que são levados a isto, até pela circunstâncias de pobreza em que vivem as suas
famílias. E, em se valendo de uma legislação que
proíba, o menor ficar sempre numa situação clandestina, fica sem a proteção da lei. Eu, na minha
experiência como Professora e, também, na área
de Assistência Social, sempre colhi um resulado
muito negativo dessa data fatal - por que 14
(quatorze) anos? Por que não 13 (treze) anos e
meio e por que não 15 (quinze) anos? São números absolutamente aleatórios que há muitos anos
vêm, na legislação brasileira, perseguindo a todos
nós. Por exemplo: o Estado é responsável pela
educação das crianças a partir dos 7 (sete) anos
- isto está desde o tempo do Império e, no entan-
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to, está provado que se o Estado só começa a
se responsabihzar pela educação a partir dos 7
(sete) anos, hoje em dia, ele perdeu uma oportunidade preciosa de se interessar por esta cnança
no período anterior e, talvez, receba esta criança
irremediavelmente lesada e perdida, como nós
estamos vendo, acontecer em todos os nossos
setores de ensino municipal, pelos relatórios que
vão chegando
Acho que - não sei bem ao certo - o trabalho
do menor dever ser regulado por uma legislação
especial, obedecendo-se a alguns pnncípios mas,
entre esses, ao meu ver, não está a Idade. Está
a condição dele porque, às vezes, um mínimo
de 14 (quatorze) anos, na área rural, filho de uma
família saudável, bem alimentado, é um garotão
que pode pegar o trator do pai e ajudar bem.
Eu já vi, no Rio de Janeiro, pessoas serem multadas porque pegou um menino de 13 (treze) anos,
durante as férias e colocou o garoto trabalhando
na oficina mecânica, para o menino não ficar perdido na esquina, conversando besteira e fumando
maconha O pai pega o menino e o chama ele adora ver motor - e, então, fica ali com o
pai; passa um Juiz de Trabalho e multa aquele
homem que está tentando evitar que o filho fique
num processo de vadiagem É muito arriscado
colocar, hoje em dia, na lei, esses números. Eu
tenho uma tendência a não gostar dos números.
Eu gosto da idéia de que é vedado ao menor
trabalhar em locais noturnos, perigosos e insalubres. Acho que ele deve ingressar no mercado
de trabalho na condição de aprendiz. Acho que
ele deve, realmente, nesse local de aprendizagem,
ter uma proteção em termos de alimentação e
de preparo profissional. Acho que isto não deve
ser destinado, exclusivamente, à cnança carente,
mas que isto deve ser uma forma de educação
da qual este País está precisando muito, que é
o apreço pelo trabalho técnico, pelo trabalho manual
Então, acho que esta é uma redação extremamente conservadora, em termos de uma realidade que é habitualmente ultrapassada. Se nós
conseguíssemos impedir que no texto figurassem
as especificações - e nós temos, aí, algumas
emendas em que essas idades não são assim
tão definidas -, gostaria de poder examinar isto.
Mas, vedar ao menor de 18 (dezoito) anos um
trabalho noturno, quando aquele foi o único emprego que ele de repente arranjou, até para ajudar
no sustento da família, e às vezes, é um trabalho
normal que ele pode fazer, acho isto muito perigoso para ser posto na Constituição. Acho que
o nosso Presidente que lidou de perto com esse
problema e que trabalhou muito tempo nessa
área, sabe disto. O que nós tínhamos era que
estabelecer as regras gerais e esquecer este negócio de idade, porque um garoto de 18 anos, bem
alimentado, bem nutrido, é uma coisa; um garoto
que vem de uma área paupérrima, aos 16 (desesseis) anos é raquítico, franzmo e não corresponde
a nem uma criança de 10 (dez) anos. Então, isto
vai prejudicar a possibilidade de trabalho dos menores neste País. E, o que é pior eles vão trabalhar
porque é preciso e a lei vai ficar ao lado daqueles
que quiserem explorar, clandestinamente, o trabalho deles.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Antes
de passar a palavra ao próximo Constituinte, eu

queria prestar uma informação Inicialmente, quero dizer que a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos, colocou, no seu
parecer, esta proibição, porque uma coisa, nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti, é o menor trabalhar e outra coisa é o Ingresso no mercado de
trabalho. Se nós facultarmos, através da lei, o seu
ingresso no mercado de trabalho, logo esse menor vai passar a representar a opção para aquele
que tem emprego, para dar-lhe uma vaga no lugar
do seu pai. Dar emprego ao pai, resulta em cnar
novas obrigações sociars, no tocante, por exemplo, ao salário-família.No Estado do Espínto Santo, por exemplo, nós já temos casos com a Companhia Siderúrgica de Tubarão, 'através da chamada "Bolsa de Emprego" em que ela recebe
84 menores aos 14 anos e, aos 18 anos, ela
desliga aquele menor e o substituí por um outro
de 14, sem qualquer direito previdenciário Ora,
isto é ótimo para o empregador! Inclusive, o último decreto do Senhor Presidente da República,
regulamentando a questão do "bom menino", legaliza esta distorção. Eu estou escrevendo uma
carta ao senhor Presidente, chamando a atenção
para este fato. Ficaria ótimo para o empregador,
que não tem nenhuma obrigação trabalhista, não
tem nenhuma obrigação social, previdênciária,
com respeito a esse menor. O decreto presidencial desobriga o empregador de pagar esta Previdência e fica ótimo para ele acolher o menor
na sua empresa quando, via de regra, são excelentes trabalhadores, são ótimos trabalhadores.
Aí, vai ficar ótimo para o empregador porque,
com esses menores, ele terá uma mão-de-obra
abundante e, do ponto de vista legal, absolutamente protegida. Eu, então, optaria pela forma
como apresentei, inclusive, na minha proposta
original, a educação pelo trabalho, que é uma
figura diferente da educação para o trabalho. Vamos lembrar, por exemplo, o que está escrito
na Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que proíbe o trabalho para o menor, garantido-se-Ihe a educação pelo trabalho.
É diferente, porque o menor vai continuar trabalhando. Eu trabalhei desde os 6 anos de idade
com meu pai, na roça, Inclusive.Agora, uma questão é trabalhar e a outra questão é o ingresso
no mercado de trabalho, porque o que se está
querendo proibir aqui é exatamente, o ingresso
no mercado de trabalho. Aí estaria o empregador
facultado para arregimentar essa mão-de-obra
barata e desprotegida, para colocar. Acho que
a lei tem que estar vigilante, mesmo porque esta
é uma prática já existente em todo o mundo civilizado, em toda área de trabalhadores, no sentido
de salvaguardar o menor da exploração no trabalho. Lembro-me que tivemos uma das nossas
conferencistas, aqui, a Presidente da Secretaria
do Estado do Menor em São Paulo, em que ela
mostrou no seu relatório, meninos que ficaram
surdos porque estavam trabalhando com máquinas barulhentas num período da vida em que
o seu aparelho auditivo está em formação; meninos com a mão decepada, meninos com o dedo
mutilado, porque foram trabalhar em fábricas, foram trabalhar com máquinas.
Acho que é preciso que esta Nação tenha um
pouco mais de responsabilidade para com a sua
criançada, com a sua infância, no sentido de garantir os seus direitos, porque, ao final das contas,
14 anos é uma Idade em que a criança tem que
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estar estudando; nos lares é assim. Então, vamos
protestar contra a realidade que temos, mas vamos ter um trato diferente com os nossos filhos
- e portanto, colocando-os fora da realidade -,
não aceitando tudo, que eles sejam mais alguém
sujeito a esta realidade, quer dizer,vamos ter uma
sistemática de atendimento diferenciada para eles
e vamos protestar contra uma realidade para não
deixar desprotegido este contlgente de menores.
FIZ só esta observação - e talvez nem tenha
até amparo regimental para fazê-lo - porque a
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
dos Servidores Públicos colocou exatamente isto,
proibindo o ingresso do menor aos 14 anos no
mercado de trabalho
Gostaria de saber se algum outro Constnumte
acompanhana a Constituinte Sandra Cavalcanti.
Parece-me que agora, segundo ficou dehberado,
opinaria...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Perfeitamente, V. Ex" tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Não estava presente a nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, quando da primeira vez aqui compareci, e examinamos juntos este texto tructal, que
dizia o seguinte:
"O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
ingresso de menores de 14 anos no mercado
de trabalho. A estes, quando carentes, será
assegurado pelo sistema educacional, a alimentação e o preparo para trabalho."
Foi então que eu lembrei, aqui, a minha experiência de menino de escola pública, em que os
meninos saíam para o aprendizado. Daí a idéia
do texto que ofereci, sugerindo que eles possam,
mesmo que ainda que tenham 14 anos, ingressar
no aprendizado.
O Relator, apreendeu perfeitamente a hipótese,
mas apenas a meu ver - e aí tem razão a nobre
Constitumte Sandra Cavalcanti, porque na minha
emenda não figura - não há por que incluir esta
distinção entre os menores de 14 anos na preparação para o trabalho em instituições especializadas, e excluir os não carentes. São todos menores de 14 anos que fazem a mesma preparação.
Esta expressão "aos carentes" não tem razão de
ser, com a devida vênia. Será assegurado a todos
a alimentação e os cuidados com a saúde por que só os carentes? A Constituinte Sandra
Cavalcanti suscitou um debate que se reflete no
texto do anteprojeto final do ilustre Relator Acho
que a emenda deve ser mantida , mas no texto
redigido pelo Relatorse deve retirar esta expressão
"aos carentes", porque o aprendizado deve ser
para todos os menores de 14 anos anos que ingressem no aprendizado para o preparo ao trabalho. Então, o sistema educacional lhes assegurará
alimentação e preparo para o trabalho, através,
Inclusivede aprendizado em estabelecimentos especializados.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -;- O Senhor
me permite nobre Constituinte?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
-Pois não.
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o SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) -A emenda
em discussão não faz referência aos carentes?

A SR' CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI
- É a Emenda de n 9 120.

o SR. NELSON CARNEIRO -Não faz.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - O texto
consolidado diz o seguinte: "Aos carentes será
assegurada a alimentação e os cuidados com a
saúde" - objeto de uma outra emenda que eu
posso localizar aqui rapidamente

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUiar) - Mas
a expressão está "carentes"; é do texto consolidado, não da Emenda na27.
Nós estamos discutindo a Emenda n9 27. Eu
gostaria que nós atívêssemos ao conteúdo do
Emenda na 27.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- É muito difícil imaginar, entre tantas emendas,
a que diz isto, mas acho que é discriminatório.
Por exemplo, como é que nós vamos dizer entre
os vários meninos que trabalham numa mesma
oficina, quais são ou não carentes. Quais têm
direito à alimentação e ao preparo para o trabalho,
e quais não têm. Acho que esta distinção que
faz o Relator é prejudicial.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)-Mesmo
porque hoje ocorre uma situação Inversa Dentro
das universidades, por exemplo, são os filhos da
alta classe média e das classes abastadas que
estão recebendo alimento praticamente gratuito,
dOJS cruzados ou três cruzados uma refeição.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Eu cheguei, inclusive,Sr Presidente, a apresentar
emenda eliminando este termo "carente". Eu me
preocupo muito com esta rotulação de "carente"
e "necessitado", até porque, se não tivermos cuidado, nós vamos ressuscitar aquele famoso atestado de vida. Alguém tem que atestar que são
carentes, que são necessitados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - E, depois, é um conceito muito subjetivo.
A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAl'lTI
- Na Emenda na 120, da Constituinte Eunice
Michiles, ela coloca esta discussão toda em termos em que seriam, para nós, muito mais fácil
de aceitar:
"O trabalho do menor será regulado em
legislação especial, não sendo permitido o
ingresso de menores de 14 anos no mercado
de trabalho, salvo na condição específica de
aprendiz, com jornada de trabalho nunca superior a 3 horas. A estes, quando carentes,
será assegurado pelo sistema educacional
a alimentação e o preparo para o trabalho."
Esta é a redação que, de fato, satisfaz os objetivos do estabelecimento de um príncipio para
constar da Carta.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Naturalmente, o acolhimento desta emenda decorreu
do fato de que ela não colide para mais.
A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Ela foi aprovada
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim,
mas ela não colide para mais. Ela não é restritiva.
ASR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAl'lTI
- Foi aprovada, mas por exemplo, o texto dela
é o inciso 11.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A
emenda da nobre Constituinte Eunice Michiles,
é o inciso 11, exatamente, mas como nós já acolhemos várias emendas, a consolidação das mesmas
num texto SÓ, é que resultou dessa...eu estou localizando aqui...

A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCAl'lTI
Mas a Emenda na 27 é praticamente igual
à Emenda n' 120, com a diferença que o parecer
da Emenda na 127 diz:
"Acolhemos a emenda do eminente Senador reconhecendo que o sistema educacional deve assegurar aos menores a alimentação, e a oportunidade de aprendizado em
estabelecimentos especializados."

-

Esse é o parecer, enquanto que no parecer

à emenda da Constituinte Eunice Michiles, diz:
"Acolhemos a emenda da ilustre Deputada
que inova ao estabelecer a jornada de trabalho para o menor aprendiz nunca supenor
a 3 horas. Somos pela inovação."
Então, estas duas emendas se completam e
é por isso que no texto - nós estamos discutindo
o texto consolidado - a Emenda na27 se refere
a um parágrafo que aqui, no texto consolidado,
se consolidou. A minha observação não é contra
o conteúdo, mas simplesmente acho que nós deveríamos escapar dessa necessidade de estabelecer 14' anos, 18 anos. A minha observação é
nesse sentido. Não estou contra o conteúdo da
emenda e nem o que ela significa.Acho que num
princípio constitucional, nós deveríamos dizer
"trabalho do menor", e não estipular idade. O
que é o menor no Brasil?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
se nós não colocamos a idade, daqui a pouco
estão colocando com 10 anos, estão botando para trabalhar com 8 anos. Lembro-me, na FUNABEM, quando alguém duía na questão da idade
penal, que iriam diminuir de 18 para 16. Eu digo
que se é porque estão matando, eu tinha um
garoto que tinha matado duas pessaos com 9
anos, a faca - então, vamos reduzir para nove
anos. Acho que devemos ter cuidado quanto a
essa questão, porque se não colocamos um limite
de idade - temos que tomar uma decisão -,
vamos encontrar garatos de 10 anos que são rapazinhos fortes, não é verdade? Então vamos nos
basear nisso e colocá-lo para trabalhar?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, o esclarecimento do relator é o seguinte:
a forma de redação da Emenda 120, da Constituinte Eunice Michiles, pode ser perfeitamente esclarecedora a este respeito, dispensando a expressão de os carentes receberem alimentação e cuidados com a saúde. Nós temos que examinar
essa emenda...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Só
queria que V. Ex' me permitisse o seguinte: o
que está em discussão para efeito de votação
é a Emenda rr, que deve ser considerada naquilo
que ela colide com outras emendas. Não estamos
tratando de emenda da Constituinte Eunice Michiles, mas da Emenda n9 27. Vamos acolhê-Ia ou
vamos rejeitá-la, em função do que ela contém
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ou do que ela não contém; porque se ficarmos
estabelecendo esse confronto, não vamos sair daqui hoje. A Emenda na 27, no meu modo de
ver, não restringe qualquer outra emenda, apenas
há a questão dos 14 anos, mas a emenda da
Constituinte Eunice Michiles também contém todas elas, aliás. De modo que eu acho que a
única objeção que estou vendo fazer a ilustre
Constituinte Sandra Cavalcanti é no tocante a este
limite de idade, porque noutro aspecto ela não
colide com outras emendas, ela não restringe,
nem acrescenta. E naturalmente, por isso, ela foi
acolhida.
Temos agora a palavra para dois Srs, Constituintes: os que quiserem acompanhar a ilustre
Constituinte Sandra Cavalcanti, com respeito ao
limite de idade de 14 anos, os que acompanham
o Constituinte Nelson Carneiro. Não cabe mais
discussão desta emenda, porque ela não contém
a palavra "carente".
Gostaríamos de saber se há algum voto em
contrário. (Pausa.)
Está mantida a emenda, com o voto contrário
da ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti.
A seguir, temos a Emenda na 68, também com
destaque requerido pela ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Essa
Emenda na 68, foi rejeitada e, então, não caberia
neste momento a votação.
ASRA.CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Na revisão, ela foi considerada prejudicada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Em função
do aproveitamento da palavra "medicina" por
"ciência".
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Essa emenda teve uma aprovação parcial.
Onde havia a palavra "medicina" no texto original,
ele propôs que se colocasse "Ciência", e insiste
no uso da expressão "desde a concepção".
Aliás,esta expressão "desde a concepção" surge numa boa dezena de emendas e foi entendimento do Relator que o direito à vida, pelo fato
de estar a ciência estabelecendo que a vida começa a partir do instante da concepção ou do momento da fecundação, que isso seria desnecessário. Eu pedi o destaque, porque, na minha opinião, é absolutamente necessário que esta expressão bem clara, bem explícita, apareça no nosso
texto constitucional, para que não haja nenhuma
dúvida de que o direito à vida existe a partir do
momento da concepção.
Em função até da votação deste destaque, há
vários outros destaques por mim solicitados; há
uma emenda da Constituinte Rita Camata, outra
do Constituinte Sotero Cunha, e do Constituinte
Eliel Rodrigues também há qualquer coisa neste
sentido. Nós fazemos parte de uma corrente de
opinião pública muito grande, hoje em dia, no
Brasil, que defendemos o direito à vida a partir
da concepção. E por que a insistência nesta expressão? Por uma razão muito simples: porque
em vários outros itens, artigos e parágrafos da
futura Constituição, quando se falar em vida, há
que se falar em vida do cidadão, a partir, portanto,
do momento do nascimento, quando ele assume
um nome, tem um registro e é visto pela comunidade. A defesa que fazemos do nosso ponto de
vista é de que o direito à vida já existe e precisa
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ser garantjdo quando este futuro cidadão ainda
não está visível para todos nós; mas ele já existe,
e existe como tal, com tudo o que ele é, desde
o momento da fecundação. A Ciência hoje põe
isso à disposição de quem queira saber, mas ainda não é a tradição, não é ainda o que corre
normalmente na cabeça das pessoas. Temos, ainda, uma tradição muito antiga, que permanece,
o à vida é a partir do instante do nascimento.
Então, eu insisto em pedir o destaque para que
essa emenda seja aprovada, não apenas a parte
relativa à "ciência" e "medicina", porque não é
a Medicinaque põe isso à disposição, mas a Ciência - e esta observação está correta - mas porque esta expressão "desde a concepção" fazfalta
no nosso artigo 3°.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
quero, antes da palavra do Constituinte seguinte,
lembrar-lhes que tenho uma proposta que encaminhei à Comissão dos Direitos do homem e
da mulher pela qual vou brigar até nos atos finais
da elaboração constitucional, em que coloco no
capítulo dos direitos humanos, dos direitos do
homem, como um dos seus direitos, o direito
à vida Por isso, eu coloco lá:
"À sociedade e ao Estado incumbe assegurar o direito humano à vida desde a concepção."
Eu faço essa diferenciação, porque se nós colocarmos simplesmente o direito à vida, essa díscussão pode cair no campo filosófico, no abstrato.
A partir do momento em que coloco o direito
humano "a partir da concepção", estou me situando ao fato da vida humana. E, aí, acho que
a discussão vai para o campo científico do fato
"vida".Talvezeu esteja abstraindo também.
Eu gostaria de consultar se outro Sr. Constituinte deseja fazer uso da palavra,lembrando que
a ConstituinteSandra Cavalcantiinsiste no acolhimento da emenda, a fimde aproveitara expressão
"desde a concepção".
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- A minha intervenção creio que o próprio Relator já a aceitou. No art. 4°, §, 1e diz que o direito
à vida, à saúde e à alimentação é assegurado
desde a concepção, devendo o Estado prestar
assistência àqueles quê não têm condições de
fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Também está implicitamenteaceito no § 3°deste mesmo artigo, quando diz que a responsabilidade do
Estado é promover a vida, não sendo permitido
o aborto como método de planejamento familiar,
cabendo apenas nos casos de estupro, gravidez
de alto risco, e malformação fetal, etc.
ASRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI- Neste caso, a emenda do ConstituinteJoão
de Deus Antunes teria que figurarno nosso relatório, não como uma aprovação parcial, mas como
aprovada. E isso é que deve ser objeto da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Alguma posição em contrário? (Pausa!)
Aprovada.•
Temos, a seguir, a Emenda n°99 cujo destaque
foi requerido pela nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, a quem passo a palavra.

