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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO

SUBCOMISSÃO DOS MUNICÍPIOS E REGiÕES
Ata da décima oitava reunião ordinária

Ao vinte e um dias do mês de maio de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e trinta
e cinco minutos, reuniu-se a Subcomissão dos
Municípios e Regiões, na sala B-3, do Anexo 11,
da Câmara dos Deputados, em Brasílía-Df', sob
a Presidência do Senhor Constituinte LuizAlberto
Rodrigues, presentes os Senhores Membros:
Aloysio Chaves, MelloReis, Eraldo Trindade, Ar
naldo Martins,José VIana, Firmo de Castro, Wal
deck Ornélas,Edésio Frias, LavoisierMaia,Nestor
Duarte, AlexandrePuzyna,José Dutra, Sergio Bn
to e o Constituinte Antônio de Jesus. ATA: Lida
e aprovada a Ata da Reunião anterior. Iniciando
os trabalhos o Senhor Presidente informou que
a reunião se destinava à discussão preliminar do
Anteprojeto, estando marcada a votação do para
as dezessete horas e quinze minutos. Com a pala
vra o Senhor Relator reafirmou o que havia dito
anteriormente sobre o calendário de prazos fixa
dos pelo Regimento; salientou sua posição aberta
no sentido de captar a opinião média dos mem
bros da Subcomissão, procurando elaborar um
trabalho que refletisse, o mais possível, o con
senso geral, passando, a seguir, a analisar as
emendas que foram entregues após o término
do prazo regimental. Na sequêncla aos trabalhos,
o Senhor ConstituinteJosé Dutra solicitoufossem
enviadas cópias das mesmas aos Membros da
Subcomissão para que pudessem estudá-las
mais detalhadamente. O Senhor Presidente escla
receu que as mesmas não seriam submetidas
à votação, por extemporâneas, mas atendendo
à solicitação do Senhor Constituinte, determinou
que a Secretaria cumprisse o requerido por Sua
Excelência. Encerrando os trabalhos, encareceu
a presença dos Senhores Membros na reunião
das dezessete horas e quinze minutos, informan
do que o prazo para a entrega dos pedidos de
destaque se encerrava às dezessete horas. Nada
mais havendo a tratar, os trabalhos foram encer
rados às onze horas e vinte minutos. A reunião
foigravada e será publicada no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E, para constar,
eu, Iná Femandes Costa, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, lida e aprovada,será assinada pelo

Senhor Presidente, Constituinte LUIZ Alberto Ro
drigues.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da reunião da Subcomissão dos Mu
nicípios e regiões.

A Sr" Secretária procederá à leitura da Ata da
reunião anterior.

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

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Conforme a convocação, esta reunião desti
na-se ao encerramento da discussão e votação
do anteprojeto da Comissão de MunicípIOS e re
giões. A Presidência indaga se algum dos Srs.
Çonstituintes deseja, ainda, discutir o anteprojeto.
(Pausa.) Encerrada a discussão.

Iniciamosagora o processo de votação. APresi
dência, inicialmente, informa ao plenário sobre
alguns items regimentais, da máxima importân
cia, que deverão ser observados.

Primeiro, as deliberações sobre matéria consti
tucional exigirão maioria absoluta de votos. Isso
quer dizer que necessitamos, para a aprovação,
de onze votos favoráveis, uma vez que a Subco
missão de Municípios e regiões é constituída de
20 Srs. Constituintes, indicados pela Liderança,
na forma regimental.

Dizo art. IOdo Regimento Intemo da Assem
bléia Nacional Constituinte: "O Presidente votará
em todas as deliberações, tendo ainda o voto de
desempate".

O art. 11 também é importante. Diz:
"O voto será pela aprovação, com restrições

ou vencido, quando for pela rejeição".
Outro dispositivo importante: "Cada membro

da Subcomissão poderá apresentar, no momento
da votação, justificação escrita do seu voto". A
Presidência receberá a justificação, na forma regi
mental.

Art. 13 "Não serão concedidos pedidos de
vista".

Dizo art. 17, relativoao processo de votação:
"A votação do anteprojeto far-se-á em globo,

ressalvadas as emendas e os destaques conce
didos."

Encaminhamento da votação:
"O Constituinte, autor da emenda, disporá de

3 minutos para encaminhar a votação, e deverá

falar sempre a um favor e outro contra, quando
for o caso".

Art. 20 "Verificada a ínexístência de quorum,
o Presidente poderá suspender a reunião pelo
tempo necessário à sua complementação".

Dos destaques, este é fundamental.
Art 22 "Admitir-se-árequerimento de desta

que para a votação em separado de partes do
anteprojeto, ou de emenda do grupo a que perten
cer, devendo o requerimento ser apresentado por
escrito, até o início da reunião em que se der
o processo de votação respectivo".

Parágrafo único "Os destaques serão votados
um a um, pelo processo nominal".

Art. 23 "Asmatérias constitucionais somente
serão votadas pelo processo nominal".

É genérico, então. Todas as nossas votações
serão nominais.

Mas um item importante se refere à questão
de ordem que, é disciplinada em 3 minutos, quan
do se tratar realmente de questão de ordem.

A Presidência indaga dos Srs Constituintes se
algum deles pretende ainda encaminhar destaque
à Mesa. (Pausa.) A Presidência encerra o prazo
de recebimento de destaques.

Estamos iniciando o processo de votação. De
acordo com o art. 17, a Presidência inicia a vota
ção lembrando que a do anteprojeto far-se-á em
globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos. A Mesa recebeu os seguintes desta
ques: Constituinte Maurício Fruet, destaque da
Emenda 42-7; Constituinte Waldeck Ornélas, da
Emenda 34-6; Constituinte José Dutra, Emenda
117-2; Constituinte Firmo de Castro, Emenda
135-1; Constituinte José Dutra, Emenda 111-3;
Constituinte MaurícioFruet, Emenda 44-3; Cons
tituinte José Dutra, Emenda 112-1; Constituinte
Alexandre Puzyna, Emenda 131-8; Constituinte
ArnaldoMartins,Emenda 24-9; Constituinte Mau
ro Miranda, Emenda 152-1; Constituinte Vitor
Buaiz,Emenda 24-9; Emenda 113-4; Constituinte
José Dutra, Emenda 116-4; ConstituinteJosé Du
tra, Emenda 107-5; Constituinte José Dutra,
Emenda 115-6; Constituinte Luiz Alberto Rodri
gues, Emenda 67-2; Constituinte José Dutra,
Emenda 108-3; Constituinte Maurício Fruet,
Emenda 48-6; Constituinte José Dutra Emenda
109-1; Corisntuínte José Dutra, Emenda 110-5;
Constituinte Arnaldo Martins, Emenda 26-5;
Constituinte Alexandre Puzyna, Emenda 133-4;
Constituinte MaurícioFruet, Emenda 39-7; Cons-
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tituinte José Dutra, destaque do art. 20 do ante
projeto, Constituinte Luiz Alberto Rodrigues,
Emenda 77-0; Constituinte MaurícioFruet, Emen
da 53-2; Constituinte José Dutra, votação em se
parado do § l' do art. 21 do anteprojeto, inclusive
de seus incisos; Constituinte José Dutra, destaque
para a votação em separado do § 2' do art. 21
do anteprojeto; Constituinte José Dutra, destaque
para votação em separado do § 3' do art. 21
do anteprojeto; Constituinte José Dutra, destaque
para votação em separado do art. 26 do antepro
jeto; Constituinte Maurício Fruet, destaque para
votação em separado do art. 27 e Constituinte
Vitor Buaiz, requer destaque para votação em se
parado da Emenda 84-2.

A Presidência vai colocar em votação os desta
ques e as votações requeridas em separado.

Em votação o requerimento de destaque das
emendas e dos destaques solicitados. Vale dizer
que essa votação é simbólica. Os Srs. Consti
tuintes que estiverem de acordo com a aprovação
do requerimento dos destaques das emendas e
das votações em separado permaneçam cojeto
em globo, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos. A votação é nominal. A Presidência
solicita à sr Secretária Executiva que faça a cha
mada, na forma regimental.

Solicito ao Secretário Executivo da Comissão
do Estado, aqui presente, Edson Nogueira da Ga
ma, que proclame o resultado da votação, voto
a voto, conforme determina o Regimento Interno.

Em votação. A Presidência solicita aos Srs.
Constituintes que anunciem o seu voto de ma
neira bastante nítida

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz AlbertoRodrigues)
A Presidência proclama o resultado da votação:
14 votos "sim" e uma abstenção. Está aprovado
o anteprojeto em globo, ressalvadas as emendas,
os destaques e as votações em separado reque
ridas e aprovadas pelo Plenário.

Vamos passar à votação dos destaques conce
elidos.

Primeiro destaque: Emenda 42-7, do Consn
tuinte Maurício Fruet. A Presidência solicita ao
Constituinte que apresentou a emenda que faça
apenas a sua leitura, srm argumentação. Essa
emenda se refere aos arts. 1',2',3' 15 e 19.

O SR. CONSTITUINTE NESTOR DUARTE 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Constituinte Nestor Duarte.

O SR. CONSTITUINTE NESTOR DUARTE 
Sr. Presidente, no nosso entendimento, o autor
da emenda ou alguns dos Constituintes que esti
verem de acordo com a emenda poderão usar
de 3 minutos para fazer o seu proselitismo...

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Exatamente. Aquestão de ordem é procedente.
A Presidência concederá aos Constituintes a pala
vra para o encaminhamento da votação.

Tem a palavra, para encaminhamento da vota
ção do destaque da Emenda 42, o Constituinte
Maurício Fruet.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, preliminarmen
te, desejo registrar meus cumprimentos ao Rela
tor da Subcomissão pelo trabalho realizado,o qual

demonstrou, acima de tudo, conhecimento em
todas as áreas e um elevado espírito público no
processo de construção das propostas da Subco
missão de Municípios e Regiões A emenda que
propomos é no sentido de substituir a expressão
"leicomplementar nacional" por "leicomplemen
tar federal". O Relator usa a expressão "lei com
plementar nacional" e pedimos a sua substituição
por "lei complementar federal". A nosso ver, a
expressão "federal" é generalizada e muito conhe
cida por toda a população brasileira como legisla
ção da União. Conseqüentemente, não vejo por
que se adote o termo "nacional".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga do Sr. Relator se quer
fazer uso da palavra.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, o Relator mantém a proposição do seu
parecer, porque entende que precisamos, na nova
Constituição Federal, recomendar a possibilidade
de os Estados ditarem lei complementar estadual.
Usamos essa nomenclatura exatamente para
mostrar que não se trata de uma leifederal stricto
sensu , mas de uma lei que tem comando nacio
nal e atinge a todas as esferas do Poder, nos
três níveis de sua competência: municipal, esta
dual e federal. Pareceu-nos esta denominação
muito mais abrangente e tecnicamente mais cor
reta. Se essa denominação é tecnicamente mais
correta, se a lei complementar é nacional e se
destina ao comando nesses três níveis, não vejo
razão alguma de fundo - se não há improprie
dade de termo, se não há'qualquer inconveniente
e se pelo contrário, essa denominação é mais
adequada, - para se fazer a alteração. De sorte
que o Relator opina no sentido de se manter esta
denominação. Pode ser que, mais tarde, a subs
titua por uma outra denominação mais feliz, ou
mais completa. Não sei se seria possível criá-la,
mas me parece que esta é uma denominação
tecnicamente correta e adequada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- APresidência vai colocar a matéria em votação.
Solicito à Sr' Secretária que faça a chamada para
a votação do destaque concedido à Emenda 42~7,
do Constituinte Maurício Fruet. ' ,

Os Constituintes que votarem "sim" estarão vo
tando favorável ao destaque solicitado; votando
"não", estarão, necessariamente, recusando o
destaque e mantendo o parecer do Relator; por
conseqüência.

A Presidência volta a reafirmar: o voto "sim"
aprova destaque; o voto "não" mantém o parecer
do Relator. Isto será rotina na nossa votação, de
agora em diante.

Com a palavra a Sr' Secretána para proceder
à chamada de votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
-APresidência proclama o resultado da votação:
8 votos "sim", 7 votos "não" e nenhuma absten
ção. Está mantido o parecer do Relator, no que
diz respeito à Emenda 42-7.

Emenda 34-6, do Constituinte Waldeck Omé
las, referente ao art. 2° do anteprojeto.

APresidência concede a palavra ao Constituinte
Waldeck Ornélas, para o encaminhamento da vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr. Presidente, não há dúvida de que o Relator
procurou retratar no seu parecer as discussões
que aqui se realizaram.Tenho para mim, contudo,
que os debates sobre essa questão regional, que
pela primeira vez se manifesta no plenário da
Constituinte, não amadureceram suficientemen
te. No meu modo de entender, a proposição deve
ser encaminhada de tal maneira, que se ajuste,
que se adapte a proposições semelhantes que
hoje tramitam no âmbito de outras Subcomis
sões. A questão dos planos regionais, por exem
plo, já está considerada no anteprojeto da Subco
missão do Poder Legislativocomo uma compe
tência do Congresso Nacional, o que é absoluta
mente e estritamente necessário para que os pia
nos regionais tenham força de lei e possam contar
com o concurso de recursos orçamentários.

De outro lado, realmente, Inclusivepelo o que
argumenta o Relator no seu parecer, trata-se de
um sistema concedi e que se teria o Conselho
Regional, nos termos do anteprojeto, e mais o
Conselho das Superintendências Regionais, que
coordenam a política de desenvolviemnto regio
nal.

O que a emenda propõe é exatamente unificar
o Conselho Regional, dar a força a esse Conselho
Regional no âmbito do Conselho Deliberativodas
Superintendências, os órgãos formuladores das
políticas regionais.