ASRA CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - O assunto já é matéria vencida. Eu retiro
o pedido de destaque, porque trata do ingresso
do menor no mercado de trabalho, que acabou
de ser discutida e não há necessidade de voltarmos ao assunto.
O SR.PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Ernenda n° 121, da nobre Constituinte Sandra Cavalcanti.
ASRA CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI- Essa emenda é muito polêmica; ela foiaceita
pela Subcomissão e figura no § 3° do art. 3° é de autoria da Constituinte Eunice Michiles:

"É responsabilidade do Estado promover
a vida, não sendo permitido o aborto como
método de planejamento familiar, cabível
apenas no caso de estupro, gravidez de alto
risco e casos de malformação fetal, como
possibilidade de vida vegetativa, de acordo
com a lei".

Aí, volto ao mesmo assunto. A Ciência, hoje,
pôs à disposição de nós todos de, uma informação precisa e definida sobre a existência uma
vida a partir do instante da fecundação. O aborto
deliberadamente provocado é considerado crime
no Brasil e, como tal, foi mantido pela Subcomissão que estuda os direitos e garantias, no relatório do Constituinte Dary Pozza. Já foi pedido
que se retirasse e está sendo, então, tentado no
Brasil,agora, um outro caminho, para que o aborto, de forma indireta e de maneira a ter todas
as aparências de legalidade, possa ser aceito pela
sociedade. É o chamado aborto terapêutico, que
se baseia em uma informação que a mãe e o
pai têm de que naquele momento está sendo
gerado, no ventre matemo, um ser que tem deficiências e que, portanto, não tem direitoa nascer.
Essa colocação é das mais difíceisde serem feitas,
realmente. Entendemos que, de fato, o nascimento de uma criança com uma série de malformações é um choque terrível para a família, como
o nascimento de crianças mongolóides, de crianças cegas, ou faltando um membro, etc. Só que
não se trata de raciocinar sobre um caso ou uma
ocorrência, porque isso pode acontecer com
qualquer criança já nascida, que já está dentro
de casa, que já tem 2, 3 anos de idade e que,
de repente, puxa uma panela que estava fervendo
junto do fogão, aquilo lhe cai em cima do rosto,
lhe dá um aspecto de monstro quase para o resto
da vida, lhe cega, e ninguém vai tirar-lhe a vida
pelo fato de ter acontecido este icidente.
Então, o que estamos discutindo aqui é um
princípio. Não estamos tentando resolver epISÓdios. É impossível dissociar a licença que se dá
para o aborto terapêutico, de uma posição de
busca de eugenia, de busca de uma raça mais
bem apresentada, que já ocorreu em alguns lugares de forma cruel. Na história dos bárbaros antigos e dos gregos, quando a criança nascia defeituosa era jogada do alto de um pedra, porque
não tinha o direito de sobreviver.E Hitler mandava
para a câmara de gás todas as crianças malformadas que nasciam na Alemanha.
O depoimento dos médicos a respeito da seriedade desta informação sobre a chamada gravidez
de alto risco foi ouvido aqui pela nossa Subcomissão várias vezes. Nós temos o depoimento
dos mais ilustres médicos brasileiros que infor-
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mam que uma mulher cardíaca, com malformação de coração, com válvula mitral toda atrapaIhada, ainda assim, a Ciência garante a ela uma
graVidez com toda a segurança. A Ciência avançou muito nessa matéria; o feto hoje tem o seu
sangue trocado; já há cirurgias que são feitas na
vida intra uterina.
Então, o que nós vamos abrir aqui no Brasil
é um precedente que já foi aberto em outros países, que já estão recuando até deste ponto de
vista, porque, lamentavelmente, nós não temos
a tradição da seriedade. E quem dispuser de recursos, de dinheiro e de um médico que não
seja sério - e, infelizmente, os aborteiros estão
aí nas clínicas clandestinas, para mostrar que isso
acontece na vida brasileira - vai ter o aborto
legalizado pelo atestado de que se trata de uma
gravidez de alto risco ou de malformação fetal,
atestado este obtido na esquina, no primeiro consultório chique, exatamente como o aborto é praticado ainda hoje.
Parece-me que a única SItuação que a nossa
Subcomissão deveria enfrentar nessa matéria é
a de manter um princípio fundamental: garantindo o direito à vida, não admitir que métodos
de planejamento familiar usem o aborto como
um processo e ficar restrito a isto, porque a lei
brasileirajá prevê, na sua legislação complementar, na sua legislação ordinária, nos seus códigos,
os casos de estupro, que são uma questão de
consciência até - eu por exemplo, acho que até
mesmo nos casos de estupro, não deveria haver
uma licença para aborto, porque a vida daquela
criança é dela. Ela tem direito de nascer. Se nós
não defendermos o direito de nascer, nós não
temos o direito de defender o direito de viver;
nós não temos como defender o direito de usar
a liberdade, de usar as nossas opiniões, de ir contra os poderosos, de afrontar a maré montante
de coisas contrárias às nossas opiniões; nós temos que nos ajeitar e nos adaptar a situações
terríveis. Vamos acabar aceitando a eutanásia,
porque os velhos a partir de um determinado momento também ficam cegos, também ficam surdos, também ficam sem poder andar, também
ficam inconscientes, também ficam incapazes, às
vezes de raciocinar, também ficam esclerosados.
Essa criancinha que está dentro do ventre matemo não tem ainda nenhuma possibilidade de
defesa, o nosso velho mais adrante também não
vai ter. E é a mesma coisa. É a morte decretada
por conveniência de terceiros. Eu me oponho a
isso. Pedi o destaque desta emenda para solicitar
à nossa Subcomissão a sua rejeição, para que
não figure no texto,pelo menos no texto da Família,do Menore do Idoso,que um atestado médico,
conseguido sabe Deus como, permita uma sentença condenatória de vida.
A SRA. CONSTITUINTE EUNICE M/CHILESPeço a palavra, Sr. Presidente, como autora da
proposta.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Passo
a palavra para a Sr' Cbnstituinte Eunice Michiles.
A SRA. CONSTUTUINTE EUNICE MICHILES
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, eu sempre
me coloquei ao lado daqueles que são contra
o aborto. Agora, entendo que não estamos aqui
para legislar para nós mesmos. Temos toda uma
Nação que será regida por aquilo que escrevemos
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aqui. A legislação hoje prevê o seguinte. uÉpermitido o aborto nos casos de estupro e nos casos
de gravidez de alto risco". A minha proposta apenas acrescenta "malformação fetal", que acho
que a Constituinte Sandra Cavalcanti não atentou
bem para o que foi colocado. Veja bem!
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Atentei, sim.
A SRA. CONSTITUINTEEUNICE MICHILESApenas nos casos de possibilidade de vida vegetativa. Então, não entrariam aqui...
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Que vão ser todos.
A SRA. CONSTITUINTEEUNICE MICHILESUm momentinho. Então não entrariam aqui o
caso de surdez, ou de cegueira, que foi acrescentado. O que me inspirou esse tipo de emenda
fOI um caso prático; sempre nos inspiramos naquilo que vemos, de uma família que tem uma
criança - porque é uma criança, embora tenha
42 anos -, que jamais disse uma palavra, que
apenas se alimenta por mamadeira e que leva
uma vida absolutamente vegebva. Agora, acho,
também, que a Constituição, que a Lei não obriga
ninguém a fazer nada. Se existem impedimentos
de ordem moral, ética ou religiosa, a pessoa não
está obrigada a fazer. Mas, também, não nos compete obrigar uma família a aceitar esse tipo de
encargo. Parece-me que seria exigir um pouco
demais das convicções das outras pessoas; seria
querer obrigar que as outras pessoas tivessem
as mesmas convicções religiosas e éticas que nós
temos. Não, não estamos legislando para nós
mesmos.
Gostaria também de objetar, a respeito do que
a Constituinte Sandra Cavalcanti disse, naquilo
que ela afirmou, que hoje se tem condições de
fazer até intervenções íntra-uterínas, que isso tudo
é possível, porque a ciência já avançou muito.
Mas, eu pergunto: que mulher teria recursos, hoje,
para fazer hemodiálise - por exemplo, que em
meu Estado não existe - e ela fosse obrigada
a arcar com aquela gravidez e correr um risco
real de vida, já que lá não existe nenhum sistema
de hemodiálise? Está aqui um médico que pode
afirmar que existem casos de gravidez em que
se a mulher possui apenas um rim, ou os rins
não funcionam bem, ela vai realmente morrer
em função da gravidez, se ela não tiver um atendimento da medicina ou da ciência, que nem sempre ou muito dificilmente, está ao alcance dela.
São casos para os quais precisamos atentar,
embora eu, como mãe e como pessoa religiosa,
me fíhe muito à questão da preservação da vida.
Mas, são casos para os quais nós temos de atentar. E volto a afirmar que nós não estamos aqui
legislando para nós mesmos. Há situtações e situações que precisam ser consideradas.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos,
a seguir, inscrito o Constituinte Sotero Cunha,
que tem a palavra. Mas, gostaria de saber se S.
EX vai falar favorável ou contrariamente à emenda.
O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA Eu vou falar favorávelmente à posição tomada
pela nossa querida companheira, com quem estou de pleno acordo.

Acho que a tendência natural de quem procurou abrir uma porta pequena, usando esse método de dizer que a mulher corre pengo, ou no
caso de nascer uma pessoa com defeitos, como
disse a nossa querida Eunice Michiles, que assistiu
um caso, isso não Justifica milhões que poderão
acontecer. O caso que foi visto pela nossa companheira Eunice Michiles é um caso isolado, ou alguns casos isolados. E, quando alguém chama
a atenção para o perigo de risco de vida da mulher,
talvez este que apresentou esta lei que está aprovada ai, seja um daqueles que até participem desse grande número de abortos que são feitos por
ai afora.
Não sei quem foi o autor da lei que dá direito
ao aborto no caso de risco de vida, ou no caso
de estupro, mas eu acho que é mais fácil perder
alguém por uma questão de risco de vida do
que eliminar muitas vidas, entrando por essa porta. MaiS tarde, o médico vai dizer que mandou
tirar o filho de alguém porque esse alguém coma
risco de vida. Ele atesta que corria o risco de
vida e o outro médico tira. A porta aberta não
é pelo caso de alguém estar, como V. EX mesma
citou, impossibilitado de falar até os 40 anos, um
monstrosinho, mas é preferível uma vida que não
fala, mas que Viva e nós não tenhamos brado
a sua vida antes de nascer, especialmente naquela
condição de indefeso, porque quando se tira uma
vida do ventre de uma mãe, está-se matando um
indefesso. E mais tarde, se esse pudesse voltar
e saber que a mãe permitiu que a sua vida fosse
tirada, ele também talvez tivesse o direito de dizer
"Eu vou matá-la, minha mãe, porque você matoume, quando eu ainda estava indefeso".
Portanto, eu concordo plenamento com todos
os pontos de vista da nossa companheira e votarei
pela rejeição dessa emenda no seu todo, porque
sou contra o aborto até mesmo em caso de estupro e alto risco de vida.
Alguém perguntou-me há poucos dias numa
entrevista: "E se sua filha for estuprada, você concorda?". Eu disse que condordo plenamente, porque muitos dos estupros que acontecem por aí,
quase na sua totalidade são provocados por facilidades das pessoas. Lembro-me muito bem que
quando estávamos estudando medicina legal, um
professor, não me recordo agora qual, nos declarou que a mulher tem possibílídades, eu declarei
isso e vou até onde for possível com esse pensamento, que a mulher tem condições suficientes
para evitar o estupro. E até, naquela ocasião...
A SRA. CONSTITU[NTE EUN[CE MICHILESCom um revólver na cabeça?
O SR CONSTITUINTE SOTERO CUNHA Com um revólver na cabeça, sim. Ela pode até
perder a vida, mas tem condição de evitar Isso
é muito polêmico. E preferível admitir e ter um
filho, dar à luz um filho que veio de uma situação
irregular ... E mais, a mulher não pode estar certa
que vai engravidar.
O Professor nos contou uma história muito interessante, que eu vou contar a V. EX' Um cego
estuprou uma menina e a menina foi para a Delegacia e contou lá a sua história. O processo correu. E lá, o Juiz perguntou à menina: "Você foi
estuprada? De que maneira foi?" A menina respondeu "O ceguinho me segurou, prendeu minhas pernas e eu fiquei sem condições de me
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locomover,' O advogado contrário fez a seguinte
pergunta: "E quem foi que viu o ceguinho?"
Essa história nos foi contada porque alguém
estava querendo mostrar que havia condição de
defesa, até mesmo no estupro. Por isso, defendo
e defendo o inocente, venha ele como Vier. Estarei
sempre em defesa no inocente e contra o aborto,
em qualquer circunstância. Eu voto, portanto,
contra. Já deixo aqui o meu voto contra a aprovação dessa emenda.
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - Sr. Presidente, só para acrescentar o seguinte. Eu não sou contra todo o texto da Constituinte
Eunice Michiles. Acho que a primeira parte toda
a emenda é perfeita e deveria até figurar". É responsabilidade do Estado promover a vida, não
sendo permitido o abordo como método de planejamento familiar." Essa posição, a Constituinte
Eunice Michiles sempre defendeu. Gostaria de
fazer essa justiça, porque acompanho o trabalho
da Constituinte. Apenas acho que poderíamos,
quem sabe, destacar essa expressão que vem em
seguida, que é matéria de lei ordinária, e deixar
isso para uma discussão posterior. Estamos votando a emenda.

O SR. CONSTITU[NTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, acho que a nobre Constituinte
Sandra Cavalcanti, querendo restringir, está ampliando. O texto restringe a possibilidade de aborto a três hipóteses; amanhã a lei ordinária pode
fazer cinco hipóteses De modo que acho que
temos que pensar bem se pode criar... Por exemplo, o fato da transmissão de doenças. Hoje, já
se discute se a mãe que possui AIDS trasmite-a
para os filhos. A ciência amanhã pode criar essa
hipótese que não está prevista aqui. Pode criar
várias hipóteses e até pode não criar nenhuma.
Quer dizer, a emenda se restringe a esses três
casos. Afirmar apenas o princípio, como quer a
nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, não tem
razão de ser porque, dír-se-ía, "é responsabilidade
do Estado promover a vida, não sendo permitido
o aborto como método de planejamento familiar".
Primeiro, o Estado não promove a vida, o Estado
assegura, prestigia, estimula, garante a vida, mas
não promove. Promover é uma ação, um estado.
Nenhum Estado faz vida, ele garante a vida. "Não
sendo permitido o aborto como método de planejamento familiar". Ora, evidentemente que ninguém sustenta que o aborto é um método de
planejamento familiar, a não ser aqueles que querem diminuir a população. Mas não é esse o objetivo da emenda. Niguém aqui está pensando em
diminuiu o número dos brasileiros nem dos nascimentos. Restringe. Só pode ser nessas hipóteses
Alei,hoje, já permite o aborto em casos de estupro
e de gravidez de alto risco. O que se teria de
dicurtir é se os casos de malformação fetal devem
ou não ser incluídos; somente isso, porque os
mais já existem na lei penaL E mais ainda, a lei
penal pode criar outros casos.
De modo que acho que não se deve combater
o artigo porque é muito amplo. Acho que melhor
será não tratar do aborto no projeto de lei da
Constituição ou diminuído. Só não deve ser objeto
da Constituição. Esse é o meu ponto de vista.
O SR. PRES[DENTE (Nelson Aguiar) - Muito
bem. Pejo Regimento, nós temos dois encaminhando favoravelmente e dois contrariamente.
Não estamos discutindo essa matéria. Essa maté-
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ria foi exaustivamente discutida, inclusive o nobre
Constituintejá teve ocasião de "espinafrar" muitas
pessoas por causa dessa ressalva. Agora, dois
encaminharam favoravelmente e dois encaminharam contrariamente. O argumento dos contrários...

aqui, outros poderão estar, e esta porta que ficou
aberta poderá ser aproveitada para outros entrarem, e contemplarem aquilo que não estamos
querendo. Vamos inserir no texto. Não estamos
aqui para copiar, mas para inovar e podemos
colocar aqui o fato da não-aceitação do aborto.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Minha posição é a favor da extinção do artigo.
Acho que o aborto não é matéria de DireitoConstitucional, é lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Então,
nós temos dois Srs. Constituintes que encaminharam favoravelmente e dois que encaminharam contrariamente. Aliás, parece-me que só a
autora encaminhou contrariamente. Vamos submeter a matéria à votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Vamos
passar à votação. Eu quero lembrar, inclusive,
Ex", que recebi uma carta bastante malcriada do
Conselho dos Direitos da Mulher da Baixada Santista e ela não foi muito reverente conosco. Disse
que eu estava restringindo pelo menos duas conquistas das mulheres - estou apenas passando
uma informação -, que seriam o aborto resultado de concepção por estupro e nos casos de
enfermidade. E a resposta que fiz para elas foi
que eu lamentava, que as mulheres estão indo
muito além das suas conquistas. Ora, se essas
são duas conquistas que precisam ser preservadas, dizia eu, era de se esperar que os que
fazem aborto se ativessem ao limite estrito das
suas conquistas. Então, a questão não é por conquistas. Eu tenho a opinião do Constituinte Nelson
Carneiro e se denpendesse de mim nem para
a legislação ordinária não iria.Se dependesse de
mim, neste campo, o Estado deveria oferecer...
A SRA. CONSTITUINTE EUNICE MlCHlLESÉ porque V. Ex" não engravida. N talvezpensasse
diferente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Aceito
a objeção de V. Ex" e espero que V. Ex" também
não fique mais grávida.
ASRA. CONSTITUINTE EUNICE MlCHILESNão. Não fico, mas já fiquei.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aquiar) - Eu só
quero lembrar o seguinte. A questão da transígência com o direito à vida é o fato mais lamentável na sociedade humana, inclusive no Brasil.
Porque, veja bem, qual é o conceito para julgar
que alguém é um pequeno monstro? E como
V. Ex' citou a Bíblia, citou o fato de ser cristão,
eu me lembro daquela passagem quando perguntaram a Jesus a respeito do aleijado. Quem pecou? Ele ou os pais? Qual foia resposta de Jesus?
Nenhum dos dois. Ele nasceu assim para quê?
Para que se provasse o comportamento da humanidade nele, disse Jesus. Ele nasceu assim para
que o nosso comportamento fosse julgado em
relação ao fato de ele ter nascido daquela forma.
Isso é para os que acreditam nas Escrituras Sagradas.
De modo que eu venho sustentando a posição
de que isso passasse para a legislação ordinária,
mesmo porque, se nós proibirmos, vai continuar
sendo feito; se o legalizarmos, o aborto vai ser
comercializado.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO DE DEUS Permita-me, Sr. Presidente. Só um adendo às Informações. Se nós deixarmos a porta aberta na
legislação ordinária, amanhã poderemos dizer
que somos maioria aqui e que estamos lutando
.pela não-legalização do aborto. Não estaremos

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Há distinção. A nobre Constituinte Sandra Cavalcanti aceita uma parte do artigo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
temos como acolhê-lo em parte, Ex" Temos que
votar a emenda, rejeitando-a ou aceitando-a.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Então, a Constituinte Sandra Cavalcanti tem
que aderir à tese de que o assunto não deve ficar
na Constituição.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Eu estou propondo a rejeição da emenda.
Se ela for toda rejeitada, este assunto desaparece
deste capítuio. Fica para a lei ordmáría,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Vamos
submetê-la, então, à votação. Para que ela, naturalmente, terá de receber um mínimo de nossos
votos.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Pela ordem, Sr. Presidente. Se por um acaso não
alcançarmos esse quorum, como fica a matéria?
Pelo que estou observando, pelo ponto de VIsta
prmcipalmente do Sr. Constituinte João de Deus
Antunes, eu sou pela rejeição daqueles detalhes
de aborto quando há distúrbio na gravidez, mas
manteria...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) temos que rejeitá-Iaou acolhê~la.

Nós

(Procede-se II votação)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Dez
votos a três. A emenda foi rejeitada.
Temos um último destaque favorável. Emenda
na 139. Não tenho condição de saber quem é
este Constituinte.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - A Emenda na 139 do Constituinte Iberê
Ferreira. E dizque "a nulidade-do casamento pode
ser declarada a qualquer tempo".
é

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Data
venia, mas não é a informação de que dispomos.
Ah, sim, o destaque é que é de autoria do Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, um equívoco fez com que figurasse como art. 50 o que se lê art. lo, § 50, uma
emenda de minha autoria, que foi recusada pelo
Relator, mas que trata do mesmo assunto; por
isso estou invocando-a Eu dizia o seguinte: "A
nulidade do casamento pode ser argüida a qualquer momento." E eu citava os art 145 e 146
do Código Civil. Como figurou como art. 50, em
vez de art. 10, § 50, como eu tinha dito, o Relator
achou que não tinha pertinência com o art. 5'
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e rejeitou-a. Mas, ao sustentar que não há necessidade de incluir a nulidade do casamento que
pode ser declarada a qualquer tempo, não há
necessidade de se incluir em texto constitucional
o que é pacífico na Legislação Civil. Aliás, como
bem reconhece o eminente Relator, o dispositivo
não figura em qualquer texto constitucional, nos
muitos por S. Ex" consultado. O que levou o Constituinte Iberé Ferreira a apresentar essa emenda,
pelo que vi, foi o art 208 do Código Civil: "É
também nulo o casamento contraído perante autoridade incompetente, mas essa nulidade se considerará sanada, se não se alegar dentro de dois
anos da celebração". Por isso, é o único casod
de nulidade que prevalece além de dOIS anos,
que não pode ser argüida depois de dois anos.
Mas, neste caso a nulidade não é argüida em
favor do casamento, porque se um casamento,
contraído perante autoridade incompetente prevalece durante dOIS anos, não é justo que se permita que, depois de 20 anos, o cidadão apareça
e diga "Não, o Juiz que me casou era incompetente" e possa obter a nulidade desse casamento.
O fato não é original. No Chile, por exemplo, os
civilistas sustentam que, no Chile,não há divórcio,
porque há nulidade de casamento. Qual é a forma
de nulidade de casamento? Vamos colocar no
Rio de Janeiro, que nós todos conhecemos. A
noiva mora no bairro do Flamengo; o noivo mora
no bairro de Copacabana. Mas, eles se casaram
no bairro da Tijuca. Quem celebrou o casamento
não era o Juiz de Paz competente. Trinta, vinte
anos depois, eles fazem a prova de que casaram
no Juiz incompetente e anulam o casamento, obtêm a nulidade de casamento sem necessidade
do divórcio. Isso eu discuti muito no tempo em
que discutra divórcio aqui no Congresso. Mais
ainda muitas vezes eles casavam no cartório certo,
perante o Juiz certo, mas, depois, na hora da
dissolução, é muito fácil fazer a prova de que,
naquele ano distante, vinte ou tnnta anos passados, eles não moravam naquele local. Então, com
essa fraude, eles conseguiam anular o casamento.
No atual projeto já aprovado pela Câmara e que
ora está submetido ao Senado, do qual eu, por
acaso, sou o Relator, é anulável o casamento por
incompetência da autoridade celebrante; deixou
de ser nulidade. A nulidade, em regra, em todos
momento, era o único caso em que a nuhdade
só podia ser arguida a qualquer tempo. Dentro
de dois anos sanava a nulidade. Mas é que isso
não é caso de nulidade, é caso de anulabihdade,
como bem diz hoje o projeto de Código Civil da
Câmara.
Daí a minha emenda para que não subsista
a nulidade, neste caso, para ser arguida a qualquer
tempo, senão estamos pondo em risco todos os
casamentos, basta que haja um conluio entre marido e mulher; senão não precisa nem separação
judicial,nem divórcio, nada disso, basta um acordo entre eles para anular qualquer casamento.
Daí a mulidade de qualquer casamento. Foi por
isso que eu sustentei que a nulidade não pode
subsistir, porque o ato jurídico deixa de ser nulo
para ser anulável já no Código que está sendo
votado pelo Congresso Nacional Por isso é que
eu pedi destaque para que esse texto fosse excluído do anteprojeto, em defesa do casamento, da
preservação do casamento, eu que tenho sido
tantas vezes acusado de ser inimigo do casamento.
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) a palavra o autor.

Com

O SR CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Sr. Presidente, nós apresentamos esta emenda
por sugestão de um juiz da Vara de Família, com
o objetivo de distinguir o estado de nulidade da
anulabilidade. A anulabilidade é prescritivo, e a
nulidade, ao contrário, em regra não prescreve.
InclusiveWashington de Barros diz, sobre o casamento nulo, que a nulidade é de ordem pública,
e a decretação exigida no interesse geral. O casamento anulável, decreta-se anulabilidade no interesse privado da pessoa prejudicada, soma-se a
anulabilidade pela ratificação ou confirmação,
que a nulidade não é suscetível de ratificação ou
confirmação ainda desejada pelas partes. Em matéria de casamento, porém, sofre essa regra a
exceção prevista no art. 208 do Código que o
nobre Constituinte acabou de citar, é também
nulo o casamento contraído perante autoridade
incompetente mas esta nulidade será sanada, será
considerada sanada se não for alegada dentro
de dois anos da celebração. É realmente inconcebível o que o decurso do tempo torne eficaz ato
proibido por lei.
Eu pediria o Código para nós vermos aqui. O
objetivo é apenas esse, é de, segunda a intenção
do juiz,evitar,pois a nulidade não pode prescrever.
No art. 183, dos impedimentos: não podem casar,
etc., o adotado como filho superveniente, etc.,
então se permitimos que a nulidade prescreve,
vamos ter aqui, por exemplo, uma pessoa que
casou com o própno filho, uma pessoa dentro
dessa proibição e depois vamos dizer que ele tome conhecimento, ou até sem saber, mas que
depois de dez anos, cinco anos, etc., tome esse
conhecimento. Então nesse caso, com a prescrição aos dois anos ele fica impedido dessa nulidade. Então diz aqui que realmente a anulabilidade
prescritível, agora a nulidade, ao contrário, não
prescreve. Então, é exatamente para dirimir essa
dúvida que nós acrescentamos aqui no § 5°, do
art. 1° apenas a nulidade do casamento pode ser
declarada a qualquer tempo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
gostaríamos de saber se um outro Sr. Constituinte
quer ainda usar da palavra. Senador Nelson Carneiro, gostaria de fazer algum comentário ainda?
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Se nós mantivermos esse artigo, o legislador
civil pode transformar muitos casos de anulabilidade em nulidade, então aí nós vamos abrir a
porta para tudo, até eu retiro o projeto de posse.
Não há necessidade mais, porque é muito mais
fácil anular um casamento com essa largueza do
que o que ocorre atualmente, porque só neste
caso é que a nulidade é consolidada. Depois de
dois anos, se alguém casou perante um juiz incompetente e não reclamou, está feliz, tranquílo,
ele pode perder o direito de alegar essa nulidade.
O SR CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA E nos casos do art. 183?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Não, mas aí no art. 208 evidentemente que
está aí, 208, V. Ex" leia os artigos todos que são
citados.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA E no 183 nos casos que estabelece aqui, oito
casos de nulidade?

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- De que não pode casar.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA É, que não pode casar.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas o único que prescreve é no caso do casamento do art. 208, todos podem ser alegados
a qualquer tempo. O sujeito que casa com a filha
pode ser alegado a qualquer tempo, é um caso
excepcional. Agora no art. 208 é que exatamente
aquele caso dos dois anos. Foi o que levou o
juiz,certamente encontrou este fato, a sugerir esta
nulidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gostaria que fosse lido o art. 208, por fineza, que
está sendo citado.
O SR CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA o art. 208, diz aqui...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) Código Civil, não é?

Do

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA -

É também nulo o casamento contraído perante
autoridade incompetente, art. 192 e 194 e 198,
mas essa nulidade se considerará sanada se não
se alegar dentro de dois anos da celebração. E,
parágrafo único: "Antes de vencido este prazo
a declaração da nulidade poderá ser requerida
por pessoa interesssada..." etc.
Art. 167. É anulável o casamento contraído
com a infração de qualquer dos números 9 a
12 do art. 183.
-

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
Isso é anulável.

O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Pois é. O que nós queremos é distinguir, deixar
bem claro que a nulidade do casamento pode
ser declarada a qualquer tempo.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas a nulidade que pode ser declarada a qualquer tempo é exatamente esta.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Uma lei é realmente esse outro artigo...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Só na lei civil é que pode-se fazer isso, a não
ser que a gente ressalve: salvo o caso tal e, não
é possível, não há nenhuma Constituição que fale
sobre isso como bem anotou o Relator quando
estudou Constituições. Nenhuma Constituição do
mundo trata de nulidade do casamento, apenas
o Direito Civil. Nunca, nenhuma Constituição do
mundo.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Quero dizer aqui, faço questão de dizer, até p~lo
respeito que tenho ao Senador Nelson Carneiro,
pelo conhecimento que S. Ex" tem sobre o assunto, de tanto tempo, e dizer que eu apenas estou
trazendo aqui, por um dever, a posição de um
juiz de uma Vara de Família que me pediu para
que eu trouxesse.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Inclusive eu nunca vi V. Ex' tão na defensiva como
agora.
Bom, algum outro Sr. Constituinte?
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O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Sr. Presidente, eu aprovo a proposição do Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Bom,
então vamos decidir. (Procede-se à votação).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Desta
forma, a emenda fica rejeitada, fica supressa.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Ao menos alguém do PMDB, só temos nós
dois.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ah,
sim. Desculpe-me, nós temos ainda dois Srs.
Constituintes exercendo o direito de titularidade
com essa Subcomissão.
Dez a dois, pela rejeição.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Para passarmos à votação seguinte é necessário chamarmos quais as emendas prejudicadas, que devem
ser votadas em globo independente do destaque.
São consideradas prejudicadas a de n° 28,
do ilustre Senador Nelson Carneiro. Talvez este
formulário fosse mais adequado para fazer anotação, em seguida, naturalmente, na apreciação dos
destaques, que já foram solicitados; já estão separadas aqui as emendas prejudicadas que foram
destacadas.
Emendas n" 23, 44, 46...
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- V.Ex' poderia irdizendo o autor, se for possível?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - ... 44, do
Constituinte Mauricio Nasser; 46, do Constituinte
Eliel Rodrigues ...
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Então eu posso apresentar essa?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Pode, se
já está pedido o destaque ele fica mantido. Avotação em globo, pela prejudicialidade, ressalvados
os destaques, depois serão votados os destaques
separadamente.
Quarenta e sete, do Constituinte Eliel Rodrigues; 50, da Constitumte Anna Maria Rattes; 51,
Constituinte Anna Maria Rattes; 52 Constituinte
Anna Maria Rattes; 54, Constituinte Maria Lúcia;
57, Constituinte Aluízio Campos; 38, da Constituinte Cristina Tavares; 78, do Constituinte Nilson
Gibson; 76, Nilson Gibson; 77, Nilson Gibson; 83,
Francisco Carneiro; 81, Nilson Gibson; 130, Bosco França; 131, Paulo Ramos; 132, Paulo Ramos;
128, Bosco França; 126, Bosco França; 86, Nyder
Barbosa; 96, Meira Filho; 94, Nelson Aguiar; 85,
Nelson Aguiar; 117, VIlsonSouza; 148, Ronan Tito; 155, Sigmaringa Seixas; 156, Antônio Câmara;
157, Rita Camata; 159, Mansueto de Lavor; 169,
Fernando Henrique Cardoso; 170, Fernando Henrique Cardoso; 175, Marcelo Cordeiro; 177, Jutahy
Magalhães; 178, Rita Camata; 179, Rita Camata;
180, Rita Camata; 181, Rita Camata; 182, Rita
Camata; 183, Rita Camata; 184, Antônio Câmara;
185, Paes de Andrade; 187, Paes de Andrade;
188,"Uldurico Pinto; 189, UIdurico Pinto; 190, José
Freire; 192, Mattos Leão; 194, Mattos Leão; 195,
Otávio Elisio; 158, Rita Camata; 143, Iberê Ferreira; 140, Iberê Ferreira; 125, Eunice Michiles;
110, Sandra Cavalcante; 144, Iberê Ferreia; 145,
Iberê Ferreira; 152, Orlando Pacheco; 171, Orlan-
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do Pacheco; '16, Maurício Corrêa; 27, Maurício
Corrêa; 69, João de Deus Antunes; 118, LuizSalomão; 100, José Mauricio;84, Amaury Muller; 115,
Roberto Augusto; 150, Benedita da Silva; 151,
Benedita da Silva; 64, Sotero Cunha; 59, Sotero
Cunha; 60, Sotero Cunha; 103, Lídice da Mata;
105, Lídice da Mata; 102, Lídice da Mata; 138,
Augusto Carvalho; 137, Augusto Carvalho; 163,
Roberto Freire; 172, Roberto Freire; 31, Nelson
Carneiro; 82, Nilson Gibson; 154, João da Matta;
61, Sotero Cunha.
Estas as emendas prejudicadas, que devem ser
votadas em globo independente dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
as votaremos todas num só momento.
Se os Srs, Constitumtes mantêm a prejudícialídade, dirão "sim" do contrário...
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES A gente tem que ver Sr. Presidente como é esse
detalhe, porque tenho duas emendas nesse meio
termo.
O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
pediu destaque?
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Sim, pedi destaque.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Elas
serão votadas depois, separadamente.
Elas já estão mantidas do destaque, serão votadas posteriormente uma a uma das que foram
solicitadas os destaque.
O SR. RELATOR ERALDO TINOCO- Confirmado o fato de que todas estão prejudicadas então nós vamos destacar aquelas que queremos
resgatar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Está
em condição de votar? Depende de algum esclarecimento? Não?
Procede-se à votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Nós
temos definidos 8 destaques Pela ordem númerica nós temos a emenda n° 7, o destaque é da
autoria da Constituinte Sandra Cavalcanti
A SR' CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI
-Sr Presidente, este assunto já é matéria vencida
em que nós apresentamos uma emenda em que
constava a expressão "meios" de concepção".
Retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar) - Emenda n° 46, de autoria do Constituinte Eliel Rodrigues.
O SR. ELIEL RODRIGUES - Nós solicitamos
que fosse acrescentado parágrafo ao artigo 4°,
do anteprojeto do Relator. Esse parágrafo:
"Aeducação pré-escolar atenderá aos preceitos de higiene pessoal, e alimentar, e instruirá contra a nocividade das bebidas alcoólicas, fumos e drogas."
Segundo o parecer do Sr. Relator, contrário,
porquanto matéria à Subcomissão de Educação
e Cultura; mas achamos que podíamos inserir,
desde que estamos tratando aqui das crianças
e adolescentes em situação Irregular,sem prejuízo
da responsabilidade civil ou penal dos pais, da

assistência do Estado, que protegerá contra todos
os tipos de discriminação, opressão ou exploração. Achamos que o fumo, a bebida e todo esse
tipo de coisa que pode explorar ou prejudicar
a criança, pode sair nesta parte do estudo do
adolescente como uma decorrência do que está
especificado no § 3°, do artigo 4°. Daí a razão
do nosso pedido, que fala nesse artigo 3°, sobre
o cuidado que devem ter tantos os pais como
o Estado da assistência que proteja contra todo
tipo de discriminação, opressão ou exploração.
Nós queremos zelar pela nossa infância, pela nossa juventude quando se trata da farníha. É a razão
do nosso destaque.
A SR' CONSmUlNTE SANDRA CAVALCANTI
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que neste
texto do § 4°, utilizandoo texto do Relator, e aprovada esta emenda que foi rejeitada, estabelecer
numa redação que ficasse assim: as crianças e
adolescentes em situação Irregular,sem prejuízo...
até a palavra "exploração". Em seguida, um item
"a", foi mudada a palavra "internamento", em
abrigos especializados, em casos de infração, prevista na legislação própria. A letra "b", a educação
pré-escolar atenderá aos preceitos de higiene pessoal. Isso acrescentaria um pouco mais ao artigo;
como um príncípro realmente é muito importante
que desde muito cedo figure na educação, não
só das crianças e adolescentes em situação irregular. Acho que a emenda do Constituinte Elias
Rodrigues é uma pena que tenha ficado em dificuldade para ser encaixada, mas é uma coisa
que realmente está fazendo muita falta,que desde
cedo as crianças sejam alertadas para a nocividade das bebidas, do fumo e das drogas. E nas
crianças e adolescentes em situação irregular, o
que se verifica é que foi também por causa da
bebida, de droga que muitas dessas crianças
acabaram tendo que freqúentar esses estabelecimentos. Há uma correlação muito íntima entre
esses dois assuntos, e quem sabe depois o Relator
conseguiria numa redação inserir?
Eu voto a favor.
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nas crianças de periferia, chamada criança de rua,
começam a fumar muito cedo binga de cigarro
apanhado no chão, a tomar restos de bebidas
nos bares, é uma coisa muito comum.
O SR CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Depois de 6 anos é muito mais comum Nós
restrmgimos ao pré-escolar...
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aguiar)- Eu percebo que a preocupação é aproveitar esta informação de vida pela área de educação à criança,
em decorrência desses vicias.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, exatamente porque entendemos que este
é um assunto que transcende ao problema do
pré-escolar e diz respeito a todo o aspecto educacional, nós achamos que é mais compatível com
o capítulo da educação. Mencionamos isso no
parecer. Como entendemos também que todos
estaremos na Comissão Temática da Educação,
e que lá poderemos apresentar emendas a respeito, consideramos prejudicada a emenda em se
tratando deste capítulo específico, Da Criança, já
que a forma como foi redigida limita o problema
ao pré-escolar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ali vai
ser garantido o direito de reapresentação ...
O SR RELATOR (Eraldo Tinoco) - Caso seja
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ele
poderá ser reapresentado, teria que optar? Essa
parte do pré-escolar tem que ser ...
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Se o Plenário entender que a emenda deve ser aprovada,
o Relator encontrará a forma mais apropriada de
incluí-Iano texto, ou até, ipsis Iitteris. Entretanto,
eu quero apenas dizer com esta observação, que
não sou contrário ao contéudo que traz a emenda.
Acho, entretanto, que não é o capítulo e o artigo
mais apropriados para conter esta idéia, até porque, restringindo-se e se incluindo aqui, e, dentro
da observação do Senador Nelson Carneiro, ela
deve ser aproveitada num espaço que lhe dê realmente a expansão que o assunto requer e merece.