Por outro lado, no parecer do Relator se con
templa uma partilha, meio a meio, entre a repre
sentação dos Estados e a da União. Ora, a tradi
ção, partIcularmente na área da Sudene, embora
modificada há alguns anos, era de que os Gover
nadores tinham voz e voto. Como está sendo visto
como instrumento de desconcentração da União,
é preciso que seja fortalecido e que o Conselho
Deliberativoseja o local através do qual se mani
festem as vozes dos Estados pelos seus Governa
dores. Dessa maneira, o que a emenda propõe
é a integração, para evitara dualidade de organis
mos, isto é, o Conselho Deliberativo, o Conselho
Regional, e as Superintendências Regionais, e
ajustar apenas a redação terminológica dos diver
sos íncísos,

O Relator aceitou, no meu entendimento de
forma acertada, a emenda do Constituinte Mau
rício Fruet, relativaao estabelecimento dos planos
regionais de reforma agrária, que não consta da
emenda que estamos votando, mas acredito que,
com sua aprovação, seria mantido esse dispo
sitivo.

Era o que gostaria de comentar neste momen
to.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- APresidência concede a palavra ao Sr. Relator,
para encaminhamento da votação.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, no parecer por nós emitido as razões estão
perfeitamente claras. O Conselho Regional, como
concebido, é algo que se situa entre a estrutura
atual e aquela reivindicada, proposta e defendida
por alguns Constituintes no sentido de avançar
mos para o federalismo regional.

Nesta Subcomissão, a proposta de Parlamento,
de Congresso regional foi aventada. Há possibi
lidade até de a coordenação administrativa ficar
a cargo de um Vice-Presidente da República. Cito
a proposta porque aqui foi defendida, inclusive
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num dos painéis que realizamos. Ficamos numa
posição que me parece realista, além do que há
atualmente, mas aquém desse federalismo regio
nal com o qual não concordamos absolutamente.
Consideramos que ele caminharia para uma idéia
sensacionalista, de secessão, de separação. Tería
mos uma espécie de cinco brasis dentro do Brasil.
Isso é absolutamente contrário aos interesses na
cionais. O maior patrimônio que temos é a unida
de nacional que se coloca, como Alberto Torres
anunciou, como uma questão fundamental do
nosso futuro. Então, se se criar apenas um Conse
lho regional não me parece suficiente nessa por
posta preliminar, que será submetida a sucessivos
exames, ainda na Comissão Temática. Na Comis
são de Sistematização há a pura enunciação de
que fica criado e instituído esse Conselho. deixar
para a lei complementar essa competência essen
cial, nuclear desse Conselho, ela poderá vir ou
não. Ele poderá ser estatuído de uma maneira
satisfatória ou insatisfatória, futuramente. Então,
esta parte essencial parece-me que é indispen
sável, pelo menos nesse primeiro passo, apre
sentá-Ia.

Ademais, o nobre Constituinte Waldec Ornélas
se referiu ao problema do planejamento. É evi
dente que o planejamento regional se insere no
planejamento nacional. Sempre foi assim e não
poderá ser de maneira diferente. Os planos regio
nais ou setoriais, como o PDA, Plano de Desenvol
vimento da Amazônia se insere depois no PND,
Plano Nacional de Desenvolviemtno. Aaprovação
é a nível regional, mas todos os planos de desen
volvimento passam necessariamente pela aprova
ção do Congresso Nacional. Nem poderíamos
imaginar que no momento de redemocratização
do País e de revitalizaçãodo Congresso, da resti
tuição ao Congresso das suas prerrogativas inalie
náveis, se pudesse dele subtrair uma questão tão
essencial e fundamental. É aprovação a nível re
gional, como tão bem compreendeu o nobre
Constituinte Maurício Fruet, quando propôs que
se acrescentasse nessa competência a definição
de critérios para elaboração de planos de reforma
agrária regional e utilização de recursos naturais.

Por último, é evidente que não podemos trans
formar esse Conselho regional, por maior apreço
que tenhamos, apenas nos foros dos governa
dores, seja do Norte seja do Nordeste, porque
há uma conjungação de interesses. Há o interesse
nacional e o regional. Os dos têm de caminhar
pari passu e a União não pode ser excluída desse
estudo, do debate e da participação nesses traba
lhos. Aparidade é realmente a representação ideal
para um organismo dessa natureza.

Por essas razões, Sr. Presidnete, é que o Relator
lamenta não poder concordar, como não o fez
anteriormente, com essa proposta. Seria pruden
te, pelo menos nessa etapa, enunciarmos essas
competências.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr Constituinte José Fernan
des para apresentar questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, o art. 63 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte dizo seguin
te:

"Art. 63. Admitir-se-á requerimento de
destaque, para votação em separado, de par
tes de projeto ou de substitutivo e de emenda

do grupo a que pertencer, devendo o requeri
mento ser apresentado, por escrito, até o iní
cio da sessão em que se der o processo
de votação respectivo."

No § 3° do art. 60, temos o segumte:

"Votar-se-á primeiramente o projeto, com
ressalva das emendas e dos destaques. As
emendas serão votadas em globo, conforme
tenham parecer favorável ou contrário, res
salvados os destaques"

Então, a minha questão de ordem - e pergunta
- é a seguinte: quando os Constituintes pediram
destaque para votação das suas emendas, eles
também o fizeram para o artigo? Porque, se desta
caram o artigo, ele deveria também, depois de
cair a emenda, ser submetido a votos para que
tivesse a maioria absoluta de votos. Agora, se eles
destacaram somente a emenda, evidentemente
que, com a rejeição da emenda, ele prevaleceria,
porque votado em globo, o parecer do Relator.

Era essa questão de ordem que queria escla
recer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- É exatamente este o entendimento da Presi
dência decidindo esta questão de ordem. O desta
que que estamos votando é da emenda, quer
dizer,se ela for rejeitada prevalece a redação dada
pelo Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Então, V. Ex' entende que não foi solicitado o
destaque dos artigos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Não; a Presidência entende que, quando foi
solicitado destaque de emenda, foi de emenda,
e quando de artigo, foi de artigo. E a Presidência
enunciará oportunamente. Temos, também, pedi
dos de destaques de artigos, mas chegaremos
a eles no caminhar da votação.

Com a palavra o Constituinte José Dutra, para
uma questão de ordem

O SR.CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Gosta
ria, apenas para que não haja choque nas vota
ções que empreenderemos, de saber se existe
algum outro pedido de destaque de emenda se
melhante a este, vinculado ao art. 29, para que
se possa, se foro caso, discutir todos os destaques
relacionados a ele, para que depois não haja cho
que na nossa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa, em primeiro lugar, que
não cabe discussão nesse momento, apenas en
caminhamento da votação.

Portanto, essa é uma preliminar importante na
decisão da questão de ordem do Constituinte Jo
sé Dutra. Porque ela é importante e procedente,
a Presidência informa ao Plenário que existe um
outro destaque a respeito do art. 2°, do Consti
tuinte José Dutra, o destaque da Emenda 117-2,
que evidentemente poderá ficar prejudicada com
a votação dessa emenda anterior.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Gos
taria de solicitara palavra para examinar a votação.
Em primeiro, do destaque pedido para a emenda
do Constituinte Waldeck Ornélas, uma vez que
o Regimento assegura a um Constituinte falar a
favor e outro contra. Como o Constituinte Wal
deck Ornélas falou a favor e o Relator manifes-

tou-se contra, gostaria de encaminhar a votação
no sentido favorável a emenda do Constituinte
Waldeck Ornélas

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Vamos colocar em votação.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Nobre
Presidente, V. Ex' não me entendeu. Estou pedin
do a palavra para encaminhar a votação favorável
ao pedido de destaque da emenda de autoria
do Constituinte Waldeck Ornélas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Constituinte José
Dutra que para o encaminhamento da votação,
o Regimento, num dos seus artigos, é explícito:
terão a palavra, para encaminhar a votação, por
três minutos, um Constituinte a favor e outro con
tra.

APresidência considera que o Constituinte Wal
deck Ornélas já fez o encaminhamento a favor,
e o Relator, contra. Portanto, vamos passar à vota
ção.

É a decisão da Presidência.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Gosta
ria, então, de levantar uma questão de ordem,
Sr Presidente. Parece-me que esse não é o enten
dimento correto do Regimento. Quando ele diz
que pode falar um Constituinte a favor e outro
contra, ele não está de forma alguma excluindo
a possibilidade de mais de um o fazer. Senão,
o Regimento diria que somente podem falar um
a favor e outro contra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência entende que é pertinente sua
colocação, reconsidera a decisão e adotará como
norma geral, a partir de agora, que o autor da
emenda poderá encaminhá-Ia, o Sr. Relator tam
bém e, após isso, um Constituinte poderá falar
contra e outro a favor, quando assim entender
o Plenário.

APresidência concede a palavra ao Constituinte
José Dutra para que encaminhe a votação a favor
da Emenda rr 034, do Constituinte Waldeck Or
nélas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de acen
tuar o profundo respeito que merece a proposta
contida no anteprojeto elaborado pelo eminente
Relator AloysioChaves. Devo sublinhar, também,
que quando da apresentação do primeiro ante
projeto, talvez por descuido, ou falta de melhor
atenção no exame desta matéria, cheguei a pen
sar que esse Conselho aventado pelo eminente
Relator seria os já existentes, isto é, os Conselhos
Deliberativos das superintendências regionais de
desenvolvimento, no caso, os Conselhos da Su
dam e da Sudene. Ocorre que, parece-me, não
foi esse o entendimento, e, sim, que o que o
Relator pretende é estabelecer regiões de desen
volvimento - segundo o art. 2°,e parece-me que
é esse o objeto do encaminhamento - e cada
uma delas teria um Conselho regional. Aí, surgiu
me a grande dúvida: por que esse conselho ficaria
situado entre a Federação e os organismos já
existentes?

Falo com propriedade, porque já tive a alegria
de representar meu Estado no Conselho Delibe
rativo da Sudam onde aconteceram choques en
tre as decisões tomadas pelo Conselho regional,
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agora proposto, e aquelas decisões tomadas pe
los Conselhos Deliberativos dos organismos re
gionais já existentes. Tendo em vista isso, embora
tenha eu profundo respeito pela idéia trazida pelo
Constituinte Aloysio Chaves, parece-me que a su
gestão do Constituinte Waldeck Omélas se nos
afigura como mais própria, porque ela objetiva,
na verdade, fortalecer os Conselhos já existentes,
e, com isso, procura até motivá-los a correspon
derem à confiança que a Administração Pública
neles tem, no sentido de serem implementadas
as metas, as diretrizes, os planejamentos neces
sários ao atingimento das soluções dos proble
mas que afligem as regiões mais sofridas do País,
como o Norte e o Nordeste.

Em face disso, Sr. Presidente, encaminho a vo
tação manifestando-me favorável a proposição
formalizada pelo Constituinte Waldeck Omélas.

Perguntaria a V.Ex' se o meu pedido de desta
que para a Emenda n° 117 será colocada a votos
agora, ou a posteriori.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Aposteriori, porque devemos votar conforme
determina o Regimento Intemo.

A Presidência indaga se alguém quer encami
nhar a votação contra para restabelecer o equilí
brio. (Pausa.) Nenhum Sr. Constituinte querendo
encaminhar a votação contra, vamos tomar os
votos.

Com a palavra a Sr' Secretária para proceder
à votação do destaque à emenda do Sr. Consti
tuinte Waldeck Ornélas, de n° 034-6.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência pede aos Srs. Constituintes que,
se algum deixou de votar, ocupe o microfone
e cite o nome e o voto.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência proclama o resultado da votação:
sim, doze votos. Não, um voto.

Está aprovado o destaque da emenda, por ter
conseguido doze votos.

Com a palavra o Sr. Constituinte Vítor Buaiz.

o SR. CONSTITUINTE VITOR BUAIZ - O
Constituinte José Dutra recorreu à Mesa para que
se possibilitasse a outros Constituintes, não envol
vidos com a emenda, também defendê-Ia. No
entanto, observamos, nesta votação, que só um
Constituinte defendeu a emenda, e não houve
outro que defendesse a proposta original do Re
lator.

Então, a minha questão de ordem é no sentido
de que a Mesa consulte o Plenário de antemão,
para saber quais seriam os dois Constituintes que
defenderiam a matéria; se não houver um Consti
tuinte a mais que defenda uma das propostas,
ela ficará prejudicada e apenas com a defesa de
cada um - do Relator e do autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Constituinte Vitor
Buaiz que consultou o Plenário sobre se algum
Constituinte queria encaminhar a votação contra.
E, evidentemente, nenhum Constituinte queren
do, a Presidência não pode impedir de falar o
Constituinte que queira encaminhar a favor.A dis
ponibilidade para encaminhar contra e restabe
lecer o eqüilibrio é regimental, só que se trata

de um ato de vontade pessoal do Constituinte
encaminhar a favor ou contra.

Por conseguinte a Presidência sempre dará a
palavra para o encaminhamento a favor ou contra,
desde que haja Constituinte que queira fazê-lo.

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Relator.

O SR. RELATOR(AloysioChaves) - Não volta
rei evidentemente à matéria. A questão será deci
dida soberanamente pela Comissão. Acontece
que a emenda do nobre Constituinte Waldech
Omélas, além de substituir o Conselho Regional
de Superintendências Regionais de Desenvolvi
mento e definir a competência deste Conselho,
declara que suprime o art. 3°, e transfere para
o art. 2°, enumerando-se os parágrafos 1° e 2°
do art. 3°; suprime o art. 4°. Este artigo 4°, tanto
quanto sei, porque sobre esse assunto troquei
idéias várias vezes com o nobre Constituinte Wal
deck Ornélas, era matéria considerada absoluta
mente pacífica, porque talvez seja a parte nuclear
de toda a questão das regiões de desenvolvimen
to, pois estatui os planos nacionais de desenvol
vimento, e os orçamentos públicos federais, inclu
sive o monetário das entidades e da administração
direta, serão regionalizados, tanto em relação às
despesas correntes quanto às de capital, obser
vando-se rigorosamente a integração das ações
setoriais em face dos objetivos territoriais de de
senvolvimento. Acontece, que o primeiro projeto
foi alterado e, em consequêncía, teve a sua nume
ração bastante alterada.