O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
há dúvida de que a emenda inova, mas temos
que nos lembrar que ela só podena ser acolhida
dentro daquela elasticidade que se permite do
Relator na sua redação finaL Portanto, temos que
optar por recebê-Ia aprová-Ia como está proposta,
permitmdo ao Relator a faculdade de aproveitar
a sugestão de V. Ex' ou então rejeitá-Ia.

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. CONSmUlNTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, eu acho que estamos aqui falando em crianças e adolescentes, esse princípio de
nocividade de bebidas alcoólicas, fumo e drogas
tem relativamente muito pouca importância na
idade pré-escolar. Acho que na idade escolar, depois de 6 anos é que a criança começa a ir à
escola onde começa a ter a nocividade da bebida,
do fumo, da droga. Porque na classe maternal,
no pré-escolar ... Não quero restringir ao pré-escolar, acho que é muito mais grave depois dos
6 anos do que até os 6 ou 7 anos. Quero ampliar
e não restringir, a emenda restringe ao pré-escolar A idéia é aproveitar a emenda mas não
restringir ao pré-escolar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- V. Ex' conhece bem o Regimento, mas eu
não sei se nós aqui podemos adotar a mesma
solução que adotam os juízes quando recebem
uma petição para a qual ele não é competente
para decidir e o remédio é o juizo competente.
Isso teria sido uma boa idéia, se esta Subcomissão, por exemplo, tivesse tomado a iniciativa de
remeter esta emenda à Subcomissão que trata
da educação. Ao invés de nós forçarmos a inclusão neste texto, enviar como uma solução de uma
ao exame da outra Subcomissão. Da Subcomissão, porque a Subcomissão ainda não encerrou
os seus trabalhos.
Mas, não sei se o Regimento permite. A minha
dúvida é esta.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Dada
a máxima vênia, nós estaríamos em condições
de informar que estas pequeninas, muitas peque-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) o Regimento não trata desta figura.

Não,
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o SR CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas, é uma solução que o Juiz adota e todos
os tribunais adotam, seria...
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Se me permite uma explicação, Sr. Presidente,
é evidente que esta solução que foi remetida a
uma outra subcomissão no momento oportuno,
seria uma providência perfeitamente adequada.
Entretanto relembro, aqui, as cincunstâncias em
que esse parecer, essas emendas foram apreciadas. Tínhamos um prazo que foi dilatado pela
Mesa da Constituinte, sem que o prazo do Relator
fosse ampliado. Então, nós teríamos que trabalhar, realmente, num regime não de 72 horas
mas de 24 horas. E, isso impossibilitou providências dessa natureza Como entendemos que
o assunto não se esgota, até porque, é objeto
de apreciação da Comissão Temática, onde todos
os componentes desta Subcomissão fazem parte,
eu entendi que o autor teria, naturalmente e tem
toda a possibilidade de apresentar essa emenda
na Comissão Temática; e, sendo um assunto de
concordância quanto ao mérito, de todos os componentes da Subcomissão, já teríamos o apoio
de todos os integrantes da Subcomissão para
aprovação dessa emenda, naquele local mais
apropriado. E, insisto, isso não impede que a Subcomissão entenda de outra forma e que aprove
a emenda e, aí nós a incluiríamos neste texto.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Com uma outra redação.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Eu preferia optar pela última sugestão do Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) seria a sugestão?

Qual

O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Que a Comissão se pronunciasse a respeito da
aprovação, aproveitamento ou não da minha proposição.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Vamos
passar à votação.
{Procede-se à votação}

O SR. CONSTITUINTE RELATOR (Eraldo Tinoco) - Solicito à Assessoria que já vá adiantando aí o trabalho, vendo onde encaixar. Parece-me, Sr. Presidente, permita-me, que no § 2°,
quando fala no direito à educação desde o nascimento, talvez possa ser incluído, aí, item, que caracterize esse aspecto que é um aspecto educacional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - De autoria, também, do ilustre Constituinte Eliel Rodrigues, temos a Emenda n° 47:
"Inclua-se, no anteprojeto do Relator da
Subcomissão, o seguinte artigo: Os pais terão o direito e o dever de instruir educar e
disciplinar os seus filhos, dentro dos preceitos da obediência filial, da moral e dos bons
costumes, do amor ao estudo e ao trabalho,
do respeito à lei do País da solidariedade
ao próximo e de temor e amor a Deus."
Observei que no § 2° do anteprojeto, apresentado pelo Ilustre Sr. Relator, está dito que os pais
têm o dever de criar, educar os filhos menores,

e os filhos maiores têm o dever de auxiliare amparar os pais. Como isto não está aqui neste capítulo
que fala sobre a família.Nós estamos abrangendo
mais para alcançarmos os deveres filiais e os deveres paternais, não especificando, apenas, a
questão dos filhos menores ou dos filhos maiores,
mas o disciplinamento dos pais e o amor ao trabalho e tudo o mais que foi dito nesse nosso destaque, numa inclusão no art. 2°.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, eu queria opinar ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu sou o suplente que mais fala.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - V. Ex"
não é suplente, V. Ex" é titular...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Essa é uma regra moral, a que todos nós
devemos obedecer Mas, não deve figurar num
texto constitucional, porque é uma regra moral.
A gente deve educar os filhos nos bons costumes,
mas se formos botar todas as regras morais na
Constituição, teremos um rol imenso de regras
morais para incluir na Carta Magna.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Inclusive temos que ressalvar porque nem todos
são cristãos e nem todos acreditam em Deus.
aí...

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mesmo que todos acreditassem...
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Só que o ilustre, agora, não pode perder a perspectiva de que esta tem que ser uma decisão
individual. Não será por decreto. Quanto a isso
seria fácil, a gente só decretava: pelo presente
decreto, todo mundo é obrigado...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Acho que é uma regra moral.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Ainda
há outro Constituinte? O Sr. gostaria de discutir
o assunto?
Vamos, então, à decisão.
{Procede-se à voteçêo.)
A SR' CONSTITUINTE EUNICE MICHELES Sr. Presidente, são 7 votos contra e 3 votos a
favor.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Permaneceu o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Exatamente. Está rejeitado pela diferença de 4 votos.
Eu quero lembrar que não houve quorum para
aprovar. Caiu tudo.
Bom, temos, a seguir a emenda da nossa autoria, a Emenda no 94. O destaque é da nossa autoria.
Na justificação feita pelo ilustre Relator, ele diz
aqui:
"O amparo à maternidade, à infância e
a adolescência e ao idoso, já está previsto
nos diversos dispositivos do anteprojeto.
Quanto ao deficiente, a matéria está sujeita
à outra Subcomissão."
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à outra Subcomissão."
Eu, ao apresentar essa emenda como está redigida, primeiro quis, no caput do artigo, instituir
esta obrigação para o Estado e para a sociedade,
como um direito para a pessoa. O direito da pessoa e obrigação para a sociedade. À sociedade
e ao Estado incumbem prestar assitência à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso e à
pessoa portadora de deficiência. Coloquei a pessoa portadora de deficiência, porque estamos tratando do direito da família, e é no seio da família
que nós temos as pessoas portadoras de deficiência. Daqui há pouco, na defesa dos direitos da
família nós iríamos excluir algÚém, pelo simples
fato desse alguém, embora membro da família,
ser deficiente. Embora esse assunto estar sendo
tratado na Subcomissão das Minorias, achei por
bem que nós não o olvidássemos também aqui,
mesmo porque, a questão dos proventos da aposentadoria também, está sendo tratada na Subcomissão dos Direitos do Trabalhador e do Servidor
Público, e sobre isso nós deliberamos aqui. Então,
isto servería de argumento para a sustentação
que estamos fazendo.
Na questão embaixo, no § 19:
"Toda criança tem assegurados os direitos
inerentes à vida, à liberdade, à ahmentação,
à saúde, à educação, ao abrigo, ao lazer e
à convivência familiar e comunitária."
E, por último:
"Ao menor em situação irregular é assequrado assistência especial que o coloque a
salvo de discriminação, segregação, opressão e violência sob qualquer pretexto."
Redigimos, assim, primeiro por entendermos
que a Constituição é um livro de princípios: não
poderíamos ir a muitos detalhes. Sabemos que
esses aspectos vão ser apreciados nas fases seguintes da elaboração constitucional.
Entendeu o Sr. Relator que esta matéria já consta das emendas acolhidas e, portanto, ela já está
prejudicada aqui. Então eu a submeto à apreciação da Subcomissão mas não Insistíreí na sua
aprovação a não ser que o entendimento da Subcomissão, seja no sentido de reconhecer que dela
conste algum aspecto que não esteja contemplado no texto ou nas diferentes emendas que
já foram acolhidas.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - V. Ex' me
permite, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Pois
não.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Quanto
ao mérito, não temos nenhuma dúvida quanto
a todos os direitos que estão aqui assegurados.
Tivemos uma dificuldade, única, que é a estrutura,
como o projeto constitucional está sendo elaborado Se nós tivéssemos, por exemplo, um capítulo tratando, das Tutelas Especiais, como, aliás,
ocorre a algumas Constituições, seria perfeitamente adequado da forma como está tratado neste caput do artigo, englobando o problema da
assistência à maternidade, à infância, à adolescência, ao idoso e à pessoa portadora de deficiências. É evidente que neste capítulo ou nesta seção
nós trataríamos igualmente dos detalhes referentes à proteção ao menor, ao idoso, ao deficiente
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e etc. Mas, como está sendo estruturado o projeto
de Constituição, terminamos até essa fase das
Comissões e das Subcomissões, nós temos que
elaborar o capítulo referente à família, ao menor
e ao idoso, onde a questão da família seria uma
seção, a questão do menor seria uma outra seção
e a questão do idoso seria uma outra seção. Esse,
inclusive,é o detalhamento que está previsto pela
Comissão de Sistematização Então nós estaríamos no seguinte impasse: em que seção dessas
nós trataríamos, englobadamente, num caput
de artigo que engloba tanto o problema do idoso
quanto o problema da pessoa deficiente que já
está sendo objeto, Inclusive, de outro texto, das
Minorias e etc. Quer dizer, teríamos, fatalmente,
que ter uma repetição no texto garantindo em
dois lugares diferentes esse mesmo direito do
idoso e esse mesmo direito do deficiente. Por
outro lado, todas as outras questões contidas no
texto, no § 1°, no § 2°, que se referem especificamente à criança e ao menor em situação irregular,
já estão contidos no texto, parece-me que depois
de acolhida a Emenda do Iberê Ferreira, com
um maior detalhamento. Quer dizer, não há aquela expressão vaga de que o que está na Declaração
Universal dos Direitos da Criança já está aceito,
mas detalhando esses direitos, no texto que foi,
inclusive, aprovado anteriormente..Isso vale dizer
que a aprovação dessa emenda in totum derrubaria todo aquele art. 47° no seu detalhamento,
o que me parece mais apropriado. Poderíamos,
efetivamente, adaptar um texto ao outro, mas,
a principal dificuldade que teve o Relator foienglobar no mesmo caput, os direitos da criança, do
idoso e do deficiente, porque foge à estrutura
do texto que estamos trabalhando de acordo com
o que foi detalhado no nosso Regimento Interno
e detalhado, inclusive, num modelo ou esqueleto
preparado pela Comissão de Sistematização para
os diversos capítulos e para os diversos capítulos
e sessões do texto constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
queria, então, se a Comissão me permite, já a
esta altura, e até em homenagem ao ilustre Constituinte Iberê Ferreira - sua emenda já acolhida
no texto do anteprojeto - retirar o meu pedido
de destaque. Não há objeção, não é?
Temos a seguir, da ilustre Constituinte Sandra
Cavalcanti, o pedido de destaque para a Emenda
n° 100.
A SRA.CONSmUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr. Presidente, eu retiro o pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Retirado o pedido de destaque. Muito bem!
Ainda da Constituinte Sandra Cavalcantitemos
o pedido de destaque para a Emenda n° 110.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI- A emenda é de minha autoria, Sr. Presidente,
e ela versa sobre vários itens que ao longo da
nossa discussão, já vieram sendo debatidos e examinados. A única coisa, é, às vezes uma palavra,
um termo que aparece aqui ou ali - ela tinha
sido dada como rejeitada, mas depois na apreciação posterior verificamos que ela tinha sido apenas prejudicada uma vez que os § 1°e 2°já amparados no anteprojeto; o § 3°também já está amparado pelo acolhimento da Emenda n° 2.

Eu só chamaria a atenção do nobre Relator
para a necessidade, talvezpor ocasião da redação
final, de incluir duas ou três expressões que são
fundamentais e uma delas por exemplo, me parece muito importante quando se trata do problema
da família;é esse parágrafo 2° do art 3° da minha
emenda: "É vedada a instituição ou a execução
de programas antinatalistas". E isso não está quer dizer, a emenda foi considerada prejudicada
por ter tido o seu teor aproveitado, mas do que
ela tem isto não foi aproveitado. E me parece
que isto não consta do texto do trabalho do Relator.
Também, eu não me refiro, na minha emenda,
a um planejamento familiar. Eu gosto mais, até
por uma questão da expressão, "a regulação da
natalidade" Fundamenta-se nos princípios da paternidade responsável - a isto a Constituinte Eunice Michilles apresentou uma emenda acrescentando a expressão "livre" que foi adotado pelo
Relator - na dignidade humana, no respeito à
vida, passando a ser decisão do casal. E a partir
da adoção das emendas que agora passaram,
a expressão "desde a concepção" portanto volta
a ficar incluída, competindo ao Estado colocar
à disposição da sociedade recursos educacionais,
técnicos e científicos para o exercício desse direito, observadas as convicções de natureza ética
dos cônjuges. Essa expressão final,aqui também
não consta do aproveitamento da emenda e ela
é fundamental em qualquer programa de regulação de natalidade.
As outras observações coincidem com emendas apresentadas pela Constituinte Eunice MichiI1es quando incluiu a palavra "livre",que é muito
importante aqui na paternidade; da Constituinte
Rita Camata, da Constituinte Lúcia Braga, Constituinte Sotero Cunha, nós temos inúmeras emendas tratando e versando sobre essa matéria. A
única coisa que de fato desta emenda toda não
foi aproveitada e não aparece em lugar algum,
é essa observação: que é vedada a instituição
ou a execução de programas antinatalistas. Isso
é fundamental para o Brasil Somos um País ainda
vazio; essa história de explosão demográfica é
uma balela, nós não temos isso e nós precisamos
mais é de brasileiros muito saudáveis, sadios e
ocupando o nosso território; essa conversa é conversa do FMI, não é nossa. São programas estrangeiros, não são nossos ..Eu gostaria que ao considerar apenas prejudicada a minha emenda pelo
aproveitamento do que ela tem dentro, que a Subcomissão se manifestasse pelo aproveitamento
do § 2°.Acho que deve constar como um princípio
da Constituição brasileira nós não adenmos a programas antinatalistas.
E aquele adendo ao que seria o art. 3° que
está muito, da consolidação, em que se visa colocar à disposição da sociedade recursos educacionais, técnicos e científicos para exercício desse
direito, esse adendo observadas as convicções
de natureza ética dos cônjuges, é muito importante. É a minha solicitação dentro do meu pedido
de destaque.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) V. Ex' tem a palavra.

Sim!

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
-Infelizmente, quando eu cheguei a essa Subco-
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missão esta manhã, já havia começado o debate
- a culpa foi minha. V. Ex' marcou para as 9
horas e 30 minutos e eu não pude chegar. Mas
se estivesse aqui, com a devida vênia da mmha
eminente colega de partido Rita Camata, teria votado contra a aprovação de sua emenda. E por
isso mesmo voto contra a aprovação do destaque
requerido pela Constituinte Sandra Cavalcanti.
Acho que nós não podemos imaginar, hoje, se
devemos proibir a maternidade substitutiva, a fecundação in vitro, quando a ciência pode levar
a um tal estágio que isso se torne uma coisa
tão normal nos países, e no país, que essa proibição vai cair em desuso. Mas a emenda Rita Camata foi aprovada, eu não estava presente, não manifestei o meu voto contra De modo que eu aproveito a oportunidade para manifestar o meu voto
contrário ao destaque agora apresentado pela
Constituinte Sandra Cavalcanti porque eu estou
inteiramente contra a solução que a sua emenda
contém, e que é a reprodução em grande parte
da Emenda rr 2.
Não quero convencer ninguém e quero deixar
registrada a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gostaria de saber se algum outro Sr. Constituinte quer
usar da palavra
O SR. CONSTITUINTE IBERÉ FERREIRA Parece-me, Sr. Presidente, que a Constituinte Sandra Cavalcanti não solicitou para que fosse colocado em votação, mas que ela iria retirar o pedido
de destaque.
A SR' CONSmUlNTE SANDRA CAVALCANTI
- O que pedi foi que se fizesse atenção para
dois aspectos fundamentais da emenda que não
foram aproveitados. Inicialmente considerada rejeitada, no decorrer da nossa discussão, hoje pela
manhã, verificamos que, como a maior parte do
teor da emenda já tinha sido aproveitada ou por
aprovação anterior de emendas de outras autorias
ou pelo próprio texto do Relator, na verdade e chamo a atenção do meu querido amigo Nelson
Carneiro - não mais está sendo discutida a
emenda, e sim estou solicitando ao Relator se,
na hora da redação final,tendo ela sido considerada prejudicada por já ter tido grande parte acolhida, poderia utilizaralgumas expressões.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Entendo
que as duas preocupações já estão contidas no
texto, como está redigido. Em primeiro lugar, porque o texto já se fala na paternidade livree responsável. O texto diz: "com respeito à dignidade humana, com respeito à vida, é decisão do casal".
Parece-me que esta expressão já leva em conta
que essa decisão do casal considera as suas convicções de natureza ética, quando repete "observadas as convicções de natureza ética dos cônjuges". Se é uma decisão do casal, é evidente que
levaem consideração as suas convicções de natureza ética, como leva também em consideração
as suas convicções de natureza religiosa, que já
foi objeto de outra emenda, a qual foi rejeitada.
Por outro lado, a colocação do § 2° pode parece-me - na interpretação da legislação, colidir com todo o espírito do texto, quando declara
que "o Estado deve colocar à disposição da sociedade recursos educacionais, técnicos e científicos
recomendados pela ciência, para o exercício desse direito". Ora, é evidente que, na sua essência,
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um programa que coloque, à disposição das pessoas, informações e meios para o exercício livre
da decisão quanto ao número de filhos e quanto
ao seu espaçamento, poderia ser interpretado como sendo a execução de um programa antinatalista.
"É vedada a instituição ou execução de programas antinatalícios". Alguém poderia argüir que
seria programa antínataíísta, posteriormente, por
exemplo, quando o Estado resolvesse patrocmar,
pela televisão, pelos meios de comunicação, um
- amplo programa de informação a respeito dos
meios adequados para o exercício livre e consciente dessa paternidade responsável e livre; como também poderia considerar como um programa antinatalista a colocação "à disposição das
famílias de métodos e meios para o exercício livre
dessa paternidade responsável". Alguém poderia
argúir que isso se trata de um programa antínatalista, vedado no texto constitucional.
Então, parece-me que o texto, como está colocado, levando em consideração "o princípio da
paternidade livre e responsável, da dignidade humana, do respeito à vida,"sendo decisão do casal,
e dizendo que compete ao Estado apenas colocar
à disposição as informações e os meios, já deixa
naturalmente implícito que é vedado qualquer
programa que tenha um caráter puramente antinatalísta, principalmente quando se declara, num
parágrafo, que os programas de planejamento
familiarlevarão em conta as condições de habitação, saúde, etc., dando uma conotação que não
simplesmente o problema da regulação da natalidade, mas considerando o planejamento familiar
como algo mais abrangente e mais completo.
Estas foram as razões pelas quais não acolhemos, inclusive,esse parágrafo. Salvo melhor juízo,
mantenho a posição inicial de achar que já está
contido no texto como está colocado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- Vamos
à decisão? Então, caberia a retirada do destaque.
A Sr' retira o destaque?
Das emendas prejudicadas temos a última a
ser considerada, do ilustre Constituinte Iberê Ferreira.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Sr. Presidente, o art. 5° do anteprojeto do nobre
Relator estabelecia que a adoção de menores
abandonados, quando feita por brasileiros, será
estimulada pelo Estado, com assistência jurídica
e incentivos fiscais,na forma que a leiestabelecer.
E, em seu parágrafo único, dizia: "A adoção por
estrangeiros só é permitida nos casos e condições
previstas em lei".
Então, Sr. Presidente, apresentamos uma
emenda que diz exatamente o seguinte:
"Art. 5° A lei 'disporá sobre o processo
de adoção, resguardando os direitos merentes da cidadania e a integridade física e mental da criança ou adolescente..."
Com normas específicas quanto à adoção por
estrangeiros. Tiramos daqui a palavra abandonada.
No item 11, a nossa emenda dIZ:
"Constituição e functonamento de institutos de adoção, a quem compete habilitar famílias interessadas na adoção, acompanhar
e avaliar a integração da criança e do adolescente na nova família."

Esta nossa proposta, Sr Presidente, tem como
objetivo evitar dois fatos que consideramos da
maior gravidade. Em primeiro lugar, com este
trabalho dos institutos de adoção, que através do
trabalho junto às famíliasiriacadastrando e habilitando as famílias que quisessem adotar crianças,
evitaríamos o tráfico de crianças, porque junto
aos casais que se habilitassem seria feito todo
um trabalho de pesquisa e de preparação para
o próprio casal.
Em segundo lugar, evitaríamos também um
caso comum, ou seja, um casal que pode perder
um filho tragicamente e que às vezes adota não
por um ato de amor, pelo fato de adotar, mas
que adota para suprir aquela falta ou a perda
do filho.
Assim, com a criação desses institutos de adoção, evitaríamos tudo isso e habilitaríamos as famílias. Sobre esses institutos, evidentemente a lei
disporá sobre eles, sobre seu funcionamento. Naturalmente com a participação de entidades da
sociedade civil, a fim de que se fizesse todo esse
trabalho de cadastramento e habilitação para as
famílias.
Nosso objetivo, Sr. Presidente, com a nossa
emenda, é esse. Coloco-a à votação dos nobres
companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar)- A palavra está franqueada.
O SR. RELATOR (Eraldo Tmoco) - Se ninguém quer usá-la, Sr. Presidente, gostaria de uso
fazer para ..
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- (Início fora do microfone) ... Por que vamos
desejar, agora, que deve ser dessa forma?
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA não estamos dizendo a forma, Senador; estamos
dizendo que a ler criará os institutos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Mas está criando os institutos de adção, para
preparar os adotantes. Realmente isso não tem
nenhuma compatibílidade com a realidade. Vamos criar, agora, instituto de adoção, que são
outros órgãos para cuidar de um assunto que
é cuidado pelo juiz, através do Juiz de Menores,
dos assistentes sociais de menores, que acompanham o problema. Acho que não devemos detalhar tanto a Constituição, sob pena de fazermos
uma Constituição maior que a de Afonso Arinos.
Isso me assusta A do Senador Afonso Arinos
tem todas as soluções. Ele aí colocou todas as
hipóteses, num grande trablaho digno de registro,
mas que não foi possível aceitar por ter quinhentos e tantos artigos.
A síntese, na Constituição, é indispensável, sob
pena de termos de detalhar todos os institutos
e todas as organizações. Na lei ordinária é ótima;
na Constituição, acho que não deve.
O SR. PRESIDENTE (Nelson do Aguiar) - Eu
queria lembrar ao autor da emenda de destaque
que já temos dois institutos de adoção, no Direito
brasileiro e no Código de Menores: e o instituto
da adoção simples e o institudo da adoção plena,
regulados a partir do art. 30 do Código de Menores.
Acho que a proposta de V. Ex' não inova. Já
temos, no texto, uma proposta que cria para o
Estado a obrigação inclusivede subsidiar famílias,
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E, ai, é outro aspecto, já que reconhece o instituto
da adoção. O Estado cria também a figura do
incentivo fiscal,da assistência jurídica e do subsídio Já é um outro aspecto. Inclusive porque, no
aspecto em que foi proposta a questão do direito
originário a uma nacionalidade, à cidadania, se
ela ressalvasse a nacionalidade brasileira como
um direito origmário da criança, VIsaria a criar
dificuldades, realmente, para a adoção por estrangeiros. Acho que todas as vezes que se discute
a adoção de crianças brasileiras por cidadãos estrangeuos esse aspecto fica esquecido. Esse aspecto político é de fundamental importância, porque estamos permitindo essas adoções em massa de crianças brasileiras, como ocorre, em geral,
com crianças do Terceiro Mundo, pretextando o
fato de estarem elas abandonadas, em situação
irregualr. Nós nos tomamos irresponsáveis, a Nação se toma irresponsável a ponto de abandoná-Ias e, em função do seu abandono, Justifica
a adoção por estrangeiros de forma mdíscrírnínada, como vem ocorrendo. Vamos injustificando
a nossa irresponsabilidade com a adoção por estrangeiro.
Além disso, nós nos esquecemos do fato de
que a criança detém um direito originário à nacionalidade braisleira;elas nasceram aqui, neste País.
Teríamos, então, que perguntar qual o direito que
tenho de decidir sobre a nacionalidade de uma
criança brasileira,só porque está em situação irregular, num momento da vida em que ela não
pode opinar, em uma circunstãncia em que não
pode opinar. Mesmo porque, além do Direitobrasileiro, esse direito de cidadania, esse direito de
nacionalidade da criança estão agregados ao Direito da Familia.Afamíliamuda de pais e a criança
vai junto, a criança vai embora. Mas, nesse caso,
estamos mudando a nacionalidade da criança em
função de uma família que já mora lá, que não
mora aqui Portanto, estamos simplesmente
transferindo a nacionalidade dessa criança, num
momento da vida em que sua familia não pode
opinar e numa circunstância em que ela, criança,
não pode opinar. Quer dizer que é a pessoa, o
juiz, que está decidindo essa questão. Será que
ele está pensando no direito da criança? Ou está
lançando mão de uma faculdade, apenas, que
o Código de Menores lhe dá para fazer isso, justificando o fato de essa criança estar em situação
irregular?
Há um livro que gostaria que os estudiosos
desse assunto lessem, Dos Direitos do Menor
do Dr,Ruymond Grispum, cientista político e profundo estudioso do assunto, de São Paulo, no
qual ele denuncia o fato de crianças do Terceiro
Mundo que foram adotadas por cidadãos estrangeiros e que hoje trabalham, menores ainda, em
minas de carvão, na África. Denuncia o fato de
menores brasileiros que foram adotados e que,
hoje, são soldados no Estado de Israel.Quer dizer,
estão defendendo, hoje, a nacionlidade israelita.
Vejam bem isso! Vejam como é complicado! Vamos abandonando a nossa infância e justificando
a sua saída.
Há um outro fato que as pessoas que defendem
a adoção por estrangeiros não levam em conta.
A adoção, que deveria ser o extraordinário e comovente gesto de amor do casal adotante, virou
comércio, está virando negociata, negócio sujo,
a ponto de a criança sair daqui e ir embora para
o estrangeiro com um procurador. Não precisa
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mais o casal VIr aqui para recebê-la do juiz, como
era de se esperar. E onde está o período de convivência, sobre o qual a lei fala, da criança com
o casal adotante? Não! Há procuradores que já
estão indo levar a criança lá fora. Quer dizer que
o assunto está descontrolado.
Acho que se a proposta de V. Ex" visasse a
proteger a criança, no tocante a esses aspectos
todos, estaria inovando.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Parece-me que no processo de adoção é resguardado o direito inerente à cidadania e à integridade
física e mental da criança ou do adolescente, com
normas especificas quanto à adoção por estrangeiro.
Estou verificando que li o art. 5° do anteprojeto
sobre o qual apresentei a emenda. Ele já absorveu
alguma coisa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Essas
restrições já constam do Código de Menores, da
Lei de Adoção. Só que não estão sendo obsrvadas.
Quando eu compareci ao Palácio para fazer
uma sugestão ao Presidente da República, no sentido de conter isso, denunciei, da tribuna da Câmara, numa dessas segundas-feiras, sugeri-lhe
uma forma de controlar isso. Como? Nos portos
e nos aeroportos, exigindo que a criança acompanhada de um casal não-brasileiro ou dos casais
brasileiros não saísse só por apresentarem o passaporte, como está ocorrendo. O único documento que se exige, hoje, no aeroporto e no porto,
na saída da criança, é a apresentação do passaporte. Que fosse exigido um alvará do juiz daquela
jurisdição. Se eu provasse, como pai, que é meu
filho legítimo, com minha mulher, com a certidão
de nascimento, não precisaria disso, é claro. Mas
para salvaguardar esta questão, sugeri ao Presidente que determinasse, através do Ministério da
Justiça, esse tipo de controle, que já é obrigação
dos juízes. Se a criança estiver saindo com um
casal estrangeiro, deve-se ver o alvará do Juiz
de Menores da jurisdição onde está o porto ou
o aeropoto, para poder controalr isso. E isso não
está sendo feito. Por isso é que estão saindo com
procurador, com acompanhante, de qualquer jeito.
Eu diria que a proposta de V. Ex', salvo melhor
juízo e esse salvo melhor juízo, pode V. Ex' me
convencer com o seu excelente juízo, melhor do
que o meu - eu acho que não inova muito.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, a emenda foi declarada prejudicada por
duas razões: primeiro, a questão do menor abandonado, que foi uma questão discutida, aqui, na
apreciação do anteprojeto. Já havia uma outra
emenda específica, retirando a palavra, foi aceita,
então achei que atendia a uma das preocupações
do autor da emenda; por outro lado, na sua redação não está previsto esse princípio que me parece muito válido e que já foi inclusive, hoje, no
decorrer deste debate destacado. É o problema
da possibilidade do estímulo pelo Poder Público,
tanto do ponto de vista jurídico, quanto dos incentivos fiscais e até com o acatamento de outra
emenda de subsídios, para as pessoas que adotam crianças. O seu texto não especificava isto;
por outro lado, havia uma outra emenda, que
também acolhemos, que prestava este estímulo,

não apenas aos brasileiros, mas a estrangeiros
radicados no Brasil. Então, por estas razões nós
consideramos a emenda prejudicada, entendendo também que esta parte do item ll, que realmente inova em relação ao texto, porque traz uma
matéria nova, a existência destas instituições, para
a habilitação de famílias, etc, nós achamos que
era um detalhe que deveria figurar na lei ordinária.
É evidente que isto dentro da preocupação que
temos da possibílídade de um texto constitucional
mais enxuto, mas, digamos assim, compatível a
uma norma permanente, quando na realidade esses incentivos podem ser modificados periodicamente, inclusive esses incentivos da criação de
instituições próprias. Esta foi a razão de considerarmos a emenda prejudicada, embora concordando com o seu conteúdo, mas achando que
ela está melhor colocada neste mesmo texto com
o aproveitamento destas três emendas específicas
a que me referi.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Mesmo
porque V.Ex' coloca aqui uma coisa muito importante na sua proposta, que salvaguarda a criança
na questão da adoção, que ép direito a um nome
e à nacionalidade brasileira. E só legislar em cima
disto, na legislação específica Acho até que a
proposta de V. Ex' termina colidindo com isto
aqui, que é um princípio límpido, e no meu modo
de ver, absolutamente completo. A criança com
direito a um nome e à nacionalidade brasileira.
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Eu retiro e levarei na legislação complementar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Todas
as outras emendas, que não foram apreciadas,
aprovadas ou prejudicadas estão classificadas como emendas rejeitadas; teríamos que votá-Ias em
globo e ressalvados os destaques que foram feitos.
Nós temos agora as emendas rejeitadas, ressalvados os destaques Os que mantêm a rejeição
naturalmente dirão "sim".
(Chamada para votação)

Estamos votando as emendas que foram rejeitadas, derrotadas, se V. Ex' vota por esta rejeição,
ressalvados os destaques, vários destaques foram
apresentados, se V.Ex' vota com o Relator, portanto, pela rejeição das emendas, V. Ex' dirá "sim".
Ressalvados os destaques, temos por ordem
de enumeração o Destaque rr 1, da Constituinte
Sandra Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - É retirado o destaque?
Então, temos a seguir destaque para a Emenda
rr 13.
"Dê-se ao parágrafo único a seguinte redação: os proventos da aposentadoria e pensões, nunca inferiores a um salário mínimo,
serão reajustados nas mesmas proporções
dos reajustes concedidos aos trabalhadores
em atividade. Aos 60 anos de idade, é garantida a aposentadoria para os que assim o
desejarem."
Tive a satisfação de ver aqui no anteprojeto
do Sr. Relator, que isto aqui já está assegurado,
quando diz no § 3°, do art. 6°, que:
"aos idosos, não amparados pela Previdência, são assegurados proventos mensais
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vitalícios nunca inferiores a um salário míni-

mo, necessários à sua sobrevivência ..
Então, eu queria registrar, aqui, que se trata
apenas de aceitar ou rejeitar a questão da idade,
que na proposta do anteprojeto, especifica, caracteriza: aos homens aos 65 anos, e às mulheres,
60 anos, se assim o desejarem. Achamos que
é preferível uniformizar a idade para não discriminar, já que todos são Iguais perante ~ lei, sem
distinção de sexo, e assim por diante. E a nossa
observação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
teríamos como acolhê-Ia, tendo em vista que já
foi adotada, em votação anterior, a diversidade
de idade, 60 e 65.
Temos a seguir destaque para a Emenda rr
24, do Senador Nelson Carneiro
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- A fíxaçâo da idade, a criança até 6 anos, na
minha emenda eu retirava essa expressão de até
6 anos e dizia: é certo que hoje as expressões
têm um sentido que lhe emprestou o ilustre Relator, mas a Constituição é feita para atravessar
os séculos e projetar-se a decênios além. No ano
2000 ou 2010, a atual limitação não se converterá
em motivo para não atendimento a quem agora
se quer proteger, ademais a emenda se acolhida,
não constituirá obstáculo à educação e à assistência devida às crianças de 6 anos, e não impedirá que novos métodos educacionais estendam
este prazo até aos 7 ou 8. Qual a idade em que
o menor deixa de ser criança? Hoje, amanhã?
Nós estamos regulando tudo até aos 6 anos, e
a Comissão de Educação está regulando de 7
anos em diante, de 6 a 7 anos em diante qual
é a situação, é menor, e onde fica o menor que
ainda não completou 7 anos? e ainda não completou 7 anos. De modo que, desde que seja cnança, isto é um conceito que hoje nós podemos
admitir aqui, o conceito vai até 6 anos: mas amanhã pode diminuir ou pode aumentar, de modo
que esta limitação até 6 anos, eu acho que não
tem razão de ser, o que nós temos de amparar
é a crianaça Estas as razões.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Continua a palavra aberta, para quem queira encaminhar em contrário.
A SR' CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI
- Só para quem queira encaminhar em contrário?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Sim,
porque foi estabelecida esta sistemática, um encaminharia a favor, e outro contrariamente.
A SR" CONSmUINTE SANDRACAVALCANTI
- Então, não é o caso, porque eu queira reforçar
a observação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - A Senhora terá oportunidade, já que nós adotamos
a sistemática, de que um contrário, um favorável;
não havendo, portanto, nós devolvemos a palavra
a V. Ex'
A SR' CONSmUINTE SANDRACAVALCANTI
- Eu queria apenas acrescentar um dado que
a mim me parece fundamental, que é esta insistência de nos estabelecermos estes limites de idade. Houve um período, no Brasil, em que o curso
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de l' grau terminava aos 11 anos, e depois o
2' grau começava aos 11 anos, aos 14 anos, os
estudantes brasileiros eram obrigados a fazer uma
escolha sobre se eles queriam ir pelo clássico
ou pelo científico;tudo idades forjadas nos gabinetes dos técnicos. Durante este período criou-se
também uma legislação permitindo o trabalho
do menor, aos 14 anos - este bendito 14 anos
que aparece aqui a todo momento. As críanças
terminavam o curso primário, não tinham tempo
de terminar o curso de 2' grau, mas não podiam,
neste intervalo, trabalhar, porque só aos 14 anos
é que podiam ingressar no regime de trabalho.
Esse hiato que ficou durante anos, na história
da educação brasileira, é o grande responsável,
por exemplo, por nós não termos ensino técnico
profissional neste País. Porque também as escolas
técnicas profissionais tinham aquela história dos
14 anos. O Senador Nelson Carneiro tem toda
a razão. Hoje existem escolas que aos 3 ou 4
anos de idade já estão introduzindo as crianças
no uso e na intimídade de um computador; as
crianças têm uma facilidade muito maior que os
adultos hoje, para pegarem esses aparelhos esquisitos, que nós adultos muitas vezes não sabemos nem mexer e então eles, lá, com a maior
tranqüílídade. Acho que o que tinha que ficar muito claro, aqui na nossa subcomissão, na definição
de nossos princípios, é que a famíliatem o direito
de ter um amparo do Estado, para que esta criança de O a 3 anos, de idade - aí sim, e isto não
apareceu infelizmente, esta emenda vai ter que
aparecer na hora da comissão temática - tenha
a garantia de abastecimento suficiente de proteína
de alimentação, para que ela não perca o sistema
nervoso central; isto que é uma conquista moderna, não figurou ainda na nossa contribuição.
De modo que eu estou de acordo, eu acho que
estabelecer aos 6 anos ...
A SR' CONSTITUINTE RITA CAMATA - Eu
gostaria de citar um exemplo, porque eu sofri
também esse problema de Idade. Quando eu fIZ
a 4' série primária eu tinha 9 anos, e para entrar
para o l' ano do 10 grau, tinha idade marcada.
Então, eu tinha que fazer a 5' série e eu não
pude cursar a I' série, porque eu não tinha a
idade necessária.
A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
_ Eu tive também que esperar um ano para
fazer vestibular.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Aquiar) - Como
este limite de idade foi acolhido pelo ilustre Relator, nós lhe devolvemos a palavra.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, vamos tentar fazer a exegese, urna palavra
complicada, do texto. O que o § 2' diz, rta sua
príncipal afirmativa, é que o direito à educação
é assegurado desde o nascimento. Este é o que
o ponto fundamental. O complemento tem a seguinte pecuJiandade: "devendo o Estado garantir,
às famílias que necessitarem, gratuidade de educação para as crianças de até 6 anos, em instituições especializadas". Parece-me que este texto
só pode ser efetivamente compatibilizado quando
nós conhecermos o texto aprovado pela Subcomissão da Educação.
ASR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
-Perfeito.

SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Anossa preocupação aqui, foi a de criar uma obrigação do
Estado para aquelas crianças, antes da chamada
idade escolar, que hoje no texto constitucional
começa aos 7 anos de idade, mas que pode até
estar sendo antecipado para 4 - eu não sei, qual
a conclusão da Subcomissão de Educação· em
instituições especializadas, visando que em fúnção de sugestões que recebemos, fosse um direito da criança a creche. E eu me lembro muito
bem dos debates, que deveria ser um direito da
criança e não da mãe da criança. É o problema
do pré-escolar que foi também aqui muito defendido ou seja o direito da criança à educação preescolar. Então, veja o princípio consagrado, o
pnncípio fundamental do texto, é que o direito
à educação é assegurado desde o nascimento.
Agora, vem o adendo, devendo o Estado garantir,
às famílias que necessitam gratuidade de educação, porque entendemos aí que uma família que
tenha posses, que tenha condições, não deva o
Estado, dentro da precariedade de recursos e a
imensa divida social que nós temos, ter por exemplo o atendimento em creches, ou o atendimento
pré-escolar gratuitamente. Então, somos defensores de que o ensino chamado fundamental,
o ensino regular, deve ser não só gratuito como
obrigatório. Agora, não sei, não poderia saber,
qual a idade mínima estabelecida para esta obrigatoriedade do ensino. Suponhamos que lá, na
Comissão de Educação e Cultura, se diga que
o ensino é obrigatório e gratuito a partir dos 4
anos de idade, para amparar o pré-escolar. Este
texto aqui teria que ser reformulado para dizer
que as crianças até 3 anos ou até 4 anos incompletos, para ser mais preciso, que quando estamos dizendo 6 anos, não estamos querendo dizer
que até completar os 6 anos. E como é usado
na linguagem: "Quantos anos você tem?" "Tenho
~5 anos". Então, até completar 26 ele tem 25.
E dito na faixa de 6 anos. Então, se a obrigatoriedade for estabelecida corno é hoje, no texto
constitucional, a partir dos 7 anos, nós veremos
que todas as crianças têm direito à educação,
mas que, para os carentes, não é só educação
a partir dos 7 anos, está assegurado o atendimento gratuito, pelo Estado, na fase de creches,
que ao nosso ver também é uma fase educacional, e que também vai amparar este problema
do O a 3 anos, o problema das suas condições,
principalmente das suas condições de nutrição.
Estou me lembrando aqui, do pronunciamento
de um programa de televisão, esta semana, quando um artista falava muito no computadorzinho,
mas que ele está certo nisto, quer dizer preservar
este equipamento da mente, que é a nutrição;
e no caso de não estar sendo previsto na Subcomissão de Educação o atendimento a partir dos
4 anos, com pré-escolar, e simplesmentea partir
dos 7 anos, na chamada educação fundamental,
estaria amparado neste texto. Por isto, embora
este texto possa ser modificado na Comissão Temática' acho que valeria a pena a sua preservação
em função desses aspectos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Um adendo, Sr. Presidente, porque a intervenção do nobre Relator, trouxe-me uma e vocação
muito distante da minha infância, quando minha
avó materna, baiana, ...
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O SR. CONSTITUINTE - Para lembrar a V.
Ex' que o poeta é um burocrata dos sonhos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
.,. quando a gente fazia 8 anos, e alguém perguntava quantos anos tem o neto, ela respondia
9, porque 8 ele não fará mais. Ele só vai fazer
9, agora; 8 ele já tinha feito. De modo que eu
acho que o nobre Relator acredita nisto, tanto
que diz: que quem completou 6 anos, já está com
7, mas se há um parâmetro na Constituiçâo atual,
que diz que é dos 7 aos 14 anos, nada impedirá
que se dIga até 7, porque se lá nas Comissões
de Educação diminuíram a idade, também se dirrnnuírá na comissão temática de 7 para 4, para
3 ou para 5, mas nós é que temos que chegar
ao patamar existente, e o patamar existente é 7
anos, daí a minha emenda, não só dizendo até
7 anos, até a criança, porque a outra é que vai
dizer quando começa. Eu não digo quando começa, porque se eu dissesse até 7 anos, até 8, mas
eu não digo; eu tiro o limite dos 6 anos, porque
a outra Comissão, como bem acentuou o Relator,
é que vai dizer quando começa a idade escolar.
Se entender que é 5 anos a criança deixa de
ser criança para esses efeitos até os 5 anos. Se
for 6 anos ou 7 anos. De modo que acho que
não prejudica, porque isto não impede aquela
assistência a que V. Ex"se refere da necessidade
da gratuidade da educação para as crianças, seja
de 4, 5, ou de 7 mas, desde que seja criança,
qualquer que seja a idade que a lei considere
criança, terá direito a esta proteção.

~

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Mas se
nós, simplesmente, adotarmos a emenda no seno
tido de cancelar a expressão de até 6 anos, o
texto constitucional passaria a ser o seguinte: O
direito à educação é assegurado desde o nascimento, devendo o Estado garantir, às familias que
necessitarem, gratuidade de educação, para as
crianças em instituições especializadas. Então,
nós estaríamos chocando com uma eventual declaração na Constituição, que o ensino deve ser
obrigatóno e gratuito, digamos dos 7 anos aos
14 anos.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Bom, mais aí, a Comissão Temática é que
vai harmonizar.
O SR. RELATOR (Eraldo tinoco) - Num texto
ou noutro, eu acredito que a harmonização tenha
que ocorrer na comissão temática. Então, este
número de 6 anos, é um número cabalístico...
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Cabalístico é o 7, se V. Ex' me permite.
O ~R. .RELATOR (Eraldo Tinoco) - Não, porque aI a Interpretação de evocação não foi exatamente o que eu quis dizer, eu não fui claro. Eu
entendo que uma criança até completar os 7 anos,
te';l 6 anos. Estes é o meu entendimento, que
ate completar os 7 anos ela tem 6. Entendo 6,
e dizendo que aqui está atendido até os 6 anos,
~uando ela completa 7 já passa para a obrigatonedade da gratuidade da educação...
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
-: Eu quis apenas expor o meu ponto de vista,
nao quero COnvencer ninguém.
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o SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -

Vamos

à decisão?
Nós orientarmos no sentido de que os que votarem com o Relator mantêm a rejeição. Quer dizer,
os que disserem "sim", estarão votando com o
Relator. Do contrário, estarão argumentando, pelo
voto, com o ilustre Senador Nelson Carneiro.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Rejeitada a emenda e portanto mantido o texto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Temos
a seguir destaque para a Emenda na 26, também
do Senador Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Vou ler a justificação, que é mais fácil do que
expor. A legislação vigente, art. 175, parágrafo
único, da Constituição, já admite esta solução.
É o caso que eu quero esclarecer. Em 1977, quando foi aprovada a emenda do divórcio, criou-se
uma situação excepcional, além daquela solução
dos três anos, depois da separaçãojudicial; substituindo o desquite, se admitiu que os casais que
estivessem separados há mais de 5 anos, pudessem requerer o divórcio direto. Mas já a lei que
regulamentou, entendeu que esse prazo começaria a correr desde que tivesse sido iniciado antes
da data da emenda constitucional. E o que pretende a emenda? tomar texto definitivo aquilo que
era texto provisório. Por quê? Porque quem anda
pelas Varas de Família vê que, quem se vale da
assistência judiciária, tem o seu processo de divórcio, ou de separação judicial, delongado por muitos anos. As Varas de Famllia estão cheias, isto
é principalmente prejudicial para quem? Para
aquele que tem recurso? Não. Para o pobre, que
teria de fazer 2 processos: primeiro o de separação
e, depois o outro, de divórcio. Isto muitas vezes
repercute fundamentalmente na vida.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Permite V. Ex" apenas para convocar o Constituinte
Roberto Augusto para assumir a Presidência?

-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Pois não. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - Pode continuar.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Na vida dessas pessoas, porque, geralmente,
não é porque aqui tem 4 senhoras, mas, geralmente, são as mulheres que recorrem à justiça
gratuita, porque elas é que desamparadas, abandonadas pelos maridos, sem alimentos muitas
vezes, vão buscar amparo na justiça gratuita, e
ocorrem falecimentos, vendas de bens, e todos
estes fatos ocorrem porque elas não têm como
propor uma ação de separação inicial e depois
uma outra de divórcio. Ora, o que eu pretendo
é que se assegure, como digo aqui, que esses
5 anos contínuos, de separação de fato, permitam
o divórcio direto, desde que comprovado judicialmente. A alegação de que pode ser feita por duas
testemunhas, depende do juiz. O juiz pode até
nem querer testemunha nenhuma. Mas o que
a lei exige, e nós estamos expondo é a lei, criando
a lei, manda que esta comprovação seja feitajudiclalrnente, e nós não podemos antecipar que o
Juiz vá fraudar a lei: nós temos que entender que
ele vá atender à lei, e esta comprovação é índis-

pensável, sob pena de continuarem as Varas de
Família, de justiça gratuita inteiramente intransitáveis, e os vários processos ocorrem. Vou referirme apenas a um episódio, um fato, a Lei na4.069,
1962, assegura o salário-família à companheira;
naquele tempo não havia divórcio, à companheira
do funcionáno público, que tiver impedimento por
casamento. E as repartições estão cancelando
esse saláno-famílía das famíltas modestas, porque
havendo o divórcio, não há mais impedimento,
só que o divórcio, por si, pela existência da lei,
não impede que isto ocorra, o que impediria é
a decisão, e essa não vem. E, com isto, não só
elas perdem o direito, pelo art. 50 desta lei, à pensão, porque naquele tempo, quando aprovamos,
tivemos que botar a cláusula; desde que haja impedimento por casamento, não só elas perdem
o direito à pensão dos funcionários públicos civis
e militares, que não se divorciaram, como também perdem o direito eo salário-família durante
a vida dos maridos. De modo que esta era uma
solução para facilitar o escoamento destes processos que enchem pilhas de todos os cartórios
de família. Digo isto com a isenção de quem,
há 5 ou 6 anos, não entra mais nos fóruns nos
cartórios de família, porque não tem tempo, a
vida parlamentar acabou por vencer todas as etapas e tomar todos os tempos, mas que durante
50 e tantos anos, foi só advogado de família. Essa
é uma solução humana, tanto que nós fizemos
isto na lei do divórcio, com um aspecto, no art. '
45 da Lei do Divórcio, em 1977, nós levamos
em consideração sob outro aspecto, estas longas
separações de fato, e resolvemos, no art. 45, que,
quem estivesse separado há mais de 10 anos,
ou tivesse um filho, qualquer que fosse a data
da vida em comum, poderia casar pelo regime
da comunhão, ainda que tivesse 80 anos - porque geralmente o homem, durante aquele período, botava os bens todos em seu nome, porque
sempre ele se acreditava o mais sabido, o mais
competente, e depois dos 50 anos, a mulher era
obrigada a casar pela separação de bens, e o
homem aos 60 anos, e isso importava em que
os bens todos ficavam com o homem e nenhum
com a mulher. Esse é o resultado de uma experiência, que acho que era o momento de ser convertida não em texto provisório, como é da lei,
mas em texto definitivo. Agora, a comprovação,
nós não podemos partir do ponto de vista da
fraude. Nos debates travados com o meu saudoso
amigo, Monsenhor Arruda Câmara, dizia o Monsenhor Arruda Câmara, se se deixar de fazer leis,
por temor à fraude, não se fará lei nenhuma. É
exatamente isto o que eu quero. Não podemos
ficar preso, por causa da fraude, como o Relator,
no seu parecer, diz que esta fraude já existe, ou
pode existir. Tem-se mostrado socialmente justo
e adequado o divórcio direto de duração efêmera,
tendo em vista amparar situações existentes e
anteriores à emenda. Se fosse para manter o dispositivo não haveria dúvida nanhuma. A inovação
é exatamente para tornar o que era provisório
em definitivo. Era só o que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Augusto) - Nós

só queremos lembrar aos ilustres constituintes
que nós dispomos regimentalmente do prazo de
5 minutos, para o encaminhamento de nossas
propostas.
Algum outro constituinte gostaria de usar da
palavra? Como foi acolhida pelo Relator, devolve-
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mos a palavra. Mas, antes, gostaria que o Constituinte Nelson AgUiar reassumisse a Presidência.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Nós propusemos a rejeição da emenda, simplesmente por
entender que as atuais facilidades que estão sendo oferecidas no texto, já são suficientes para
regularizar todas as situações de separação, de
dissolução do casamento Entendemos que este
texto, até porque a lei ordinária colocou como
sendo os efeitos iniciados antes da promulgação
da emenda constitucional, que instituiu o divórcio,
entendemos que era um texto transitório: mas,
efetivamente, entendemos que se tem que considerar o seguinte: a separação judicial, digamos
as~im, um prazo adequado, ou nós deveríamos,
alem da separação de dois anos, termos diminuído 1 ano o prazo da separação jucicial, críermos esta outra facilidade para que as separações
de fato, desde que ocorridas durante 5 anos pudessem levar diretamente ao divôrcío. Opinamos
contrariamente porque entendemos que teria sido
uma norma transitória, que o Constituinte Nelson
Carneiro, em sua argumentação, mostra que, por
ter sido transitória e por ter produzidos bons efeitos, ela deve ser, agora, digamos, formalizada no
texto constitucional, como norma permanente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -O parecer é pela rejeição e a proposta de Senador é
pelo acolhimento do destaque. Os que votam
com o Relator poderão dizer "acompanho o Relator" ou dizer "sim"; do contrário, dirão "não". Vamos proceder à votação.
(Procede-se à votação.)

Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram 8 Constituintes com o Relator: cai, por
falta de acolhimento São 8 votos contra 4 e uma
abstenção
Emenda na 73, de autoria do ilustre Constitumte
Eliel Rodrigues.
O SR. CONSTITUINTE EUEL RODRIGUES Sr. Presidente, esta é uma questão que estamos
apresentando dentro do princípio bíblicd, princípio evangélico, nós, evangélicos, só admitimos
o divórcio em caso de infidelidade conjugal comprovada. De maneira que é um ponto polêmico
mas que levanto aqui como meu ponto de vista
e meu voto favorável é somente haver divórcio
em caso de infidelidade conjugal comprovada
A justificativa já está dada em nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Em
discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
Vamos à decisão pelo voto. Com o relator, rejeita o destaque.
(Procede-se à votação.) (Pausa.)

Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Rejeitado o destaque.
Emenda na 80, de autoria da ilustre Constituinte
Sandra Cavalcanti, matéria vencida.

Emendana 123, da ilustre Constituinte Eunice
M!chiles.
A SRA. CONSTITUINTE EUNICE MlCHILESSr. Presidente acrescento apenas aqui, no fim do

234

Quarta-feira 22

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento)

parágrafo, aposentadoria por idade será diferenciada de acordo com as características de cada
região.
O propósito aqui, Sr Presidente, é o seguinte:
a expectativa de vida do homem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Paraná, é de pelo
menos, 10 (dez) anos a mais do que do homem
do Nordeste e 8 (oito) anos a mais do que o
homem do Norte. Então, me parece absolutamente injusto que todos os brasileiros se aposentem na mesma idade Evidentemente, que essa
matéria seria regulamentada na lei ordinária, lógico, mas me parece que é um princípio de justiça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - O
perigo que ocorreria aí era só de os velhos do
Sul mudarem-se todos para o Norte.
A SRA. CONSTITUINTE EUNICE M1CHILES
- Mas a lei regulamentaria, é lógico. - Aos 65
anos, Sr. Presidente, um homem do Rio Grande
do Sul está hígido, está procurando namorada
ainda, e no Norte, dificilmente, ele chega lá.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) palavra, para uma questão de ordem.

Peço a

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Há
uma observação, e inclusive chamo a atenção
de V. Ex'. Foi aprovada uma emenda, parece-me
que do Constituinte Stélio Dias, que acrescenta
que os reajustes concedidos aos trabalhadores
em atividade, reajustados nas mesmas proporções e nas mesmas épocas. Esse aspecto, na
mesma época gosto muito, porque pode acontecer que um Estado vai conceder o aumento,
mas quando ele achar que está bom.
A SR' CONSTITUINTESANDRACAVALCANTl
- Sr. Presidente, todas as emenda que apareceram no decorrer da nossa discussão, estabelecendo que os proventos de aposentadoria seriam
reajustados na mesma proporção, elas estão todas também beneficiadas pela aprovação dessa
emenda; porque ela consagra esse princípio, e
inclusive com esse adendo de "na mesma época",
uma emenda que teve a aprovação da ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
aqui entende o Sr. Relator, que essa emenda aprovada derruba a emenda anterior, a outra emenda.