O art. 4° do primeiro anteprojeto não corres
ponde ao art. 4° do atual, que se está votando.
Tanto, que, para esse fim, aqui incluí uma obser
vação: os artigos do presente anteprojeto têm nu
meração discrepante da constante das referências
contidas no relatório, as quais foram feitas consi
derando a numeração particular do anteprojeto
onginal. Quando recebi a emenda dizia: altere-se
o artigo tal, do primeiro. Mas agora, essa nume
ração não coincide. Geralmente, avançamos em
média dois artigos. O que era 4° passou a 6°,
e o que era 60 passou a 8°, etc. De modo que,
como essa é parte nuclear desse anteprojeto, e
a Comissão dispojaria as regiões de desenvol
vimento econômico de uma das suas condições
fundamentais e essenciais, tenho dúvida e per
gunt~ ao autor da emenda se S. Ex' refere-se
ao art. 4° do atual anteprojeto ou do inicial,porque
quando apresentou a emenda ainda não havia
este. Como ela estava redigida, a pergunta tem
cabimento, porque não havia este anteprojeto. Ele
se referia, evidentemente, ao art 4° do primeiro
anteprojeto, que não é o mesmo 4° do que esta
mos votando.

Era esse esclarecimento que queria prestar, em
questão de ordem, para que a Subcomissão saiba
o que se está votando.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Constituinte Waldeck Or
nélas.

O SR. CONSmUINTE WALDECKORNÉLAS
- Fez bem o Relator levantar essa questão, por
que, como houve uma renumeração geral, ela
se manifestará em relação a todas as emendas
e destaques que estão em votação. Concordo in
teira e plenamente com o art. 4° do atual substi
tutivo, que já aprovamos em globo. Mesmo por
que a renumeração foi em razão do acréscimo
de matérias novas e não pela mudança de maté-

rias com o mesmo conteúdo, da mesma natureza.
De maneira que todas as emendas estão redigi
das, não só a minha como as demais, referindo-se
ao anteprojeto inicial e não ao substitutivo.

Tenho a impressão de que, ficando clara essa
questão, o Relator, na elaboração da redação final,
haverá de compatibilizar o que for porventura
aprovado com o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência resolve a questão de ordem infor
mando ao Plenário que não existe emenda relativa
ao anteprojeto que estamos votando, mesmo por
que o Regimento da Assembléia Nacional Constí
tuinte não o admite nesta fase dos trabalhos. Por
tanto, as emends e os destaques que estamos
'votando referem-se necessariamente à numera
ção do primeiro anteprojeto apresentado pelo Re
lator..

É esse o entendimento da Presidência e é essa
a resolução da questão de ordem.

Portanto, o art. 4°do atual anteprojeto está man
tido com a votação desse destaque.

Com a palavra o Constituinte Denisar Arneiro,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSmUINTE DENISARARNElRO
Tenho impressão de que, daqui para frente, diante
da decisão de V. Ex', é necessário que, na hora
em que for feita votação, se dê uma explicação
melhor sobre a posição dos artigos, porque a
matéria a que temos em mãos não é realidade.
Não é o que estamos votando. As emendas foram
feitas em cima de um anteprojeto e estamos com
outro nas mãos.

É esta a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Plenário que cada
Constituinte, ao fazer a defesa e o encaminha
mento, deve esclarecer o máximo possível sobre
a matéria ao Plenário. É dever do autor de cada
emenda. E reafirmo ao Plenário o entendimento,
mesmo porque não pode ser diferente, isto é,
que a votação desses destaques refere-se ao ante
projeto inicial, porque no atual não é admitida
emenda, pois não estã previsto no Regimento In
temo da Assembléia Nacional Constituinte. Este
projeto já estã aprovado em globo.

A Presidência solicita à assessoria a próxima
emenda.

A Emenda n° 117-2 do Constituinte José Dutra,
para a qual foi concedido destaque.

A Presidência pergunta ao autor da emenda
se quer encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, esta emenda, cujo destaque foi conce
dido, não foi acatada sob a forma de proposta
pelo eminente Relator. Como se trata de um pro
blema que diz respeito à região em que está situa
do o Estado do Amazonas, o qual tenho a honra
de representar, atrevi-me a reapresentá-la sob a
forma de emenda, no sentido de que pudesse
ouvir e captar a opinião dos membros dessa Sub
comissão, e tentar, obviamente, obter deles o con
senso para sua aprovação.

A emenda, em síntese, objetiva dividir a Supe
rintendência de Desenvolvimento da Amazônia
em duas. De um lado, mantendo a Sudam, com'
sua jurisdição sobre os Estados do Pará, uma
parte do Maranhão, Goiás, Mato Grosso e o Terri
tório do Amapá. De outro lado, instituindo a Suda-
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moc, com jurisdição sobre os Estados do Amazo
nas, Rondônia, Acre e o Território de Roraima

Por que essa proposta? Por que essa idéia de
divisão? V.Ex" conhecem a enorme extensão da
Amazônia, quase cinco milhões e meio de quilô
metros quadrados, que hoje estão, no que tange
ao seu processo de desenvolvimento, sendo ge
renciados pela Superintendência de Desenvolvi
mento da Amazônia. Em razão da sua frágilestru
tura, em razão da sua incapacidade para fiscalizar
todos os projetos de natureza desenvolvimentista
espalhados em todo seu Imenso território, não
tem respondido aos anseios da gente amazônica.
Nós, da Amazônia Ocidental, ressentimo-nos pro
fundamente disso porque as distâncias da Ama
zônia também são enormes. Verifiquemque, para
sair de Manaus e chegar na fronteira com a Co
lômbia, temos uma hora e vinte minutos de jato.
De Belém até a fronteira com a Colômbia, três
horas de jato. Em Belém está situada a sede da
Sudam. Isso tudo tem refletido negativamente na
economia de toda Amazônia Ocidental. Imaginem
V.Ex'o que significa para o empresário do Estado
do Acre buscar incentivos fiscais na Superinten
dência de Desenvolvimento da Amazôma, com
sede em Belém.

Em função disso, não obstante o Relator ter
colocado no seu anteprojeto que leiconplementar
federal haverá de disciplinar a criação de novas
regiões no País, ainda prefiro ficar logo com a
coação da Sudamor, porque nós, da Amazônia,
não temos força política para influir, no momento
da votação de uma lei complementar, a fim de
atingirmos esse objetivo.É por isso que queremos
amarrar na Constituição essa idéia, de maneira
que a lei complementar futuramente editada já
respeite o dispositivo constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, Ilustres membros desta Subcomissão, a
posição do Relator é clara. Recebi propostas para
criar regiões geoeconômicas, regiões metropo
litanas em Brasília, em Goiânia, enfim, em diver
sas regiões do território nacional. Entendo que
não é esta a oportunidade para inserir nesta Cons
tituição a criação de departamentos, órgãos, etc.
Seria tumultuar completamente a administração
federal, a elaboração da Constituição, pois passa
ríamos a discutir possíveis interesses sub-regio
nais, nem seriam regionais. Porque no caso da
Amazônia, ao lado da Supenntendência de De
senvolvimento da Amazônia, sediada em Belém,
há a Suframa que hoje é uma organização pode
rosíssima, como o Constituinte José Dutra tão
acertadamente já destacou inúmeras vezes, tem
a sua sede em Manaus e jurisdiciona todo o setor
da Amazônia Ocidental.

Realmente, a nossa escala geográfica é dife
rente porque a distância entre Belém e Manaus
significaria praticamente a mesma distância de
Manaus a Cuiabá. Pela mesma razão, amanhã,
Mato Grosso poderia pretender constituír uma ou
tra superitendência para resolver seus problemas.

Não entrei no mérito da questão. Acho que
esta Subcomissão não pode enveredar por este
caminho porque seria criar dificuldades muito
grandes para elaboração do seu trabalho e da
Constítutçáo Federal.

Por isso, o Relator mantém essa posição com
relação a todas as propostas semelhantes que
foram apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum dos Srs. Consti
tuintes quer encaminhar à votação. (pausa.)

A Presidência submeterá a votos a emenda do
Sr. Constituinte José Dutra, de rr 117-2.

Concedo a palavra à sr Secretária Executiva
para proceder à chamada de votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita aos Srs. Constituintes
que não votaram que se dirijam ao microfone
e anunciem seus votos.

(Votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A presidência indaga se algum dos Consti
tuintes deixou de votar. (Pausa.) Estamos em mo
mento de votação e não cabe questão de ordem.
Só votam os Constituintes presentes que tenham
assinado o livro de presença. O Constituinte que
não tiver assinado o livro de presença perderá
o direito de voto. (Pausa.)

APresidência proclama o resultado da votação:
9 votos SIM e 2 votos NÃO. (Pausa) Rejeitada.
A Presidência retifica o resultado: 9 votos SIM
e 4 votoso NÃo, o que não modifica o resultado,
uma vez que do destaque não atingiu os 11 votos
positivos necessários.

Passaremos à votação da próxima emenda.

O SR. CONSmUINTEJOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte José
Fernandes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES
Sr. Presidente, esta é a primeira Subcomissão a
iniciar a votação de sua matéria, por isso devere
mos ter a oportunidade de esclarecer várias dúvi
das em relação ao processo de votação. Segundo
informação da Presidência, estaríamos votando,
pelo que entendi, a nova redação distribuída hoje.
Como as emendas faziam referência ao antigo
anteprojeto - parece-me que agora existem dois,
o anterior e o atual, com nova redação - estamos,
inclusive, fazendo a compatibilização de dispo
sitivos numerados no anteprojeto hoje apresen
tado e no anterior. A minha dúvida é no sentido
de saber se poderíamos votar a nova redação,
embora já o tenhamos feito, porque o art. 17
do Regimento diz claramente o seguinte, em seu
§ 1°:

"O anteprojeto será distribuído, em avul
sos, aos demais membros da Subcomissão
para, no prazo dos 5 dias seguintes, destina
dos a sua discussão, receber emendas.

§ 2°- Encerrada a discussão, o Relator
terá 72 horas para emitir parecer sobre as
emendas, sendo estas e o anteprojeto sub
metidos à votação."

Então, parece-me que o anteprojeto não deve
ria ser alterado. Poderia haver parecer sobre as
emendas - pelo menos é o que entendo sobre
o § 2°. Queria um esclarecimento da Presidência,
porque é objetivamente claro. O relator emitiria
parecer sobre as emendas; elas e o anteprojeto
antigo seriam votados.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Passo a palavra para o nosso ilustre Relator.

O SR.RELATOR (Aloysio Chaves) - É evidente
que o Relator recebe propostas, que, ou são apro
veitadas totalmente, ou o são parcialmente, como
o Regimento permite, e pode haver um certo con
flito entre essas propostas; é preciso compô-Ias,
harmonizá-Ias. Naturalmente, nessa hipótese, o
anteprojeto apresentado mostra, evidentemente,
uma redação diversa daquela original. E o que
acontece com toda matéria submetida ao Con
gresso Nacional, onde há dezenas e, em alguns
casos, centenas de emendas ou de sugestões.
Assim, não dá para compor tudo literalmente; é
preciso compor de acordo com a natureza das
emendas apresentadas. Foi isso que ocorreu com
o anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A presidência informa ao Plenário, e particular
mente, ao Constituinte José Femandes, que colo
cou a questão de ordem, que, na verdade, o que
estamos votando, chamado de anteprojeto-2, ri
gorosamente é o parecer relativo ao anteprojeto
1 e às emendas. Não existe anteprojeto-2; essas
denominação está equivocada. O que estamos
denominando de anteprojeto-2 é o referido no
Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons
tituinte como parecer. Na verdade, estamos votan
do o anteprojeto inicial e as emendas, o que é
exatamente o que determina o Regimento Intemo.
Portanto, o anteprojeto que vamos encaminhar
será o resultado da aprovação das emendas referi
das ao anteprojeto-I, compatibilizadas com o pa
recer votado e aprovado, que é o anteprojeto em
nova versão apresentado pelo relator.

Vamos continuar a votação.
Do Constituinte Firmo de Castro, há a Emenda

n° 135-1, que se refere ao art. 3° A Presidência
concede a palavra, para encaminhar a votação
do destaque da Emenda rr 135-1, do art. 3°, ao
seu autor, Constituinte Firmo de Castro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Membros da
Subcomissão, na verdade a emenda destacada
é nada mais, do que um prosseguimento da
emenda encaminhada pelo Constituinte Waldeck
Ornélas, e que contou com a acolhida desta Sub
comissão. Dizrespeito, particularmente, ao Capí
tulo 11 - hoje art. 3° do anteprojeto - que trata
da criação do Conselho regional como forma de
incentivar a regionaIização.

Em linhas gerais, o dispositivo proposto nesse
artigo sugere, em primeiro lugar, a criação desse
Conselho regional à margem dos Conselhos Deli
berativos, que continuam a existir e que são reco
nhecidos na proposta do Relator, no art. 5° A pro
posta vai além, dizendo que a esse Conselho re
gional - e, aí, chamo a atenção - de caracte
rísticas locais - caberia a aprovação do plano
regional de desenvolvimento, que estabelece al
guns princípios que esse Conselho deveria adotar
para cumprir a sua tarefa.

Advogam ainda o art. 39 e outros itens, que
lei complementar atribuiria competência a esse
Conselho para a criação de fundo de desenvol
vimento regional. Diztambém que obras de infra
estrutura do Govemo Federal, a nível de Estado,
teriam de ser aprovadas por esse Conselho salvo
se objeto de convênio. Há vários comentários que
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se fazem sobre a emenda. Primeiro, o relatório
estabelece claramente - e acho que a nossa
manifestação também ficou suficientemente clara
- que poderia haver uma superposição entre
os Conselhos regionais e os Conselhos Delibera
tivos, hoje existentes; segundo, - e essa é uma
questão que me parece um pouco mais gra~e

- atribui competência ao Conselho local, reqro
nal, para elaborar planos regionais.