Con-

A SR' CONSTITUINTESANDRACAVALCANTl
-Não, não!

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, sem embargo Ja apreciação da emenda,
quero lembrar que, na realidade, esse texto, se
aprovado, automaticamente, derrubará o texto anteriormente aprovado da diferenciação de 60 a
65 anos de idade, porque não se poderia ter os
mesmos textos com essas duas características,
uma dizendo que seria de 60 e 65 para mulher
e o homem respectivamente, e outro dizendo que
a aposentadoria seria direfenciada de acordo com
as características de cada região. Então, este texto,
aqui, que é mais abrangente, uma vez aprovado
derruba o anterior. Só este esclarecimento para
efeito de elucidar os Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Porque
a outra fixa os 65.

O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) cedo a palavra a V. Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) o destaque é exatamente para isso.

Mas

A SRA.CONSTITUINTESANDRA CAVALCANTl- Sr Presidente, quando fiza primeira intervenção, hoje, levantei essa questão: tinha lido essa
emenda e me reportei, na hora, lembrando que
havia uma emenda da Constituinte Eunice Michiles, muito mais abrangente, estabelecendo um
prmcípío, o que num texto de Constituição, a meu
ver, é muito mais apropriado. Acho que a emenda
da Constituinte Eunice Michiles atende, exatamente, aos objetivos do Capítulo sobre o idoso:
os proventos da pensão e da aposentadoria serão
reajustados nas mesmas proporções dos reajustes concedidos aos trabalhadores em atividade
e a aposentadoria, por idade, será diferenciada
de acordo com as características de cada região.
É um princípio. E, depois, a lei ordinária se encarregará, atendendo às peculiaridades de cada região e às diferenças existentes, de estabelecer esses limites que, hoje, podem ser esses que estão
aqui de 65, 60: amanhã, quem sabe, chegarão
à beira dos 70, como já acontece hoje em vários
países do mundo e outros até em posição muito
melhor. Neste caso, acho que a emenda da Constituinte Eunice Michiles corresponde, muito mais,
ao espírito de um princípio constitucional: dou
meu apoio a ela.

A SR' CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI
- A outra pode fixar a idade, derruba idade, mas
não derruba o princípio da mesma época, não,
não.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) derruba o principio.
-

Não

A SR' CONSTITUINTESANDRACAVALCANTl
Derruba só a fixação da idade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Derruba especificamente o parágrafo que trata do problema de 65 anos para o homem e 60 anos para
a mulher.
A SR' CONSTITUINTESANDRACAVALCANTl
- Exato, deixa o princípio livre,e a aposentadoria
será diferenciada de acordo com as caractérísticas de cada região.
Parece-me uma posição nova, muito oportuna
e muito séria.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Eu teria apenas uma dúvida, porque me parece
que V.Ex' aceita a emenda sem prejudicar aqueles
limites.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) Não, no final
eu vou argumentar; eu tenho, no meu juízo pessoal, argumentos contrários à emenda em si. Mas,
naquela hora eu fui absolutamente neutro, apenas
lembrando o fato de que uma emenda é mais
abrangente, mas derrubaria a outra que estabelece direrença de idade entre o homem e a mulher.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Uma emenda que é, parece, apenas de redação, ainda que for aceita a emenda eu acho que,
ao invés de dizer "aposentadoria nas mesmas
condições aos trabalhadores em atividades", "aos
que trabalham que estão em atividade". Porque
a expressão trabalhadores, no Brasil, não inclui
necessariamente os funcionários públicos e ou-
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tros, e a intenção da nobre Constituinte Eunice
Michiles foi incluir todos
Acho que, se aprovada a emenda, teria que
haver uma redação, de tal forma, que não restringisse apenas aos trabalhadores, aos que trabalham, quer dizer aos que exercem alguma atividade, aos que estão em atividade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) a palavra agora o nosso ilustre Relator.

Com

O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, eu vejo dois argumentos que não recomendam a aprovação dessa emenda dentro do contexto considerado. Primeiro, diz respeito ao problema, porque da forma em que foi redigida a
emenda derruba o princípio da não compulsoriedade da aposentadoria. Vejam que no texto originai se refere à aposentadoria dos que desejarem
exercer o direito. Nesse texto permanece a possibilidade da aposentadoria compulsória por idade.
A outra questão é que, embora eu concordo inteiramente com o argumento de que existem realidades diferentes no País, eu acho 'que nós temos
que trabalhar pela superação dessas desigualdades.
O fato de termos uma expressão dessa natureza
na Constituição, que é um instituto permanente,
nós estaremos justamente consagrando essas desigualdades. Por outro lado, se contraria, aqui,
um princípio que eu acho fundamental, que é
o principio da isonrnia. Nós teríamos, aqui, nesse
caso, a situação, por exemplo, de uma pessoa
que mora na cidade de Ibirapuã, na Bahia, que
é compreendido na região Nordeste, que uma
região subdesenvolvida, em que a expectativa de
vida é menor, teria uma aposentadoria eventualmente menor do que do outro que mora a 20
Km, em uma cidade chamada Serra dos Aimorés,
em Minas Gerais, mas que já não é compreendida
na região Nordeste. Quer dizer, eu acho que contraria aqui o princípio da isonomia, nós teríamos
realidade diferentes, difícil de serem estabelecidas
na prática.
Então eu quero acreditar que a recomendação
contida na emenda, embora uma realidade de
hoje, eu acredito que o País tem que trabalhar
para a superação dessas desigualdades regionais
que, em si, já são uma descriminação odiosa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - E nós
também teríamos o fato de que o cidadão mora
aqui e resolve mudar-se para lá.
A SR' CONSTITUINTE EUNICE M1CHlLES Sim, eu acho que Isso aí seria regulamentado
por lei, lógico e evidente que nós não iríamos
fazer constar isso na Constituição, mas seria muito
fácil que a lei regulamentasse.
Quanto à questão da realidade, vamos esperar
pelo menos 30 a 40 anos até que o Brasil possa
ser considerado um País uno, realmente sem diferenças regionais. As diferenças estão aí, são grandes, são gntantes, e eu acho que a justiça é exatamente tratar os desiguais de forma desigual. Eu
acho que é impossível aceitar que um homem
do Nordeste, cuja expectativa de vida é de 52
anos, possa ser comparado com um homem do
Rio Grande do Sul, cuja expectativa é de 72 ou
de 70. Eu acho que seria ainda impor a ele uma
penalização maior do que aquela que ele já tem
por razões de ter que morar em uma região como
o Nordeste.
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A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTE - Há um dado ainda do Sr. Relator, que
precisa ser lembrado. Há uma dificuldade enorme
para separar o cidadão que vai se aposentar por
Ibirapuã e por Serra dos Aimorés, mas há uma
dificuldade muito maior ainda, em separar aqueles que, em determinadas áreas, não conseguem
chegar aos 65 anos de idade, e que contribuiram
a vida inteira para a Previdência Social, na expectativa de um dia chegarem a se aposentar.
A injustiça dentro desse cálculo atuarial é flagrante; eles estão contribuindo a vida inteira para
uma aposentadoria que para ele não virá jamais,
e é da contribuição deles que vai viver saudável,
em áreas bem saneadas e bem alimentados, no
Sul maravilha, por exemplo, aquele que consegue
chegar com toda facilidade aos 70 anos.
Esse dado também é dificílimo de aferir e, no
entanto, é esse que está funcionando.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Eu
gostaria de usar o tempo para fazer uma observação.
Eu conheço, pois também sou nordestino, sou
do alto sertão, mas é preciso nós ouvirmos sempre essa história do Sul maravilha, porque o Sul
é assim, é assado... A verdade é a seguinte: no
Sul, também, temos realidades, manchas, bolsões
de miséria Iguaizinhos aos do Nordeste.
A SR' CONSTITUINTE SANDRACAVALCANll
- O norte-fluminense quer coisa mais drástica?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Conheço favelas no nosso Estado, o Estado de Minas
Gerais Vamos dizer, por exemplo, Teófilo Otoni,
que está em uma região rica de Minas Gerais,
que é a região dos diamantes, Teófilo Otoru, que
é uma cidade de porte médio tem 25 favelas de
fazer medo. Quer dizer, o cidadão está lá no Sul
maravilha aí, por aí afora, dentro de realidades
iguaizinhas à realidade do Nordeste, sujeitos à
mesma miséria, fome, abandono, enfermidades
de variadas espécies, etc.
Eu quero lembrar que, trabalhando ainda a
questão da criança, eu vi no Sul, no Rio Grande
do Sul, uma prisão de menores no Rio Grande
do Sul, 19ualzmha àquela de Maragogipe, na Bahia, a mesma coisa, nenhuma diferença, lá no
Sul maravilha, lá perto da Argentina, é igualzinha
àdelá.
Eu acho que estabelecer essa diferenciação,
no meu modo de ver, nesse momento seria muito
difícil e nós íríarnos continuar justificando desigualdades.
A SR' CONSmUINTE SANDRACAVALCANll
- E é esse argumento que leva um grupo, que
estuda o cálculo atuarial de um sistema previdenciária, a preferir estabelecer a aposentadoria por
tempo de serviço.
O SR. CONSllTUINTE JOÃO DE DEUS No Sul, onde plantarmos dá. Eu sou do Sul, e
ninguém tem interesse em terminar com a indústria do voto no Nordeste. Então, não será a médio
prazo que vamos resolver o problema. Eu acho,
no meu modo de ver, que a Constituinte Eunice
Michl1es tem razão.
O SR. RELATOR(Eraldo Tinoco) - Eu só quero acrescentar mais um e final argumento, que
é o seguinte: Concordo que as diferenças regionais existem. Como nordestino, ninguém mais

do que eu presencia essa realidade gritante. Não
olhado sob essa ênfase ou essa ótica, de que
a miséria é uma indústria de voto, porque todas
as matizes ideológicas sempre encaram essa realidade, e procuram, às vezes, tirar proveito em
todas a essas situações, e nós temos visto isso
em inúmeros exemplos a esse respeito, mas o
que me parece fundamental é o seguinte: é que
se nós estabelecermos essa diferença aqui, temos
que estabelecer outras diferenças. Por exemplo:
nós estamos aprovando um texto Constítucronal
que diz que o ingresso no mercado de trabalho
deve ser aos 14 anos. É gritante a diferença de
uma criança de 14 anos em uma região desenvolvida, para uma criança de 14 anos no Nordeste.
Então, nós teríamos que ter uma diferenciação
aí também, uma criança de 14 anos no Nordeste,
muitas vezes, tem uma idade mental de 8 ou
de 10, pelas deficiências alimentares, pela dificuldade de saúde, etc etc, etc.
Então, eu acho que é fundamental a correção
dessas distorções, dessas injustiças. Tenho-me
pronunciado inúmeras vezes, agora vejo isso como um aspecto global e não apenas no aspecto
da aposentadoria por idade. Eu acho que isso
é uma questão muito mais profunda. Nós estamos tendo aí propostas, por exemplo, para a distribuição do orçamento da Umão percentualmente
pelas regiões, de acordo com os seus índices
de renda Per capita e de população, uma série
de coisas que eu acho fundamentais e que podem
corrigir o problema a médio prazo: pode ser 30
anos. Mas nós vamos ter uma perspectiva de uma
Constituição apenas com a duração de 30 anos
ou temos que ver a Constíturção em uma perspectiva de tempo permanente? Eu prefiro vê-la como
uma norma permanente, e termos princípios que
devam ser alcançados, nem que seja a duras penas.
O SR. PRESIDENTE NELSON AGUIAR - Muito bem, mas ainda para lembrar às pessoas que
as crianças das famílias ricas nordestinas são
iguaizmhas às crianças ricas das famílias ricas
do Sul. Os velhos das famílias ricas do Nordeste
têm os mesmos direitos, gozam dos mesmos privilégios dos velhos das famílias ricas do Sul. Eu
acho que a grande questão está é na desigualdade
estrutural, aí é que nós temos que mexer fundo.
E não seria apadnnhando em aspectos aqui,
ali ou acolá, que nós vamos corrigir a grande
e extraordmária distorção que aí está, penso eu.
Agora, vamos à decisão pelo voto?
Nós reservamos por último, até por uma questão de uma necessidade de prestar homenagem
ao seu sacrifício, a Emenda n° 146, do Constituinte Iberê Ferreira, como último destaque. O
sacrificio de viajar à noite de teco-teco e tal, até
chegar aqui.
Bom, antes vamos à votação. Acompanhando
o Relator, poderão votar "acompanho o Relator",
e "pela aprovação de destaque", "acolhimento
do destaque".
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Dez
a quatro, mantém o parecer do Relator.
Cento e quarenta e seis do ilustre Constituinte
Iberê Ferreira. Está com a palavra S. Ex"
O SR. CONSTITUINTE IBERÊ FERREIRA Sr. Presidente, nós concordamos com o caput
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do art. 2°, concordamos também com a disposição do § 3° e o que pretendemos com essa
emenda aditiva, é apenas aperfeiçoar, de forma
a viabilizara ação pública, através de um procedimento rápido, quanto à iniciativa e sem que dele
resulte ônus para o interessado na apuração da
verdade.
O anteprojeto no § 3°, diz o seguinte: "A lei
regulará a investigação de paternidade, mediante
a ação civil, privada ou pública".
A nossa emenda diz o seguinte: "A lei regulará
a investigação de paternidade, mediante a ação
civil, privada ou pública. A ação pública terá inicio
quando o pai, intimado pelo Ministério Público,
após o registro feito pela mãe, não assumir a
paternidade do filho, caso em que se lhe garantirá
a gratuidade dos meios necessários à comprovação da verdade.
O objetivo, Sr. Presidente, é apenas para evitar
que alguém possa registrar uma criança em nome
de um pai, e esse, depois de muitos anos, é que
venha ínclusive a saber.
Então, no instante em que houver o procedimento, a ação pública, logo após a declaração
da mãe, o juiz chame o pai, e se ele concordar,
bem: se ele não concordar, ele imediatamente
miciará a ação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Imagine se V. Ex" tivesse perdido o avião!
Passo a palavra ao nosso nobre Relator.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Eu quero
dizer que os argumentos do ilustre Constituinte
me convenceram totalmente, e por isso eu refaço
o meu Parecer no sentido de acatar essa emenda.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, eu quero deixar consignado que
eu estou de acordo com a emenda, só não estou
de acordo com a sua inclusão como texto constitucional. Acho que a regulamentação da ação
privada ou pública, deve ser da lei civil. Eu diria
apenas que a lei regulará a investigação da paternidade, mediante ação civil, privada ou pública.
Porque a investigação de paternidade, no Brasil,
é privada e não pública.
Só as novas legislações, como eu citei hoje
pela manhã, as dos países escandinavos, da Colômbia e de Portugal é que sugerem essa solução,
que deve ser do legislador civil.
Não podemos descer, na Constituição, a dizer
como se vai fazer um processo que deve citar
o pai, e se o pai não reconhecer, eu acho que
desde que se diz que a lei regulará a investigação,
a lei da paternidade mediante a ação civil, privada
ou pública já se está criando uma hipótese de
investigação pública. E essa investigação pública
deve ser regulada pela Lei, e, embora possam
ser esses os termos, não deve figurar como texto
constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Senador, a judícrosa opinião de V. Ex" será sempre
objeto da minha atenção e do meu acatamento.
Basta a sua sabedoria e a sua experiência para
justificarem a minha posição, a minha atenção.
A Constituição da Rússia, que é uma IConstituiçáo sintética, de apenas 195 Artigos, ela chega
a detalhes quando trata de subsídio à família, às
famílias numerosas, aos idosos e tal. Quer dizer,
quando eles entenderam que deveriam amparar
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mesmo, eles foram a detalhes: e é uma Constituição pequenminha.
Ora, esses infehzes são tantos, as vitimas desse
processo são tantas, as vitimas dessa irresponsabilidade do homem, especialmente do homem,
que eu gostaria que esta Constituição pudesse
ter num seu artigo dizendo. a Constituição da
República Federativa do Brasil tem soberana força
de lei, para ser aplicada. Queria ver esse preceito
aqui sendo aplicado à luz da Constituição, a fim
de salvaguardar o direito de tantas crianças, cujos
pais não têm qualquer responsabilidade. Vamos
deixar muita coisa para a legislação específica
e corremos muito o risco de criar muitas filigranas
jurídicas e conhecemos o jurisdicismo deste País.
Duvido que outro país tenha tantas leis.
O SR. CONSTITUINTE NELSON ( I\RNEIRO
- Estou inteiramente de acordo com a emenda,
não estou contra. Apenas acho que não deva figurar na Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Gostaria de perder pelo excesso do que por outra
coisa qualquer. Somos uns miseráveis "linchadeiros" do fórum e sabemos como as coisas ocorrem.
Então, vamos fazer o segumte: vamos colher
os votos, mas queria que os Srs. Constituintes
não se retirassem logo após...
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI :..... Sr. Presidente, quando fizemos aquela rearrumação, de emendas aprovadas com emendas
que haviam sido rejeitadas, mas que foram consideradas prejudicadas, sobrou a necessidade de
se fazer um ajuste entre a Emenda na 33 com
a Emenda na61, porque ambas passaram a versar
sobre a mesma matêna e foram consideradas
ambas aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Mas
ela não colide, então, eu gostaria de colher os
votos, no tocante e esta emenda e, aí, V. Ex' estará
com a palavra.
Acho que agora, se votamos com o Relator,
estamos acolhendo o destaque, já que o Sr. Relator resolveu acolhê-lo.
(Prodece-se à votação.)
Aprovado por onze votos.
Concedo a palavra à ilustre Constituinte Sandra
Cavalcanti, para uma questão de ordem.
A SRA CONSTITUINTESANDRACAVALCANTI - O § 3 9, do art. 10
"Entende-se por instituição para efeito de
proteção do Estado, a união estável entre
o homem, a mulher e seus filhos como entidade familiar."
O Texto que está proposto pelo Relator é o
seguinte:
§ 3 0 do art. 10:
"Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem, mulher e seus dependentes como entidade familiar. A lei facilitará a sua conversão em casamenta."

Só que na justlficativa, quer dizer, no parecer
do Relator, ele retirou este texto que está aqui
nessa consolidação de duas emendas, a de número 33 e a de número 61 'e já fez o casamento

das duas, mas, ao fazê-lo é preciso ainda incluir
uma expressão que é fundamental, no sentido
do que é, "juntos ou separadamente", quer dizer
é a proteção, é a aceitação de que é uma entidade
familiar que pode merecer a proteção do Estado.
A familia formada pela mãe com os filhos, ou
o pai com os filhos, ou os filhos até sozinhos,
abandonados. Quer dizer, Juntos ou separadamente. Esta expressão consta da emenda que
também foi aprovada. É uma redação que precisa
ser mais bem conceituada. A emenda é do Constituinte Sotero Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Queria
que os ilustres Constituintes me permitissem dizer
o seguinte; preciso fazer um rápido agradecimento...
O SR RELATOR (Eraldo Tinoco) - Sr. Presidente, antes que V. Ex' faça seu agradecimento,
encerrando a reunião, gostaríamos de cumprir
aquilo que foi acertado, de fazermos uma revisão
geral no texto, evidenternente que não precisaríamos perder tempo maior com esta revisão porque, inclusive, os assessores que aqui estão, perfeitamente capacitados a verificar onde ocorrem
os pontos de necessidade de adaptação e farão
a revisão final do texto.
Então, quero sugenr o seguinte: faria a leitura
do texto como ficou aprovado e qualquer observação, então, deveria ser feita para que os assessores
pudessem anotar e fazer esta modificação.
Então, fícana: Capítulo da Familia, do Menor
e do Idoso, secção da Família. Art. 19 , que naturalmente será renumerado.

Art. 10:
"A família, célula básica da sociedade, tem
direito à proteção social econômica e jurídica
do Estado com vistas à realização pessoal
dos seus membros
§ 1° O casamento Civil é a forma própria
de constituição da familia, sendo gratuita a
sua celebração.
§ 2° O casamento religioso terá efeito civil, nos termos da lei.
§ 3 0 Para efeito de proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre homem,
mulher e seus dependentes, como entidade
familiar, unidos ou separadamente. A lei facilitará a sua conversão em casamento."
Aqui há um problema de redação que teremos
que verificar. Porque se refere à sua conversão
em casamento. Aí tem que haver alguma coisa
que explicite que é a união entre o homem e
a mulher.
A SRA. CONSTITUINTESANDRACAVALCANTE - É só explicitar:Alei faohterá a união estável,
na sua conversão em casamento. Alguma coisa
assim.
Parágrafo 4 0 "O casamento pode ser
dissolvido nos casos expressos em lei, desde
que haja prévia separação judicial por mais
de dois anos."
§ 50 caiu. Era referente a nulidade do casamento, etc. Desaparece o § 5°
Art. 2 "Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registo dos
filhos, a titularidade e administração dos bens do
casal são exercidos igualmente pelo homem e
pela mulher."
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§ 10 "Os filhos nascidos ou não da relação do casamento têm iguais direitos e qualificações sendo proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação."
§ 2 Os pais têm o dever de criar, educar
os filhos menores e os filhos maiores têm
o dever de auxihar e amparar os pais."
0

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
_ V. Ex' me permite? Deixamos para discutir
sobre a redação, porque levantarei aqui a dúvida
de que os filhos maiores e também os menores,
isto é uma questão do Direito Civil. Eles têm o
dever de educar e criar os filhos menores. Não
precisa dizer que os maiores têm de auxiliar.
O SR
- Já está no Código
Civil.
O SR.
- Isto não é a Lei de
Alimentos. Estamos trazendo tudo isso para uma
Constituição.
O SR.
- Mas aí, ilustre Senador, me permite, mas não é problema apenas
de redação, porque não houve emenda supressiva
a este respeito, não foi apreciada nenhuma emenda para suprimir essa expressão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Na verdade está na lei, mas na prática não é assim.
V. Ex' sabe que quando temos de lutar no fórum,
é difícil.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
É só requerer com recursos maiores...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Porque
se levar-mos em conta que a lei ordinária vai disciplinar tudo, não vamos fazer Constituição, vamos
fazer só lei ordínána porque terá de ser disciplinado tupo mesmo.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -

Mas

é princípio de Direito.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- É um princípio de Direito, mas é um DIreito
Civil. V. Ex' não precisa botar se é princípio do
Direito Civil, do Direito Processual, do Direito Penal...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Veja
bem, Senador. Estou sempre aqui para observar
e aprender. Promulgada esta Constituição, cai a
Constituição que está em vigor e a ordem jurídica
que ela tutela.
-

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Com isso os filhos maiores vão ter direito?

O SR PRESIDENTE (Nelson Aguiar) - Não
sei. Muito não estão tendo, não é verdade?
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
- Porque ninguém tem, mas acredito que, apenas queria a atenção que essa é também?...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Aguiar) -Inclusive temos outras mstâncias.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) "§ 3° A lei regulará a investigação da patemidade mediante ação civil,privada ou pública. A ação pública terá mício quando o
pai, intimado pelo Ministério Público, após
o registro feito pela mãe não assumir a pater-
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nidade do filho, caso em que se lhe garantirá
a gratuidade dos meios necessários à comprovação da verdade.
§ 4° Quaisquer atos que envolvam
agressões físicas e psicológicas na constância das relações familiares serão considerados como crimes e punidos na forma da
lei.
Art. 3° O planejamento familiar fundado
nos princípios da paternidade livre e responsável, da dignidade humana e no respeito
à vida desde a concepção é de decisão do
casal, competindo ao Estado colocar à disposição da sociedade recu csos educacionais,
técnicos e científicos, recomendados pela
ciência, para o exercício desse direito.
§ 1c Os programas de planejamento familiarlevarão em conta as condições de habitação, saúde, educação, cultura, lazer e segurança a serem conferidos às famílias,
§ 2° As pesquisas e experiências de genética humana depende de autonzação prévia dos órgãos competentes não se permitindo:
1 - qualquer prática que atente contra a
vida, integridade física e a dignidade da pessoa humana;
2 -Inseminação post-mortem, a maternidade substitutiva, os bancos de embriões
humanos, a fecundação in vitro a cria ou
conservação de embriões e a procriação artificial com fins comerciais ou experimentais.
§ 3° É responsabilidade do Estado promover a vida, não sendo permitido o aborto ...
A SR" CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Parece que essa parte do aborto caiu. Não
foi aprovado. Recorro, aí, a votação. Então se fala
em aborto, catu, FIcou para a legislação ordinária.
Enquanto a assessoria esclarece essa dúvida,
prossigo.
"§ 4" É proibida a venda de órgão de
pessoa viva"
"Secção do Menor: Art 4°- A criança tem
direito à proteção do Estado, da sociedade,
sem distinção ou discriminação por motivo
de raça, cor, sexo, língua, religião, origem,
nascimento ou qualquer outra condição quer
sua, quer de sua família.
§ 1c O direito à vida, à saúde e à alimentação é assegurado desde a concepção, devendo o Estado prestar assistência àqueles
cujos pais não tenham condições de fazê-lo.
§ 2° O direito à educação é assegurado
desde o nascimento, devendo o Estado garantir, às famílias que necessitarem, gratuidade de educação para as crianças de até
seis anos em instituições especializadas.
§ 3° Toda criança tem direito à assistência social sendo ou não seus pais contribuintes do Sistema Previdenciário.
§ 4° As crianças e adolescentes em situação irregular, sem prejuízo da responsabihdade civilou penal dos pais, é assegurada
a assistência do Estado, que os protegerá
contra todos os tipos de discriminação,
opressão ou exploração. Somente é permitido internamento em abrigos especializados
nos casos de infração previstos na legislação
própria.

§5° O trabalho do menor será regulado
em legislação especial, obedecendo aos segumtes princípios:
1 - E vedado ao menor de 18 anos o trabalho noturno em locais perigosos ou insalubres;
2 - É vedado ao menor de 14 anos o ingresso no mercado de trabalho, salvo em
condições de aprendiz por período nunca superior a 3 horas diárias;
3 - será estimuladas para os menores da
faixa de 10 a 14 anos a preparação para
o trabalho em ínstituiçôes especializadas: aos
carentes será assegurada a alimentação e
os CUidados com a saúde."
A SR" CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Onde lhes será assegurada alimentação e cuidados com a saúde.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Voltamos,
então ao § 3° leia-se: É responsabilidade do Estado ... não sendo permitido o aborto, caiu, então,
esta emenda, renumera-se o § 2°. De quem é?

Art 5° "A adoção de menores por brasileiros e por estrangeiros radicados no Brasil,
será estimulada pelos Poderes Públicos, com
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios na forma da lei.
§ 1o A adoção por estrangeiro só é permitida nos casos de condições previstas em
lei.
§ 2° Pais e filhos adotivos terão assistência integral por parte do Ministérioda Previdência Social ...
N deve ser retificado por parte dos órgãos prevrdenciános.
A SR"CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
_ Assistência integral através dos órgãos assistenciais.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - E previdenciários, porque tem um sentido de previdência, também.
... através dos respectivos órgãos assistenciais dentro da sua área de atuação.

N também esse final se torna desnecessário.
Então, é uma redação neste artigo.
Seção do idoso:
"Art. 6° O Estado e a sociedade têm o
dever de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e programas que assegurem
participação na comunidade, defendam a
sua saúde e e bem-estar, se possível em seus
próprios lares. Garantam condições dignas
de vida, impeça discriminação de qualquer
natureza.
§ 1c - Os proventos e aposentadoria e
pensões serão reajustados nas mesmas proporções, nas mesmas épocas dos reajustes
concedidos..."
N está os trabalhadores em atividade.
A SRA.CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Aos que estão em atividade.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Aos
que estão em atividade, não sofrendo incidência de Imposto Sobre a Renda.
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§ 2 9 - Aos sessenta e cinco anos é garantida aposentadoria para os homens e aos
sessenta para as mulheres, se assim o desejarem.
§ 3°-Aos idosos não amparados pela
Previdência são assegurados proventos mensais vitalíciosnão inferiores a um salário mínimo necessários à sua sobrevivência.
§ 4° O cônjuge viúvo ao contrair novas
núpcias não perderá os direitos previdenciários adquiridos
Tem amda uma emenda do ilustre ConstItuinte
Eliel Rodrigues que foi aprovada no art. 4° que
diz:

"Aeducação pré-escolar atenderá aos preceitos de higiene pessoal e alimentar e instruirá quanto à nocividade das bebidas alcoólicas, fumo e drogas.
A SR"CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Dessa emenda tiramos o pré-escolar, colocamos a educação. Comoum todo.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - A educação sem colocar o pré-escolar. Indago se há alguma observação amda quanto à parte redacional.
Se a assessoria tem alguma observação?
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Sr. Relator,--tenho uma dívida que gostaria de dirimir.
Estou em dúvida sobre o que fICOU em relação
à Emenda n° 60, Sr. Relator, porque ela consta
como prejudícada e não veio a debate. De acordo
com as declarações da assessoria, e conforme
eu e a Constitumte Sandra Cavalcanti estamos
acompanhando, estamos muito preocupados
com o ensino religioso, a educação religiosa. Como ficou essa situação?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) destacada esta emenda.

Não foi

O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES _
Como fica então essa proposição, em que sentido,
vai constar do seu parecer?
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Quando
se diz que a cnança tem direito à proteção do
Estado e da SOCiedade sem distinção, discriminação por motivo de raça, sexo, língua, religião,
origem, nascimento, etc., entendemos que já está
atendido.
O SR. CONSTITUINTE ELIELRODRIGUES Muito obrigado. Sei que é nosso o cuidado.
O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Art. 6°, § 1°,que substituimos "trabalhadores"
por "aos que estão em atividade" Mas os proventos da aposentadoria e pensões, registrados nas
minhas proposições, e para os que estão em atividade. Os proventos de aposentadoria e pensões
aos que estão em atividade ou aos trabalhadores,
aos servidores ou qualquer coisa? Porque tem
de ter um sujeito.
A SR' CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
- Aos salários dos que estão em atividade.
O SR. RELATOR (Eraldo Tinoco) - Fica então,
assim: "Aos salários dos que'estão em atividade".
"Na mesma época dos reajustes concedidos aos
salários dos que estão em atividade".
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Sr Presidente, se não há mais nenhuma observação com relação à redação, fica claro, até porque não é exigência do Regimento uma aprovação da redação final, que será exatamente como
ficou aqui estabelecido. Encaminharemos então
à Comissão Temática.
Quero agradecer a grande colaboração que todos Companheiros prestaram a este trabalho, a
forma como acataram as ponderações e argumentos do Relator e dizer, finalmente, que foi uma
honra muito grande, uma satisfação enorme trabalhar com uma Comissão de tamanha competência e com tamanha preocupação em buscar
soluções adequadas para o texto constítuctonal.
Realmente tivemos um debate da maior envergadura e o trabalho do Relator foi absolutamente
simplificado e facilitado pela grande competência,
espírito público desta Subcomissão, que faço
questão que esta observação fique registrada em
ata porque, como Relator, pude sentir de perto
o espírito e o esforço desta Subcomissão. Muito
obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Nelson AgUIar) - Quero,
também, fazer um agradecimento aos assessores
Helena Maria de Carvalho, Maria Luíza P. Ervilha,
Neuza B. Labarrére, Dimingos W. Bisinoto, Humberto Leal Vieira,Lourival Lopes e Ramar da Costa
Nunes e aos Secretários Antônio Carlos Pereira
Fonseca, Eugênia Maria Pereira Vítoríno, Jorge
Roberto Musialowsky, Paulo Roberto Mendonça
Lopes e o Auxiliar Pedro Miguel da Silva, Joel
Pinto Capela e o rapaz do som o Frederico, Artur
Cordeiro juntamente com Elder de Paiva Borges
E ainda à Fátima, que não trabalha diretamente
aqui, mas nos auxilia lá embaixo; à Sônia, do
computador, etc.
Estou fazendo esse agradecimento porque há
dois outros assessores que foram lotados nesta
Subcomissão, foram colocados à disposição desta Subcomissão e que não compareceram para
trabalhar: Luís Casimiro dos Santos e lomar Alves
Nabute. Oficleí ao Presidente, com apoio, inclusive, do Sr. Relator, no sentido de que não se
permitisse a esses doi rapazes usufruir das vantagens que são conferidas aos que estão trabalhando e que fosse suprimidos dos seus vencimentos, porque eles não têm o direito de usufruir
do trabalho dos que prestaram serviços tão sacrifíciais a esta Subcomissão.
Com isso estamos prestando uma homenagem
aos que trabalham aqui e manifestando o nosso
respeite-para com o contribuinte. Sei que no Con-

gresso Nacional, a exemplo do que ocorre no
País afora, existem aqueles que só constam da
folha de pagamento, não trabalham, e eu não
gosto dessa gente. Por onde passei administrando
alguma coisa, não dei colher de chá a esta gente.
Acho que esta é uma classe de gente perniciosa
ao serviço público, que não tem respeito para
com o serviço público, nem para com o dinheiro
alheio; para mim esta é uma espécie de roubo
muito pior do que daquele que rouba para matar
a fome
Quero agradecer aos companheiros. Acho que
o nosso trabalho junto, a nossa convivência representou a consolidação de um respeito muito forte,
de uma amizade muito forte entre nós e acho
que vamos atuar juntos, naturalmente, nos atos
de elaboração constitucional nas demais mstáncias da Constituinte.
Só quero encerrar dizendo que há passagens
do texto bíblico que fazem referência ao agradecimento, dizendo que há duas grandes virtudes,
a virtude de dar e de receber, mas que a virtude
de dar é muito maior do que a de receber. Direi
que acima dessas duas virtudes, em fecundidade
e beleza, naturalmente, está a virtude de agradecer. Ainda é o Senhor Jesus quem diz que por
tudo dai graças.
No comovente episódio da cura dos dez leprosos, o Nazareno sublinha a importãncia do agradecer, declarando bem-aventurados os que sabem ser gratos e que são diligentes. Como eram
dez os que haviam recebido o benefício da cura
da lepra, e só um voltou para agradecer, Jesus,
então, pergunta: "Só tu voltaste?" Ele disse: "Só
eu, Senhor". Então, Ele respondeu aquela alma
bem agradecida, "bem-aventurado és tu porque
voltaste." Quero dizer que estou, com este tipo
de agradeCImento, aos companheiros aqui. Acho
que já foi forte demais para mim a homenagem
que me foi prestada, fazendo de mim Presidente
desta Subcomissão, considerando, naturalmente,
as limitações e também a certeza de que entre
nós, entre 05 membros desta Constituinte, há
aqueles que poderiam fazer melhor do que nós.
Estamos aqui nesta primeira instância da elaboração constitucional, terminando um grande esforço. Tenho a certeza de que nós trabalhamos
aqui pensando no Brasil e nos brasileiros e tenho
certeza de que se conseguirmos lavar até o texto
da Constituição promulgada estas inovações, vamos produzir extraordinárias modificações no díreito brasileiro, no campo do direito da família
e das relações familiares. Vamos lutar por isso,
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acho que o compromisso da nossa amizade, do
nosso esforço é no sentido de trabalharmos juntos
para sustentarmos essas posições.
Sei que esta Subcomisão não contou com a
presença da imprensa, da curiosidade de muitos
porque aqui não se estava defendendo o grande
capital, aqui não ocorreu, por exemplo, o que
ocorreu na Comissão que trata da reforma agrária,
que trata da informática, da comunicação, porque
lá está o interesse do grande capital, 05 grandes
interesses nacionais e multinacionais. Aqui estamos tratando do direito individualizado, do direito
da pessoa no âmbito da sua família e por Isto
acho que aqueles que vieram para cá não VIeram
atrás de promoção VIeramporque queriam trabalhar e exatamente por isto, também, não tivemos
dificuldades com o nosso quorum, com a presença dos nossos companheiros. Se alguns tiveram que chegar atrasados é porque estavam prestando serviços noutra área. As brincadeiras que
fizemos aqui queremos dizer que não foi para
quebrar a reverência que a solenidade das reuniões exige, mas por causa da nossa amizade,
do nosso companheirismo. Muito obrigado, mesmo, e tenho certeza que vamos prestar contas
a esta Nação com o nosso esforço e o nosso
trabalho. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Mas V. Ex" não pode encerrar Acho que V.
Ex" não pode encerrar, e não sou eu o mais credenciado porque sou SImplesmente suplente,
mas alguém terá que, em nome da Subcomissão,
manifestar a V. Ex" e ao Relator a gratidão e o
aplauso pela obra realizada e dizer que nós aqui
trabalhamos com um grande capital, o melhor
capital que é a criança, e com a família, por isto
não devemos ter nenhum ciúme, nem nenhuma
restrição aos que aqui vieram, porque 05 outros
trabalharam com o capital que se esvai nas bolsas
de valores, nas lutas comerciais e nós, não, trabaIhamos com o melhor capital que é o homem.
O homem que nasce, o futuro, o Brasil de amanhã (Palmas.)

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson AgUIar) - Muito
bem.
O Senador Marcondes Gadelha nos informou
que às dez horas, da próxima segunda-feira, estará
sendo instalada a Comissão Temática, da qual
passa a fazer parte esta Subcomissão. No Plenário
Nereu Ramos. Deveremos estar lá.
Encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20 horas e 44 minutos.)

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Preço de Assinatura

Semestral
Despesa cf postagem
(Via Terrestre)
TOTAL
Exemplar Avulso

.
.

Cz$
Cz$

264,00
66,00
330,00
2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque pagável em Brasília
ou Ordem de Pagamento pela Caixa Econômica Federal- Agência - PS - CEGRAF,
conta corrente n- 920001-2, a favor do:

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF.
CEP: 70.160

Maiores informações pelos telefones (061) 211-4128 e 224-5615, na
Supervisão de Assinaturas e Distribuições de Publicações - Coordenação de
Atendimento ao Usuário.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 240 PÁGINAS
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PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cz$ 2.00