Ora, eu mesmo vivi a expenêncía, durante 5
anos, quando fui Superintendente Adjunto da Su
dene, experiênciaessa que foi muito desgastante
e frustrante. Aquela Superintendência, através de
seus Conselhos Deliberativos, com a presença
de 10 Governadores do Nordeste e representantes
de mais de 20 Ministérios,aprovava planos regio
nais que na verdade não tinham encaminhamento
a nível de Brasília e do Congresso Nacional, que
são os encaminhamentos mínimos requeridos.
Não podemos imaginar que um plano regional
tenha eficácia se não passar por esta Casa e ga
nhar a sua autonomia operacional mínima dese
jada.

Outro ponto é que a proposta, em seu art. 3°,
parece contradizer outra disposição. Diz que os
orçamentos e planos federais teriam aspectos de
regionalização. Ora, se vão ser regionalizados, co
mo é que haveria, portanto, o plano elaborado
em termos locais?

Então, tendo em vista o que seria esse conflito
de competência entre o Conselho regional e Con
selho Deliberativoregionais, hoje existentes; tendo
em vista o que seria, vamos dizer assim, essa
instância regipnal insuficiente e inadequada para
a elaboração e aprovação de planos regionais;
e tendo em vista esse descompasso entre o que
seria a regionalização federal, estamos propondo
em 'nossa emenda a elaboração de planos regio
nais De modo geral, a aprovação desses planos,
como parte dos planos nacionais, seria pelo Con
gresso Nacional.

Estamos, por último, no caso da Amazônia e
do Nordeste, dispondo sobre a autonomia admi
nistrativa para a execução desses planos aprova
dos pelo Congresso, pelos agentes regionais fede
rais. Então, seria mais uma questão de alinha
mento de princípios quanto ao planejamento re
gional e deixando para lei complementar e para
outras Subcomissões alguns aspectos importan
tes da regionalização, tais como: votação de recur
sos, sistema financeiro e assim por diante.

Eram essas as colocações que gostaria de fazer,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o nosso ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Pedirei
a V.Ex"que explicite primeiro a questão que vou
colocar. Acho que o Relator deve falar por último,
a não ser que não haja mais membros da Subco
missão que queiram falar sobre a matéria, a favor
ou contra; compete ao relator dar a palavra final
a respeito do projeto. Peço a V.Ex' que consulte
os membros desta Subcomissão, para sabermos
se há alguém que deseja abordar a matéria e,
em seguida, como Relator, darei a palavra final.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum dos Consti
tuintes quer encaminhar, contra ou a favor, a pro
posta do nobre Constituinte Firmo de Castro.
(Pausa.)

Passo a palavra ao nobre Constiuinte Waldeck
Ornélas, que terá 3 minutos para encaminhar a
votação.

O SR. CONSmUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr. Presidente, o destaque solicitado pelo De
putado Firmo de Castro, na verdade, repete um
dispositivo que já consta do substitutivo do Rela
tor. Fundamentalmente, essa questão relativa à
execusão dos planos regionais, na área do Nor
deste e da Amazônia, sendo as regiões de desen
voMmento mais retardado do País, têm merecido
sempre, historicamente, um tratamento especí
fico no seu encaminhamento. O objetivo básico,
que vejo,nesse destaque, é esse aspecto. Entendo
que a sua aprovação permitirá ao Relator, man
tendo dispositivos que já constam em seu substi
tutivo,complementar com esse acréscimo de fun
damental Importância, que é, no caso do Nordeste
e da Amazônia, assegurar a coordenação desses
planos por parte das superintendências regionais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao nosso ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Algumas
das razões de não acolhermos a emenda do nobre
Constituinte Firmo de Castro foram declaradas
em nosso parecer. Consideramos prejudicada pe
la adoção de outras emendas e, inclusive, por
subemendas aditivas propostas pelo próprio Rela
tor que, embora com outra estrutura radacional,
abrangem as idéias contidas na emenda do nobre
Constituinte Firmo de Castro. Assim, não foirejei
tada, foi prejudicada porque, sob outra forma, es
tava já inserida no anteprojeto.

O que me parece haver - e por isso aguardei
com muito mteresse o pronunciamento do nobre
Constituinte WaldecK Ornélas - é um conflito
entre essa emenda, que agora apreciamos, e a
de S. Ex', que a Subcomissão acolheu momentos
antes. A emenda de S. Ex', relativa ao art.29 

e esse, dír-se-á, é o art.3°- declara: "Suprima-se
o art, 3°, caput e seus incisos; tranfira-os para
o art. 2°, renumerando-os nos parágrafos 1° e
2° do art 3°".

Como Relator, terei muita dificuldade, se apro
vada a emenda do nobre Constituinte Firmo de
Castro, para complementá-la com uma decisão
que me parece conflitante, tomada momentos
antes por esta Subcomissão.

Esta é a observação que me cabia fazer como
Relator.

Quanto à parte essencial da emenda, nada te
nho contra e nenhuma objeção formulei, tanto
que absorvi em aprte a sua idéia, em sua moti
vação.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Não cabe questão de ordem, pois estamos
em processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- É sobre o processo de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra, para uma questão de ordem
sobre a votação, o Sr. Constituinte Firmo de Cas
tro.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Estamos diante de um processo de votação

de uma emenda sobre o mesmo dispositivo ante
riormente emendado. Na medida em que essa
emenda destacada não apresenta dispositivos
conflitantes com a emenda anteriormente apro
vada, haveria alguma dificuldade em se proceder
a essa aprovação na forma regimental?

O SR. PRESIDENlE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Plenário que, não
havendo conflito, é perfeitamente possível ser
ajustado na redação final, que permite tecnica
mente que isso se proceda. Não tendo outra alter
nativa, a Presidência coloca a emenda em vota
ção.

Com a palavra, para proceder à chamada de
votação, a S... Secretária Executiva. Votação da
Emenda n0135-1, de autoria do Constituinte Fir
mo de Castro.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai declarar o resultado da vota
ção.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, ain
da sobre a votação. Eu poderia proferir o meu
voto? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita, - é regimental - aos
Srs. Constituintes que não votaram que citem o
seu nome e o voto no microfone. (Pausa.)

A Presidência solicita à assessoria que reveja
o resultado. (Pausa.)

A Presidência vai proclamar o resultado da
votação da Emenda n° 135/1, de autoria do Cons
tituinte Firmo de Castro: 9 votos "sim", 7 votos
"não", 1 abstenção. Rejeitada a emenda.

Vamos passar à votação da emenda do Consti
tuinte José Dutra. Destaque da Emenda n° 111/3,
referente ao art. 4°APresidência indaga ao Consti
tuinte José Dutra se quer encaminhar a votação
de sua emenda.

A Emenda n° 111/3 diz o segumte: "Substi
tua-se a redação do art 4° do anteprojeto pela
seguinte:

Art. 4° Os Estados participarão da adminis
tração dos órgãos federais de desenvolvimento
regional mediante a designação da metade mais
um dos membros do colegiado deliberativo supe
rior de cada entidade, nos termos estabelecidos
em lei".

O SR. CONSillUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente,
Tenho a impressão de que esta emenda ficapreju
dicada, porque propõe que os Estados...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavrSl o Constituinte Waldec Ornélas
para encaminhar a votação.

O SR. CONSillUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Não; estou consultando se fica prejudicada.
Estou fazendo uma consulta à Mesa. Propõe que
os Estados tenham metade mais um. No desta
que que aprovamos se propõe que o Conselho
seja composto exclusivamente pelos Governado
res dos Estados. De maneira que ela já está absor
vida, no meu entendimento. É a consulta que
faço à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues) 
APresidência deve colocar a emenda em votação,
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conforme determina o Regimento Interno, a não
ser que o autor retire a proposta, o que é necessa
riamente um ato unilateral de vontade.

O Sr. Relator quer apresentar uma questão de
ordem.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sobre
-a questão suscitada pelo nobre Constituinte Wal
dec Ornélas, quero pedir à douta Subcomissão
que pondere sobre um aspecto: parece que esta
mos dando um tratamento igual a questões dife
rentes e bastante diversificadas. No projeto, pre
tendíamos a criação de um Conselho regional
que faria uma espécie de coordenação a nível
regional de todos os assuntos relacionados com
o desenvolvimento da região. Como acentuei no
meu parecer; temos várias entidades, vários orga
nismos federais com ação regional - ação em
todo o território nacional, mas regional: temos
a Suframa, temos a Sudarn, a Sudhevea, a Sude
pe, o IBDF e assim outras instituições, outras or
ganizações. No Conselho Deliberativo, o nobre
Constituinte propõe que só os eminentes Gover
nadores dos Estados possam participar, decidir
e votar. Não sei se pretende estender este mesmo
critério a estes órgãos federados existentes ou
que venham a ser criados. O projeto dá uma re
presentação que me parece perfeitamente razoá
vel, mandando que em qualquer destes órgãos
haja participação metade-metade; é uma parida
de absoluta. A decisão é absolutamente favorável,
tal o interesse de todas estas unidades políticas
das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul
e Sudeste. Então, esta é a matéria que a Subco
missão tem de considerar com cuidado, para sa
ber o que vai decidir. Não se trata apenas do
Conselho regional, mas de todos os órgãos fede
rais e de todas as agências que hoje existem e
operam no território nacional, inclusivenessas re
giões de desenvolvimento econômico.

Era esta a explicação que desejava dar.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência volta a indagar ao Constituinte
José Dutra se tem condições de encaminhar a
votação de sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Com
muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte José Dutra para
encaminhar a votação da Emenda na 135/1, de
sua autoria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Pare
ce-me que não há conflito entre esta e a emenda
há pouco aprovada. Na verdade, o que se está
querendo com a nova redação proposta para o
antigo art. 40, agora o art. 50, do anteprojeto é
estabelecer mecanismos de equilíbrioentre a re
presentatividade federal e estadual nos Conselhos
Deliberativos dos órgãos regionais. A minha dis
cordância com a proposta do eminente Relator
é que ele procurou situar esta representatividade
a nível de metade - metade. Quem já conviveu
com órgãos regionais desta natureza sabe que
neles o Governo Federal prepondera, domina, pe
lo menos até hoje. Há um representante de cada
Ministério no Conselho que domina toda a situa
ção. A linha básica de desenvolvimento de cada
região é ditada pelo Governo Federal e não pelo
Governo Estadual. O meu objetivo - conside
rando que se ficasse metade - metade ficariaigual

- e saber quem, na hora de um impasse, iria
decidir. Como me parece que o interesse de cada
região deve ser ditado pelos Estados-membros
que o integram, fIZ esta proposição no sentido
de que os Estados fiquem com a metade mais
um dos membros do Conselho, portanto, deixan
do a União em pé de desigualdade. Até porque
a ela não compete, no meu entender, ditar o de
senvolvimento de uma região. Quem deve ditar
o desenvolvimento são os Estados-membros des
sa região.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodngues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação contra. (Pausa.) Cons
tituinte Maurício Fruet com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET
O encaminhamento não é contra nem a favor
É um esclarecimento que peço a nivel de uma
conversação, como estamos desenvolvendo nes
ta Subcomissão, ao companheiro José Dutra.
Com a aprovação da emenda do companheiro
Waldeck Ornélas, os Conselhos Deliberativosse
rão presididos por Ministros de Estados e com
postos exclusivamente pelos Governadores de
Estado. Pelo menos foi o que entendi. A minha
dúvida é se a sua emenda se refere à nova aplica
ção da proposta aprovada. É evidente que os Esta
dos estarão sempre nesses Conselhos regionais
representados por maioria absoluta, quase unâni
me; haverá apenas a figura do Ministrode Estado.
Esta é a minha dúvida com relação à sua emenda.
Éjusta; acho que os Estados devem ter o predo
mínio, o que é absolutamente correto. Só que,
com a aprovação da emenda do ConstituinteWaI
deck Ornélas, esta sua preocupação está suprida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, se V. Ex"me permite, acho que o Cons
tituinte Maurício Fruet, realmente tem razão. Isto
me escapou. Votamos em destaque a Emenda
na034, de autoria do Constituinte Waldeck Orné
las. No seu final está dito: suprima-se o art. 40

Então, a rigor o art. 40 não deveria mais voltar
à votação, porque já está supresso. (Pausa.) As
sim, para não criar complicações, retiro o meu
destaque, a fim de viabilizar o fluxo normal da
votação.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
-APresidência informa ao Plenárioque o Consti
tuinte José Dutra retirou a sua Emenda de na
11113que, portanto, não irá à votação.

Vamos passar à votação da próxima Emenda,
que se refere ao art. 50do anteprojeto. O destaque
é de autoria do Constituinte Maurício Fruet, que
tem o número 44/3. A Presidência indaga ao
Constituinte Maurício Fruet se quer encaminhar
a votação.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
A redação proposta pelo Relator é no sentido de
que "o Municípioserá criado por lei complemen
tar estadual obedecidos os requisitos mínimos
e a forma previstos em lei complementar nacio
nal".

Defendemos durante toda a nossa luta política,
pela visão que temos da sociedade, de que tanto
mais se puder descentralizar a decisão, o resul
tado seria mais objetivo e traduzirá o sentimento
das comunidades.

A nossa proposta é a seguinte: "O Município
será criado por lei estadual obedecidos os requí-

sitos mínimos e a forma previstos em lei comple
mentar estadual". Assim, cada Estado irá disci
plinar a forma de criação de seus Municípios, res
peitadas as particularidades, as peculiaridades de
cada região do País.

Na seqüência, dizo § 10
: "Dependerão de con

sulta prévia,através de plebiscito,que acompanha
o parecer do Relator.

"E, finalmente o § 20
: "Os Municípios poderão

instituir fundos municipais de desenvolvimento
ou executar serviços de atribuições comuns".

Colocamos este parágrafo, em boa parte, em
razão das manifestações realizadas principalmen
te pelos representantes de regiões de desenvol
vimento municipal, regional de Minas Gerais que
mostraram a objetividade, o sucesso de fundos
regionais, se bem administrados.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga ao Plenário se algum,
quer encaminhar a votação contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Parai
uma questão de ordem, Sr. Presidente. '

I
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)I

- Para uma questão de ordem, com a palavra
o Constituinte José Dutra. I

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr. I

Presidente, existem cinco propostas neste mesmo
sentido. Para uma delas, a minha no caso, pedi
destaque. Parece-me que temos de analisar as
propostas em conjunto, sob pena de ficarmos
na situação em que ficamos há poucos instantes.
Não sei se foi pedido destaque para a proposta
do Deputado Nestor Duarte.

UM SR. CONSTITUINTE - (Intervenção fora
do microfone.) - A proposta do companheiro
é igual à minha. As nossas propostas são iguais.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - A mi
nha proposta requer destaque. Também a pro
posta do Deputado Vivaldo Barbosa é neste senti
do. Não sei se foi pedido destaque. Então, já te
mos três...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai decidir a questão de ordem.
Informoao Plenárioque, a respeito do anteprojeto,
a Presidência pediu à assessoria que distribuísse
aos Srs. Constituintes cópia do mesmo para refe
renciar a votação, a fím de que os Srs. Consti
tuintes pudessem consultar a numeração a que
se referem as emendas.

A Presidência informa, então, que temos, a res
peito do art. 50, Pedido de Destaque de na 11211,
do Constituinte José Dutra, que propõe a substi
tuição do artigo do anteprojeto. A Presidência in
forma ainda que há o pedido de destaque do
Constituinte Vivaldo Barbosa, que propõe a se
guinte emenda:

"Acrescente-se parágrafo ao art. 50do antepro
jeto. Os Municípios com mais de trezentos mil
eleitores estabelecerão a sua própria leiorgânica".

Portanto, a Presidência vai ler, para que os
Constituintes possam ter conhecimento, as duas
emendas que se referem ao artigo primeiramente,
e vai deixar a outra que se refere à inclusão de
um parágrafo para ser analisada posteriormente.

A emenda referente ao art 50, do Constituinte
~aurício Fruet, diz: "Dê-se ao artigo do antepro
jeto a seguinte redação. Art. 50 - O Município
será criado por lei estadual, obedecidos os requí-
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sitos mínimos e a forma previstos em lei comple
mentar estadual".

Acrescenta o § 1°: "Dependerão de consulta
prévia, através de plebiscito às populações direta
mente interessadas para referendar a mícíanvada
Assembléia Legislativa do Estado os casos de
criação, incorporação, fusão e desmembramento
de Municípios".

Acrescenta ainda o § 29: "Os Municípios pode
rão instituir fundos municipais de desenvolvimen
to para executar serviços de atribuições comuns".

A Presidência vai ler o destaque de emenda
do Constituinte José Dutra que diz: "Substitua-se
a redação do art 59,do anteprojeto, pela seguinte
redação: O Município será criado por lei comple
mentar estadual, obedecidos os requisitos míni
mos e a forma previstos na Constituição do Esta-
d "o.

A Presidência alerta ao Plenário que, no que
diz respeito ao caput, a diferença é que uma
prevê a criação de lei complementar- a do Cons
tituinte MauricIO Fruet- e a outra, do Constituinte
José Dutra, prevê a criação dos Municípios em
forma incluída na Constituição do Estado tam
bém por lei complementar. As duas emendas se
superpôem no que diz respeito ao caput.

A Presidência vai colocar em votação a emenda
do Constituinte Maurício Fruet, considerando que
a aprovação da mesma prejudica a emenda do
Constituinte José Dutra São iguais, exatamente.

A Presidência indaga ao Plenário se algum Sr.
Constituinte quer encaminhar a votação contra
a emenda do Constituinte Mauricio Fruet. (Pausa.)
Nenhum Sr. Constituinte quer encaminhar contra.
A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
quer encaminhar a favor. (Pausa.) Nenhum Sr.
Constituinte quer encaminhar a favor. Concedo
a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, Srs. Membros desta Subcomissão, há uma
idéia nuclear no anteprojeto, qual seja, a de consa
grar a autonomia do Município como ente da
Federação. Aquilo que estava implícito nas Cons
tituições de 1934 e 1946 tomamos explicito nesta
Constituição, de acordo com uma aspiração na
cional, uma reivindicação não só dos Municípios,
como de todos os Municípios brasileiros. Esta
reivindicação traz conseqüências, desdobramen
tos constitucionais, simetrias que precisamos ob
servar. Se o Município passa a ser um ente da
Federação, é evidente que as regras gerais para
a criação de Municípios têm de vir em lei comple
mentar federal, os princípios básicos, o baliza
mento, os parâmetros, da mesma maneira que
a Constituição assim dispõe com relação aos Es
tados, que são entes da Federação. Não é lei
estadual apenas; é lei federal. O que não podemos
é jogar com dois pesos e duas medidas. Antes,
o Município vinha através do Estado; agora, vem
com autonomia, como ente autônomo. Se assim
é, pareceu-me não só constitucional como lógico
e consentâneo com todo o sistema federativo que,
os princípios gerais devem vir na lei federal. Mas i
o ato de criação, a determinação de criar, de insti
tuir Municípios, de fundir Municípios, de desmem
brar Municípios nos limites que bem entender,
esta, sim, é do Estado, é por lei estadual.

Por estas razões, o Relator não tem como alterar
esta sua posição no relatório, porque é preciso
que consagremos esta conquista em toda a sua

extensão, sob o perigo ou o risco de avançarmos
com algumas conquistas e retroagirmos noutras,
e mais adiante perdermos tudo pela ímpossibí
lidade de perdurar uma orientação vista sob enfo
que tão parcial com relação à Federação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência coloca em votação a Emenda
n° 443, de autoria do Constituinte Mauricio Fruet.

Informamos ao Plenário que a votação da mes
ma prejudica a emenda do Constituinte José Du
tra.

A Presidência solicita à Sr' Secretária Executiva
que proceda à chamada nominal para a votação
do destaque à Emenda n° 443.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
deixou de votar. (Pausa.)

A Presidência proclama o resultado: 11 votos
sim, 4 votos não. Está aprovado o destaque. Con
sequentemente, deixa de ser votada a Emenda
n° 1.121, de autoria do Constituinte José Dutra,
por idêntica ao caput do artigo votado.

A Presidência passa à votação do destaque à
Emenda n° 1.059, de autoria do Constituinte Vival
do Barbosa, que propõe: "Acrescente-se ao pará
grafo do art. 5°, do anteprojeto: Os Municípios
com mais de trezentos mil eleitores estabelecerão
a sua própria lei orgânica".

A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
deseja encaminhar a votação. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes integrantes da
Subcomissão, está consagrada no anteprojeto a
possibilidade de todos os Municípios estabelece
rem a sua própria lei orgânica. O anteprojeto já
recebeu a aprovação da Subcomissão o direito
de os Municípios integrarem, pela primeira ve.,.
na HIstória do País, a Federação como a unidade
integradora e formadora dela. Já é uma inovação.
É evidente que a experiência vai sempre indicar
que tipo de conseqüência trará esta formulação,
que foge ao conceito histórico da formação da
Federação brasileira e de outros países. No caso,
dentro desta ótica - e até já pessoalmente o
ilustre Relator explicou-me a sua posição pessoal
- quis o Relator indicar (há até outras emendas
também já referidas, no mesmo sentido) que o
Município, qualquer que seja, tem a competência
de estabelecer a sua organização interna, o seu
sistema de poderes, a sua forma de abertora de
mocrática, a forma de participação da população
nos seus destinos; enfim, o Municipio teria total
autonomia para estabelecer a sua organização
interna, independentemente do que Vierem a esta
belecer a legislação estadual ou a federal.

Evidentemente, o movimento pela descentra
lização corresponde a um ideal democrático. Te
mos o senso comum de indicar que a descentra
lização, a autonomia administrativa, quanto mais
elevada, quanto ~ais ampla, colabora para a
construção da democracia. A visão que tenho e
'a visão da história política do Brasil indicam que,
nos MunicípIOS, especialmente os menores, a es
trutura de poder local é muito hierarquizada, é
muito autocrática em muitas circunstâncias. A
nossa história dos coronéis, a nossa história da
sesmaria indica que se estabeleceu historicamen-

te uma estrutura muito rígida de poder, muito
hierarquizada, muito autocrática de poder local.
Sem querer parecer rousseauniano, há certo ins
tante'em que o Poder Central é libertador, e pode.
rá garantir inclusive as minorias locais. Mesmo
na atual fase da vida brasileira, já com toda a
modernização que alcançamos, com o grau e
a aspiração de democracia que temos, se deixar
mos exclusivamente à competência municipal o
estabelecimento da sua organização interna, tal
vez pequenos no caminho da democracia - incrí
vel que isto possa parecer - porque deixaremos
de garantir inclusive às minorias locais uma parti
cipação no poder, nas decisões, nos seus desti
nos, nos seus assuntos, nos seus temas próprios
locais. Por ISto,advogo que, com relação às cida
des, aos Municípios menores, ainda persiste a ne
cessidade de termos uma lei básica estadual 
a meu ver, inclusive, em consonância com a deci
são que acaba de ser tomada - que estabeleça
a estrutura mínima, a organização mínima em
que se deve basear o Município, da qual ele não
possa fugir. É evidente, na esperança de que esta
organização mínima estabelecida em lei estadual
garantirá a participação da população nos seus
destinos, contribuirá para a democracia local e
para a quebra do poder autocrático local. Este
é o sentido da emenda proposta, para a qual ainda
insisto com este destaque, para fazermos a distin
ção entre aqueles Municípios maiores - fixei o
número de trezentos mil habitantes, de acordo
com muitos estudos que andam por ai - que
tenham capacidade de estabelecer a sua lei orgâ
e os Mumcípios menores, que obedeceriam a dire
trizes emanadas de uma lei orgânica estadual.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Indago ao Plenário se algum Sr. Constituinte
quer encaminhar a votação a favor. (Pausa.)inda
go se algum Constituinte quer encaminhar a vota
ção contra.

Concedo a palavra ao Constituinte Waldeck Or
nélas, para encammhar a votação contra a Emenda
n° 1.059.

O SR CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr. Presidente, ainda há pouco, votava eu con
traríernente à proposta no sentido de que passas
se para os Estados a definição dos requisitos míni
mos para a criação de Munícipios. Em sugestão
que havia apresentado reconhecia, contudo, e ex
plicitava, a necessidade e a conveniênicia de que
houvesse variação regional desses critérios, des
ses princípios. Mas entendo que numa posição
de coerência com o que se acabou de aprovar,
que é a transferência para os Estados da definição
sobre os requisitos, devemos aprovar o que está
no parecer do relator, no sentido de que cada
um dos Municípios brasileiros tenha o direito de
fazer a sua própria Carta. No caso da aprovação
da emenda proposta, teríamos uma regressão,
por exemplo, em relação ao que já ocorre, no
caso de muitas Constituições do Rio Grande do
Sul, onde todos os Muncípios têm a sua própria
Carta. No meu Estado, a Bahia, já os Municípios
com mais de cem mil habitantes têm o direito
de fazer a sua Carta própria. Vejo esta inconve
niência na proposta do Constituinte Vivaldo Bar
bosa. Na verdade, esta Subcomissão foi extrema
mente municipalista e descentralizadora, e essa
norma me parece o coroamento desta diretriz
que a subcomissão adotou.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- com a palavra o Relator Constítuínte'Aloyslo
Chaves.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, manifesto-me pela manutenção do ante
projeto. Não creio que o Poder Central seja libera
dor. Não creio que a tendência histórica republi
cana do Brasil seja pelo centralismo, mas pela
descentralização. Não posso compreender como
se dá autonomia ao Município como ente da Fe
deração e se lhe cassa o direito de elaborar a
sua lei fundamental, que cercamos de cuidados,
estabelecendo que se faria em dois tumos, com
votação por maioria absoluta da Câmara de Ve
readores. Com todo o apreço que tenho pelo no
bre Constituinte Vivaldo Barbosa, a emenda de
S. Ex', na realidade, cria duas categorias de Muni
cípios: os de primeira classe, com mais de trezen
tos mil eleitores, fazendo a sua lei fundamental,
e os de segunda classe, com menos de trezenos
mil eleitores, recebendo esta Carta como uma
imposição do Estado. Não creio que seja a melhor
solução, nem seria para o Relator uma linha de
coerência com o que ele escreveu no seu projeto
aceitar ou admitir agora a possibilidade da inclu
são dessa alteração. Portanto, a minha manifes
tação é no sentido da manutenção do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Submeto a votação a Emenda rr 1059, de
autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa. Solicito
à Sr' Secretária Executiva que proceda à chamada
nominal para a votação.

(P,,?ceda-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)

- Indago ao plenário se algum Sr. Constituinte
deixou de votar. (Pausa.) Proclamo o resultado
da votação: 14 votos não, um voto sim. Rejeitada
a Emenda n9 1059, de autoria do Constituinte
VivaldoBarbosa.

Passamos à votação do destaque da Emenda
rr 1318, de autoria do Constituinte Alexandre Pu
zyna, redigida da seguinte maneira: "Na forma
do art. 18, caput, do Regimento Intemo da As·
sembléia Nacional Constituinte, o signatário apre
senta a seguinte emenda, que se refere ao art.
6° item I:a eletividade do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Vereadores mediante pleito direto e símul
tâneo a uma reeleição, mesmo para o período
subseqüente". Portanto é o acréscimo do item
I ao art. 6° do anteprojeto

Concedo a palavra ao autor da emenda, para
encaminhar a votação. Com a palavra o Consti
tuinte Alexandre Puzyna.

O SR. CONSTITUINTEALEXANDRE PUZVNA
- Meu caro Presidente, meus amigos Constí
tuintes, na realidade, a função de Prefeito é de
todas as funções públicas a mais árdua, a mais
difícil, e nós, que estamos aqui defendendo os
Municípios, devemos olhar a coletividade. Quan
do algum Prefeito realmente é muito bom, termi
na o seu mandato e a comunidade o vê sair sem
continuar a sua obra. Representa este meu pedido
de destaque efetivamente uma estabilidade maior
dos Municípios.Já fuiPrefeito duas vezes e convivi
com inúmeras comunidades que perderam seus
Prefeitos e cujas obras, tão necessárias, não tive
ram seguimento. Por isto, pugno, neste instante,
pela reeleição, pelo menos uma vez. O mandato,
por exemplo, de quatro anos, que defendo, deve

.ria permitir uma reeleição, se o Prefeito for bom.

Não comungo da opinião de que a força da má
quina administrativa é capaz de reeleger o Prefeito,
quando ele for ruim. Acho que temos um povo
esclarecido hoje, e não tenho visto em qualquer
parte a máquina administrativa de um Prefeito
que tenha desgastado completamente o seu Mu
nicjpio para fazer com que ele seja reeleito.

E o que tenho a propor.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-Indago ao Plenário se algum Constituinte quer
encaminhar a votação contra. (pausa.) Indago se
algum Constituinte quer encaminhar a votação
a favor. (Pausa.) Com a palavra, então, o Sr. Re
lator.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, Srs. Membros da Subcomissão, o Relator
opinou pelo não-acolhimento da emenda porque
entendeu que esta matéria está na órbita da com
petência da Subcomissão do Poder Legislativo.
Temos Subcomissões tratando da matéria do Po
der Legislativo, no que se refere ao aspecto parti
dário e eleitoral, do Poder Executivo. Esta é maté
ria que poderia ser objeto de lei complementar.

O problema da reeleição de Prefeitos terá de
se vincular aos princípios gerais das reeleições
para Govemador de Estado e para Presidente da
República. Tomaria a situação atual, argumen
tando até com duas hipóteses: uma, a realidade,
a norma vigente. Temos Prefeitos com seis anos
de mandato. Entrando em vigor esta Constituição,
teríamos assegurado uma reeleição de mais seis
a doze anos. Recebi uma proposta de emenda
da Subcomissão prorrogando o mandato dos
atuais Prefeitos por dois anos, para que a eleição
coincida com a de Govemador, de Deputados
Estadual, Federal e de Senador, em 1990. Então,
nesta hipótese, seriam dezesseis anos - o curto
periodo de dezesseis anos - com a reeleição.
Acho que tudo isto constitui matéría para ser obje
to de apreciação posterior ou no Código Eleitoral,
ou numa lei complementar, ou na Lei Orgânica
dos Partidos, enfim, como entender a Assembléia
Nacional Constituinte. Mas não poderemos avan
çar, por todos esses inconvenientes que acabo
de mencionar. Por isto, julgo prudente que a Sub
comissão mantenha o anteprojeto como se apre
senta.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Submeto a votação o destaque da Emenda
n° 131-8, de autoria do Constituinte Alexandre
Pusyna. Com a palavra a Sr' Secretária para proce
der à chamada nominal.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Indago dos Srs. Constituintes se algum deixou
de votar. (Pausa.) Proclamo o resultado da vota
ção: 10 votos SIM,3 votos NÃO.Rejeitada a emen
da.

Passamos à votação do destaque da Emenda
rr 24-9, de autoria do Constituinte Arnaldo Mar
tins, redigida nos seguintes termos: "Emenda
substitutiva ao anteprojeto da Subcomissão de
Municípios e Regiões: art. 69 - Item I: Eleição
do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores:
para um mandato de quatro anos, mediante pleito
direto, secreto e simultâneo realizado em todo
o País.

Concedo a palavra ao Constituinte Arnaldo Mar
tins para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
-Sr. Presidente, Srs. Constituintes, basicamente,
a nossa idéia é no sentido de que ficasse fixado
pela Subcomissão o mandato do Prefeito e dos
Vereadores. Inclusive, procuramos os anteproje
tos das diversas Subcomissões, por exemplo, a
Subcomissão do Poder Executivo, que trata da
parte referente ao Presidente da República; a Sub
comissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos,
que nada fala quanto a Vereadores e Prefeitos;
e a Subcomissão do Poder Legislativo, que se
refere aos Deputados Federais dizendo que o
mandato será de quatro anos, e cuida também
da parte do Senador, estabelecendo que cada
Estado e o Distrito Federal elegerão três Sena
dores com mandato de oito anos. Então, ficou
faltando este detalhe de já sair da Subcomissão
fixado o mandato do Prefeito e dos Vereadores.
Dizer-se que isto talvez venha de cima, na Comis
são de Sistematização, ou em outra Comissão,
não nos parece um bom argumento, tendo em
vista que esta Subcomissão está legislando inclu
sive sobre o sistema tributário e fiscalização finan
ceira e orçamentária, matéria que será objeto de
exame por outra Subcomissão. Inclusive, este as
sunto é inteiramente constitucional. A Constitui- '
ção atualmente em vigor, no seu art. 28, diz o
seguinte: "A eleição para Deputados e Senadores
far-se-ásimultaneamente em todo o Pais", e, logo
a seguir, no art. 39, § 1c diz que - em função
da Câmara dos Deputados - "cada legislatura
durará quatro anos". Depois, no art. n9 41, fala
sobre o Senado Federal, enoart.211 dizo seguin
te, no parágrafo único: "As eleições para Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas si
multaneamente em todo o País na mesma data
das eleições gerais para Deputados". Achamos
então que haveria uma lacuna, se a Subcomissão
não fixasse já o mandato do Prefeito, do Vice-Pre
feito e dos Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-Indago se algum Sr. Constituinte quer encami
nhar a votação contra.

Para encaminhar a votação contra, concedo
a palavra ao Constituinte Mello Reis.

O SR. CONSTITUINTEMELLO REIS - Acre
dito que nesta altura dos nossos trabalhos não
seria interessante acrescermos o período referen
te ao mandato dos Prefeitos, dos Vereadores ou
do Vice-Prefeito,porque sabemos que os próprios
mandatos do Presidente e dos Govemadores irão
influirnuma decisão na área municipal. Acho pre
maturo tomarmos uma atitude agora relativamen
te ao mandato do Prefeito. Deveríamos esperar
decisões superiores para que chegássemos, en
tão, a nivel municipal, na definição do tempo do
mandato.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)'
- Indago dos Srs. Constituintes se algum quer
encaminhar a votação a favor. Concedo a palavra
ao Constituinte Vitor Buaiz - para encaminhar
a votação da Emenda rr 24-9 de autoria do Cons
tituinte Arnaldo Martins.

O SR. CONSTITUINTE VITOR BUAIZ - Havia
pedido também destaque para esta emenda 
está adiante. Assim acho que podemos já defen
der esta emenda.

O nobre Constituinte que é contra a emenda
alega que a Subcomissão não teria o direito de
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passar por cima de outras Subcomissões, outras
instâncias que poderiam definir esse mandato.
Se hoje estamos discutindo a questão do man
dato do Presidente da República, e o mandato
de quatro anos está passando por dentro da Cons
tituinte como um indicativo de que não só o man
dato do Presidente Samey seja de quatro anos,
mas também dos seus sucessores, acho que seria
importante que partisse desta Subcomissão esta
iniciativa como um indicativo de que os prefeitos
e os vereadores teriam já seu mandato garantido
na Constituição. Por isto defendo a idéia de que
esta Subcomissão aprove a emenda ficando o
mandato de quatro anos para prefeitos e verea
dores.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr Presi
dente, Srs. Constituintes, o nobre Constituinte Ar
naldo Martins acabou de fazer a leitura da Consti
tuição em diferentes dispositivos, chegando até
às Disposições Transitórias, para mostrar o cuida
do na fíxação da decisão quanto ao mandato de
vereadores, de prefeitos e de govemadores, de
senadores, e possivelmente, do Presidente da Re
pública. A linha do Relator foi de coerência, ao
apreciar a Emenda na 024, decidindo pelo não
acolhimento. O dispositivo que a emenda visa
a modificar formula apenas o princípio da eletivi
dade, o que não se compadece com a fixação
de prazos para mandato de vereador.

Vejam V. Ex" que na organização municipal
tratamos daqueles princípios básicos essenciais
à autonomia do Município. Duração de mandato
- se é de quatro, cinco, seis, três ou dois anos
- não é um princípio essencial e estrutural da
autonomia. Então, é uma questão de construção
constitucional, de correção na redação do dispo
sitivo e de coerência. Não tínhamos por que avan
çar em relação a isto com esta previsão. Ela será
feita na legislação competente: ou na própria
Constituição, ou no Código Eleitoral ou em lei
complementar ou onde o Congresso Nacional
ou a Constituinte julgem adequados. Mas aqui,
nesta oportunidade, não se poderia fazê-lo. Por
estas razões, manifesto-me pela manutenção do
dispositivo como está redigido no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Antes de colocar em votação a emenda, informo
ao Plenário que, por idênticas, a votação da emen
da do Sr. Constituinte Arnaldo Martins prejudica
a da emenda do Constituinte Vitor Buaiz, de idên
tica redação.

Coloco em votação a Emenda na 249, de auto
ria do Constituinte Arnaldo Martins, que propõe
destaque também da mesma subemenda para
a qual pede destaque o Constituinte Vitor Buaiz.

Com a palavra a Sra. Secretária Executiva para
proceder à chamada nominal de votação do des
taque da Emenda na 249.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-Indago dos Srs. Constituintes se algum deixou
de votar. (Pausa.) Solicito ao Constituinte Mauro
Miranda que assine o livro de presença para votar.
Peço ao Constituinte Mauro Miranda que anuncie
o seu voto ao microfone.

Proclamo o resultado: 9 votos "sim", 5 votos
"não". Rejeitada a proposição e, por consequên
cia, a proposta de igual teor, de autoria do Depu
tado VitorBuaiz, fica prejudicada. A Presidência
vai decidir a respeito da emenda de autoria do
Constituinte Mauro Miranda, que havia recebido
numeração errada por parte da assessoria, e que
se refere ao art. 5° do anteprojeto. Ela ficou preju
dicada com a aprovação da emenda do Consti
tuinte Maurício Fruet. Tem o seguinte teor: Emen
da na 1.521, do Constituinte Mauro Miranda, que
propõe nova redação ao art. 50 do anteprojeto,
nos seguintes terrnos:?o município será criado
por lei estadual, obedecidos os requisitos míni
mos e na forma prevista em lei complementar
estadual." Foi aprovada através da emenda do
Constituinte MauriCIO Fruet; portanto, fica prejudi
cada.

Passamos à votação da Emenda na 116-4, de
autoria do Constituinte José Dutra, referente ao
art. 60 do anteprojeto. Diz a emenda: "Adite-se
ao art. 60 do anteprojeto o seguinte parágrafo úni
co: na eleição do Prefeito e Vice-Prefeito será exigi
da a maioria absoluta". Propõe-se a inclusão, no
art. 6° parágrafo único, da redação lida. Indago
do Sr. Constituinte José Dutra se quer encammhar
a votação.

Concedo a palavra ao Constituinte José Dutra
para encaminhar a votação do destaque da
Emenda nol16-4 ao art. 6- do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, Srs, Constituintes, esta emenda visa
evitar o que acontece hoje no País, quando um
determinado Prefeito se elege sem obter a con
fiança da maioria dos munícipes. Temos hoje Pre
feitos que estão governando unidades do Estado
que não alcançaram 30% da vontade ou da deci
são dos eleitores do Município. Criam-se situa
ções desagradáveis no Município, até dificuldades
quase intransponíveis, em função de o Prefeito
não ter a confiança da maioria dos eleitores do
Município. Então o que objetivo com esta emenda
é exatamente fazer a exigência do segundo turno
de eleição municipal, no qual concorram apenas
os dois candidatos mais votados. Obviamente,
isto é disciplinado na lei ordinária. Aqui estamos
procurando estabelecer apenas o princípio vincu
lado a esta matéria. Este é o objetivo da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-Indago do plenário se algum Constituinte quer
encaminhar a votação contra a emenda.

Concedo a palavra ao Constituinte Arnaldo Mar
tms para encaminhar a votação contra o destaque
da Emenda na 116-4.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quanto ao
mérito, somos inteiramente favoráveis à emenda;
mas ocorre o seguinte: tenho em mãos, aqui,
o anteprojeto da Subcomissão do Sistema Elei
toral e Partidos Políticos, em cujo art. 7° já está
sendo regulada a eleição do Presidente da Repú
blica, de govemadores etc. Então, quanto ao mé
rito, sou favorável, mas este assunto já está sendo
regulado por outra Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-Indago do plenário se algum Constituinte quer
encaminhar a votação a favor.

Concedo a palavra ao Constituinte Vitor Buaiz.

O SR. CONSTITUINTE VITORBUAIZ- Acho
que o simples fato de já estar incluída numa Sub
comissão - inclusive não é a redação final, ainda
vai à votação - nada Impede que possamos ga
rantir, também na nossa Subcomissão, em vota
.ção final, a inclusão deste emenda do Constituinte
José Dutra, para, inclusive, facilitar os trabalhos
e também no sentido de não passar para outra
Subcomissão. O assunto ficaria aqui, na Subco
missão dos Municípios, que decidiria quanto aos
dois turnos, que é uma reivindicação antiga do
povo brasileiro. Por isto sou favorável à emenda
do Sr. Constituinte José Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues
- Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. REU\TOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, tratamos aqui somente dos princípios ge
rais da autonimia. Assim como não fixamos a
duração do mandato do Prefeito em quatro, cinco
ou seis anos - e a Subcomissão, pelo menos,
não apresentou quorum, permanecendo esta
norma - acho que, quanto à autonomia, temos
de nos prender aos princípios gerais. Não entro
também no mérito. É possivel que, na própria
Comissão de Organização dos Estados, quando
tivermos a decisão da Subcomissão Eleitoral e
de outras, o Relator da nossa Comissão Temática
possa uniformizar isto, neste instante, não temos
condições para antecipar a decisão e, coerente
mente com a linha adotada no parecer, achamos
que não se deve fazê-lo, também nesta oportu
nidade. Portanto, opinamos pela manutenção da
redação do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Submeto à votação a Emenda na 116-4, de
autoria do Sr. Constituinte José Dutra.

Concedo a palavra à SI" Secretária Executiva,
para proceder à chamada nominal para a votação

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Indago se algum Sr. Constituinte ainda não
votou. (Pausa.)

A Presidência proclama o resultado da votação
do destaque da emenda na 116-4: 12 votos sim,
2 votos não Aprovada a emenda 116-4.

Passamos à votação da Emenda na 113-4, de
autoria do Constituinte José Dutra, com a seguin
te redação: "SubstItua-se, no art. 6° do antepro
jeto, a expressão "por Lei Fundamental" pela ex
pressão "pela Constituição municipal" A propos
ta, então, é substituir "Lei Fundamental" por
"Constituição municipal". Indago ao Constituinte
José Dutra se quer encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Sim.
Sr. Presidente, síntétrca e objetivamente

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Sr Constituinte José
Dutra, para encaminhar a votação do destaque
da Emenda nol13-4.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Na
realidade, as expressões se assemelham. O que
objetivo com esta emenda é o seguinte: estamos
legislando para todo este País, que é extraordina
riamente grande, com Municípios absolutamente
distantes, dirigidos, às vezes, por pessoas ainda
sem a cultura e o preparo necessários e. que,
certamente, nunca ouviram esta expressão "Lei
Fundamental". Ao contráno disso, já ouviram fa-
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lar, certamente várias vezes, em Constituição do
Estado, Constituição Federal ou da República, e
será muito mais fácil para esses cidadãos absor
verem a expressão "Constituição municipal".
Além disso, adotaríamos uma harmonia entre as
legislações maiores nas três esferas de Govemo,
no âmbito federal estadual, e municipal.

Parece-me que não prejudica, de forma algu
ma, o texto do anteprojeto e falicitaria, sobremo
do, o entendimento por parte dos munícípíos, dos
dirigentes, dos Vereadores mais distantes e mais
sofridos e que, por isso, não detêm ainda aquele
conhecimento a respeito da legislação que já ab
sorvemos.

Era o que desejava dizer.

e SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
quer encaminhar a votação contra. (Pausa.) Ne
nhum Sr. Constituinte deseja encaminhar contra.

A Presidência indaga se há algum Sr. Consti
tuinte que deseja encaminhar a votação a favor.
(Pausa.) Nenhum Sr. Constituinte quer encami
nhar a favor.

Com a palavra o Sr. Relator Aloysio Chaves.
e SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi

dente, a expressão "Lei Fundamental" se casa
muito bem. Estamos fazendo uma Constituição
e não sei por que não possamos, com relação
ao Município, defmir a Lei Fundamental em vez
de LeiOrgânica. Não sei até que ponto os sofridos
Municipios do nosso País, alguns, não podem en
tender que a Lei FundamentaI é o essencial, é
aquela que estrutura o Municipio. A Constituição
não é o ato de fazer, de combinar alguma coisa,
como muitas pessoas entendem ou acreditam,
no sentido vulgar. Pode-se denominar a Constí
tuição da República Federal da Alemanha de Lei
FundamentaI, mas a do Municipio brasileiro, mais
ou menos sofrido, não se pode chmar de Lei
Fundamental, e sim, Constituição, porque senão
o Munícipe não entende. Acho que a questão se
coloca em termos puramente de opinião. Essa
expressão é boa, apropriada e, portanto, como
seu autor - não da expressão em si, como é
conhecida, mas da sua conotação somente com
o Municipio - proponho que seja mantida na
redação do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - APresi
dência vai submeter a votos a emenda n. 113/4
de autoria do Constituinte José Dutra, e solicita
à S~ Secretária-Executiva que proceda à chama
da de votação.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Albérico Filho) - APresi
dência indaga se algum Sr. Constituinte deixou
de votar.

APresidência vai proclamar o resultado da vota
ção do destaque à emenda n° 11314, de autoria
do Constituinte José Dutra:
11 votos sim, 3 votos não. Aprovado o destaque.

Passamos a votar as emendas que se referem
ao art. 7 do anteprojeto inicial.

Emenda n° 10411, do Constituinte VivaldoBar
bosa, que propõe: "Acrescente-se ao art. 7°,Seção
I do Capítulo In:

"Serão instituidos nos Municípios, dividi
dos em distritos, conselhos comunitários in
tegrados por cidadãos eleitos nos distritos,
por voto não obrigatório, não remunerado,

que exercerão a competência que lhes foi
determinada pela lei."

A Presidência vai ler novamente. Na verdade,
é a inclusão de mais um artigo, após o 7. e seus
incisos, com a seguinte redação:

"Serão instituídos nos Municípios, dividi
dos em distritos, Conselhos distritais comuni
tários, integrados por cidadãos eleitos no dis
trito, com voto não obrigatório, não remune
rado, que exercerão a competência que lhes
foi determinada pela lei."

A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
deseja encaminhar a votação a favor. (Pausa.) O
autor não se encontra presente.

Para encaminhar a votação a favor, concedo
a palavra do Constituinte Maurício Fruet

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Sr. Presidente, entendo esta emenda como uma
c?~ocaçãomuito oportuna e objetiva, porque via
bilízano texto Constitucional, e oficializaa partici
pação da comunidade, que alguns dirigentes anti
democráticos insistem em não admitir.

O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - APresi
dência indaga se algum Sr. Constituinte deseja
encaminhar a votação contra. (Pausa.) Nenhum
Sr. Constituinte quer encaminhar contra.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, serei breve. As razões que aduzi no meu
parecer são as seguintes: trata-se de maneira mais
condizente por disciplinamento através da Lei
Fundamental, ou agora, como entende a Cornís
~o - por ser mais coerente com a tradição brasi
leira, com os costumes - com a Constituição
municipal.

Entendo que não poderíamos chegar a esse
nível numa Constituição Federal, estabelecer,
além da Câmara Municipal, Câmaras distritais. Se
os Municípios, na sua organização, entenderem
necessário e conveniente, nada impede. Mas esta
Constituição não pode chegara esse nívelde deta
lhamento, não só pela sua extensão, que acabará
sendo quilométrica, mas também por querer
abarcar um universo de matéria, de assuntos que
têm outra oportunidade para tratamento e para
receber a disciplina adequada.

Por isso, proponho seja mantido o dispositivo
do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - APresi
dência vai submeter a votos o destaque da emen
da n° 104/1, de autoria do Constituinte Vivaldo
Barbosa.

Com a palavra a SI'" Secretária-Executiva para
proceder à chamada para a votação.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE(AlbéricoFilho)-A Presi
dência indaga se algum Sr. Constituinte deixou de
votar. (Pausa.) Encerra-se a votação.

APresidência vai proclamar o resultado da vota
ção da emenda rr' 104/1, de autoria do Consti
tuinte VivaldoBarbosa: 6 votos sim, 8 votos não.
Reijeitada a emenda.

A Presidência vai passar à votação do pedido
de destaque da emenda n° 107-5, de autoria do
Constituinte José Dutra, referente ao art. 7° do
anteprojeto que a Presidência distribuiu.

Emenda supressiva - modificada, com a se
guinte redação - a Presidência orienta o plenário.
"Suprima-se o § 1c do art. 7° e modifique-se a
redação do art. 8° do anteprojeto, pela seguinte
redação:

"Art. 8° Os subsídios do Prefeito, Vice
Prefeito e Vereadores serão fixados pela Câ
mara Municipal, no início de cada legislatura,
de conformidade com os critérios e limites
razoáveis que forem estabelecidos pela
Constituição do Estado.

§ 1° Lei Complementar Estadual estabe
lecerá as normas gerais para a fixação dos
subsídios de que trata o caput deste artigo.

§ 2° Verificando-se perda do poder aqui
sitivo da moeda, os subsídios de que trata
o caput deste artigo serão devidamente rea
justados."

Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte José Dutra, autor do pedido de des
taque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Sr.
Presidente, a essência da proposta já foi delineada
por V.Ex" Em primeiro lugar, o objetivo da emen
da é juntar num só artigo a questão do subsídio
do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores.
Em segundo lugar, o que objetiva a emenda é
a questão do tempo de fixação desse subsídio.
Hoje, a fixação é feita e o eminente Relator man
têm essa posição - ao final de cada legislatura.
e que tem ocorrido no curso desse tempo? Os
Vereadores não se reelegem e terminam por prati
carverdadeiras injustiças contra o Prefeito, contra
o Vice-Prefeitoe contra seus próprios colegas Ve
readores que venceram a eleição. Há de se argu
mentar que com, essa fíxação no inicio de cada
legislatura, estariam os Vereadores legislando em
causa própria. Parece-me que a providência con
tida no § 1· da proposta, quando diz que "lei
complementar estadual estabelecerá normas ge
rais para a fixação dos subsidios de que trata
o Caput deste artigo...", no próprio caput está
dito: "...de conformidade com os critérios e limites
razoáveis que forem estabelecidos na Constitui
ção do Estado."

Amedida que a Constituição do Estado estabe
leça os limites e critérios razoáveis, e no momento
em que a lei complementar venha estabelecer
normas gerais para a fixação desses subsídios,
estamos estabelecendo um freio para que a Cã
mara Municipal não avance no sentido de bene
ficiar a si mesma, legislando em causa própria.

No § 29, o objetivo é corrigir os subsídios do
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, na
medida em que sofrerem as conseqüências da
inflação que domina o Pais, para que não fiquem
abaixo daquilo que é necessário para a sua subsis
tência.

Em sintese, Sr. Presidente, são esses os objeti
vos da minha proposta.

O-SR.PRESIDENTE (AlbéricoFilho) - APresi
dência indaga do plenário se algum Sr. Consti
tuinte quer encaminhar a votação contra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Mello
Reis.

O SR. CONSTITUINTE MELLOREIS-Sr. Pre
sidente, haviamos sugerido ao ilustre Relator uma
modificação, no sentido de garantir ao Prefeito
a manutenção dos seus vencimentos de acordo
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com a desvalorização da moeda. Mas achamos
que o valor inicial deve ser apresentado pela Câ
mara Municipal anterior, porque a Câmara Muni
cipal, que estará governando juntamente com o
Prefeito estará sujeito a uma barganha de genti
lezas com o Chefe do Executivo.

Sou pela manutenção de proposta anterior,
apresentada pelo ilustre Relator no seu substi
tutivo, através da segunda edição do seu trabalho.
Perdi a minha cópia da modificação proposta,
mas ela já é do conhecimento geral. É exatamente
o parágrafo único do art. 9°, que está assim redi
gido:

"Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito
e dos Vereadores serão fixados pela Câmara
Municipal, no fim de cada legislatura, para
a legislatura seguinte.

Parágrafo único. Fica assegurada a ma
nutenção do valor real dos subsídios a que
se refere este artigo, mediante a sua atuali
zação com base no índrce resultante da mé
dia dos aumentos anuais de vencimentos
concedidos por lei aos funcionários muni
cipais."

É uma forma, inclusive, democrática de equipa
rar os aumentos dos Prefeitos e Vereadores aos
concendidos a seus funcionários.

O SR. PRESIDENTE (LuIZ Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer usar da palavra. (Pausa.) Não havendo quem
queira fazê-lo, concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, procuramos aproveitar a sugestão e apro
vamos, portanto, integralmente a sugestão do no
bre Constituinte Mello Reis.

Creio que a norma contida no art. 9°, parágrafo
único, é perfeitamente aceitável. Primeiro, porque,
além da fixação de uma legislatura para outra,
havia uma proposta para reajustar os subsídios,
para evitar que a inflação viesse a deteriorá-los.
Mas não indicava ao Relator como fazê-lo, se de
acordo com a OTN, ou com salário mínimo De
pois de examinarmos detidamente sobre o assun
to, esta pareceu-nos a forma mais justa, do que
vincular a média anual do aumento concedido
ao funcionalismo municipal por anos. Então, tem
se como parâmetro o seguinte dado: se o muni
cípio é próspero, é rico e pode dar um aumento
substancial a seu funcionalismo, isso se reflete
automaticamente no reajustamento de Vereado
res e Prefeitos; se o município é de nível médio,
a remuneração é boa; mas se, por acaso, o muni
cípio tem parcos recursos, ao Prefeito e ao Verea
dor não se pode atribuir uma remuneração maior
do que aquela que, em rnédlda, é pagar a seus
servidores para recuperarem o desgaste provo
cado pela inflação. Creio que foi um mecanismo
muito bem criado para se resolver este assunto.

Portanto, opino pela manutenção da proposta
como está no projeto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque da Emenda n° 107-5, de autona do
Constituinte José Dutra. Com a palavra a SI" Se
cretária, para proceder à chamada para votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga aos Srs. Constituintes
se algum deles deixou de votar?

APresidência vai proclamar o resultado da vota
ção do pedido de destaque da Emenda rr 107-5,
de autoria do Sr. Constituinte José Dutra: 6 votos
a favor e 8 votos contra.

Rejeitada a emenda.
A Presidência solicita aos Srs, Constituintes que

atentem para a importância de sua participação,
uma vez que somente havendo quorum podere
mos concluir nossos trabalhos.

APresidência vai colocar em votação a Emenda
n° 115-6, do Constituinte José Dutra, modificativa,
que tem a seguinte redação:

"Modifique-se a redação do art. 7°do ante
projeto, pelo segumte:

Art. 6°O número de Vereadores da Câma
ra Municipal será variável,conforme se dispu
ser na Constituição do Estado, respeitadas
as condições locais, o eleitorado, extensão
territorial e renda municipal, não podendo
exceder de vinte e um Vereadores nos muni
cípios de até um milhão de habitantes e de
trinta e três nos demais casos."

A Presidência passa a palavra ao Constituinte
José Dutra, para encaminhar a votação do seu
pedido de destaque rr 115-6.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Sr.
Presidente, o anteprojeto, no art. 7°, procura esta
belecer como vetor da fixação do número de Ve
readores tão-somente o eleitorado do município.
Parece-me que esse critério não traduz as necessi
dades das realidades hoje existentes em todo o
País, pela sua própria diversificação. Temos hoje
municípios pequenos, com uma extensão territo
rial absolutamente insignificante, com cinco Ve
readores. No meu Estado, por exemplo, o Muni
cípio de Barcelos, que comporta três portugais
juntos, também tem cinco Vereadores. Esse
exemplo é válido para as várias disparidades re
gionais existentes no País. Em função disso e
considerando, ainda, o fato de que há municípios
pobres e municípios ricos, bem como o eleitorado
de cada município - neste ponto minha proposta
se casa com a do Relator - propus esta emenda,
com vistas a estabelecer uma forma diferente para
a fixação do número de Vereadores, através de
critérios estabelecidos previamente e que possam
nortear a Constituição do Estado na fixação desse
número.

Sr. Presidente, em essência, era o que eu tinha
a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deseja encaminhar a votação? (Pausa.) Não ha
vendo quem queira manifestar-se, a Presidência
passa a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, procurei conciliar tanto quanto possível as
sugestões que me foram encaminhadas. Não há
divergência de fundo. Temos que fixar o número
de Vereadores. Então, proponho que o mínimo
seja 21 e o máximo, 33. Aliás, é o que propõe
o Constituinte José Dutra. Mas S. Ex"queria que
eu levasse em consideração a extensão territorial
e a renda municipal. Isso, no entanto, j~ais foi
norma ou critério para a fixação do número de
Vereadores e muito menos deve constar da Cons
tituição Federal. O meu Município, Itaituba, é
maior do que o Estado do Ceará. Por isso ele
teria 33? Ou terá 11, 17? Um Município do Amezo-

nas teria 10. Mas, se fôssemos comparar com
a dimensão territorial dos Municípios do Rio de
Janeiro, da Bahia e do Rio Grande do Sul, verifica
ríamos que há uma enorme disparidade.

Não nos podemos fixar nesses aspectos. O cri
tério constante do projeto é correto, sensato e
guarda tradição com ,tudo que já se fez a esse
respeito no País, tanto na legislação complemen
tar como na legislação eleitoral.

Por isso, proponho seja mantida a norma pre
vista no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- APresidência vai submeter a votos a proposta
de Emenda Modificativa rr 115 - 6, de autoria
do Constituinte José Dutra.

Com a palavra a SI" Secretária, para proceder
à chamada para votação.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga aos Srs, Constituintes
se todos votaram. (Pausa)

Vai-se proclamar o resultado da votação da
Emenda rr 115 -6, de autoria do Sr. Constituinte
José Dutra: três votos "sim" e dez votos "não".

Rejeitada a emenda.
A Presidência passa à votação do pedido de

destaque da Emenda n° 67 -2, de autoria do
Constituinte LuizAlberto Rodrigues.

Convoco o 20-Vice-Presidente, Constituinte José
Dutra, a assumir a Presidência.

(Assume a Presidência o Sr. Constituinte José
Dutra)

O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - Com a
palavra o Constituinte LuizAlberto Rodrigues, para
encaminhar a votação de seu pedido de destaque.

O SR. CONSmUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Srs, Constituintes, meus companheiros,
uma das duas emendas para a qual solicitei desta
que diz respeito ao item IVdo art. 11 do atual
projeto e ao art. 9° do Anteprojeto. Diz o item
IV do art. 11, que trata da competência dos Muni
cípios:

"Art. 11 Compete prívanvamente aos
Municípios:

§ 1° .
IV- planejamento do desenvolvimento

municipal, inclusive o controle do uso do solo
urbano, do ordenamento territorial e da utili
zação das vias e dos logradouros públicos."

O que propomos é que seja incluído o controle
do solo urbano e rural. Trata-se, pois, de emenda
aditiva, determinando que o Município deve ter
competência para planejar o desenvolvimento
não só do solo urbano, mas também do solo
rural. Isto porque; da forma como está redigido
no Anteprojeto e no Parecer, o Sr. Relator faz
a explicitação do uso do solo urbano, excluindo
claramente o planejamento do desenvolvimento
econômico do Município no que se refere ao solo
rural. Ora, em Minas Gerais. por exemplo, dos
722 Municípios, seguramente 600 têm sua ativi
dade produtiva baseada na agropecuária - por
tanto, na zona rural. Não me parece aceitável que,
para instalar-se uma cooperativa, uma destilaria
de álcool, uma agroindústria, ou qualquer tipo
de projeto de zoneamento agrícola, o Município
não possa interferir nisso explicitamente. No caso,
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por exemplo, da implantação, hoje, de uma desti
laria de grande porte, a questão será resolvida
pelo Cenal, em Brasília, quando sabemos que
isso gerará problemas de poluição, de habitação,
de tráfego, de transporte, de educação, de saúde
e assim por diante, pelos quais sempre o Muni
cípio é o responsável - ou, no mínimo, acaba
sendo atingido pelo impacto direto de todas essas
necessidades de serviço.

Então, a proposta visa a que se explicite que
o Município tem competência para planejar o de
senvolvimento municipal, inclusive no que diz res
peito ao controle do uso do solo urbano e rural,
senão estaremos, objetivamente, penalizando e
afastando dessa atividade a grande maioria dos
Municípios mineiros.

Repito:e, Minas Gerais - excluindo-se os Muni
cípios mineradores, as cidades de porte médio,
as cidades pólos, a capital, os centros siderúrgicos
- no mínimo 600 municípios vivem da agrope
cuária e, assim, aqueles que estiverem aparelha
dos técnica, administrativa e gerencialmente de
vem ter essa competência

No caso da habitação, por exemplo, se uma
cooperativa de álcool deseja implantar uma gran
de colônia agrícola para moradia dos operários
que irão trabalhar naquele empreendimento, sim
plesmente o Município não é consultado, nem
no que diz respeito à construção das fossas nem
no que se refere à sáude,

OSR.PRESIDENTE (José Dutra) - (Faz soar
a campainha)

oSR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - O Constituinte acata a admoestação
da Presidência e encerra sua defesa.

O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - A Presi
dência consulta se há algum Constituinte que
queira encaminhar a votação.

Com a palavra o Constituinte Waldeck Ornélas.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr. Presidente, na verdade, apresentei uma
emenda, que o Relator aceitou, incluindo o orde
namento territorial nesse item. Como tal, entendo
que o Município passa a ter não só a responsa
bilidade, mas o direito de proceder ao zoneamen
to de uso do solo em todo o seu território.

É fato comprovado que está havendo urbani
zação no campo, com serviços de eletrificação
rural, com estradas vicínals, serviços de abasteci
mento de água, serviços singelos etc. O Consti
tuinte LuizAlberto Rodrigues levanta uma questão
que gera alguns desdobramentos. Por exemplo,
no caso de um núcleo habitacional de apoio a
um projeto agroindustrial ou a um projeto de irri
gação, sobre ele não incide o IPTU, porque está
na zona rural e não zona urbana.

Um outro aspecto que pode também levar a
um desdobramento - considero-o salutar e,
conscientemente, voto a favor - é que o Muni
cípio deve ter participação no pr6prio zoneamento
agrícola do País, para saber o que se vai produzir
e onde. Isso é muito importante.

Portanto, opino favoravelmente, no sentido de
que se inclua no artigo a expressão "também
o solo urbano e rural".

O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - Com a
palavra o eminente Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves)-Sr. Presi
dente, a emenda do nobre Constituinte LuizAlber
to Rodrigues não foi rejeitada. Foi considerada
prejudicada, dado o acolhimento da Emenda rr
018-4, do Constituinte Waldeck Ornélas, que tor
na explícita a competência municipal para con
trolar o uso do solo urbano e o ordenamento
territorial do Município, abrangendo, assim, a in
tervenção dos governos locais no espaço rural
do Município.

Ocorre que, nos exemplos citados pelo nobre
Constituinte LuizAlberto,não há essa norma, essa
disposição. Mas, da forma como está redigido
o texto constitucional, jamais será possível proce
der-se, em Minas Gerais, da maneira como atual
mente se procede. A medida é absolutamente
corretiva. Mesmo porque zoneamento significa or
denamento. Não só, porém, do espaço urbano.
Se o Município ordena o espaço territorial do Mu
nicípio, aí se inclui, necessariamente, a área rural.

Então, não vimos necessidade de sermos mais
explícitos. Por isso, ficou a proposta prejudicada,
eis que na redação do Anteprojeto já incluímos
esse ordenamento, que abrange todo o espaço
territorial municipal.

Opino, pois, pela manutenção da redação do
Anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - Com a
palavra a Sr"Secretária, para proceder à chamada.

(Procede-se à votação).

O SR. PRESIDENTE (José Dutra) - A Presi
dência vai proclamar o resultado da votação: 12
votos "sim" e 1 voto "não". Em conseqüência,
está aprovado o destaque e, portanto, a emenda,
objeto dele. Fica substituída a redação contida
no Anteprojeto.

Convido o eminente Presidente para reassumir
seu lugar.

(Reassume a Presidência o Constituinte
Luiz Alberto Rodrigues.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Em votação o pedido de destaque da Emenda
n'108-3, de autoria do Constituinte José Dutra.

"Adite-se ao art. 9", do Anteprojeto o se
guinte parágrafo."

"M. 9" ..
§ 6' - Os Municípios poderão adotar

o associativismo municipal para solução de
seus problemas comuns".

Com a palavra o Sr. Constituinte José Dutra,
para encaminhar a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUfRA - Sr.
Presidente, o associativismo municipal é um mo
delo que tem dado certo neste País, pelo menos
em três grandes Unidades da Federação: Minas
Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Por falta de
definição constitucional, esse modelo tem sido,
entretanto, freado nos seus objetivos, ou seja, de
solução dos problemas comuns.

Eu conversava com o eminente Sr. Presidente
ex-Secretário de planejamento de Minas Gerais
- e S. Ex" reforçou essa minha idéia, na medida
em que me informou de uma providência por
ele adotada quando Secretário de Planejamento,
no sentido de fornecer aos Municípios de determi
nada área, com problemas comuns, os meca
nismos que se tomavam necessários para que
pudessem solucionar as dificuldades que enfren
tavam.

Em Santa Catarina tive oportunidade de obser
var isso mais de perto e fiquei surpreso com os
resultados altamente positivos ali obtidos. Por
exemplo, nove Municípios se juntaram e compra
ram uma patrulha mecanizada, para resolver pau
latinamente os problemas infra-estruturais das ci
dades

Isso, para o Município, é absolutamente impor
tante, porque reduz o custo dos serviços. Imagi
ne-se cada Município tendo de comprar uma pa
trulha mecanizada para atender a suas necessi
dades. Concluídos os serviços, as máquinas ficam
ociosas.

Mas minha emenda se deve ao fato de esses
três Estados que adotam o associativismo muni
cipal estarem enfrentando problemas, em termos
de fiscalização, por parte dos Tribunais. Embora
algumas Cortes compreendam a filosofiado asso
ciativismo, não encontram respaldo constitucio
nal para isso, e têm criado problemas para alguns
Prefeitos.

A fim de que isso não aconteça mais e não
haja solução de continuidade na utilização desse
importante mecanismo para a solução de proble
mas comuns dos Municípios, apresentei esta
emenda. Quero sublinhar que não me convenceu
a redação dada pelo Sr. Relator, em seu Antepro
jeto, ao § 1', do art. 1', ao admitir as associações.
Diz referido dispositivo:

"A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios têm o dever de cooperar
para a realização de interesses nacionais e
poderão celebrar acordos, convênios e asso
ciações para execução de suas leis, serviços
ou decisões."

Confesso que isto não me convenceu. Com
a devida vênia do eminente Relator, acho que
devemos deixar expressamente inserido no texto
constitucional o associativismo municipal.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
que encaminhar a votação da emenda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Constituinte LavoisierMaia.

O SR. CONSTITUINTE LAVOISIER MAIA - Sr.
Presidente, desejo dizer aos nobres Constituintes
que o associativismo municipal tem dado certo
não é só nos Estados grandes, como o nobre
Constituinte José Dutra exemplificou, ou seja, em
São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, mas
também no Rio Grande do Norte. Trata-se de
um Estado pequeno, mas todo dividido em re
giões. Na verdade, isso começou no meu gover
no, continuou no do meu sucessor e hoje todo
o Estado está regionalizado, com base num asso
ciativismo municipal organizado. Isso é impor
tante e é uma tendência nacional que tem dado
certo. Daí acreditar que tal prática irá generali
zar-se por todo o territ6rio nacional.

É a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação contra a emenda.
(Pausa). Com a palavra o Sr. Relator, para fazer
sua explanação.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, uma Constituição tem
que estabelecer normas gerais, princípios progra
máticos e fundamentais. Não podemos chegar



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 15

a explicitações tais como dizer que um quadrado
é feito de quatro ângulos retos. Não podemos
chegar a esses limites numa Constituição. Não
havíamos incluído expressamente o associativis
mo porque nada impede - inclusive atualmente
- que os municípios celebrem convênios e orga
nizem associações. Quando Govemador do Pará,
recordo-me de que isso foi promovido lá. Lem
bro-me também de que, como Senador, estimulei
isso e até presidi algumas reuniões com tal obje
tivo, em várias zonas do meu Estado. Sei que
o Estado de Goiás também tem uma tradição
a este respeito com uma experiência muito boa.

Então, a Constituição tem que ser, tanto quanto
possível, sintética, "enxuta" - para usar uma ex
pressão que tanto se repete hoje -, não obstante
não haver qualquer impedimento dessa natureza
e não obstante já se visar, no art. I", à celebração
de acordos, convênios etc. Acatei uma emenda
do ilustre Presidente desta Subcomissão e expli
citei "acordos, convênios e associações", visando,
em última análise, ao associativismo municipal.
Dizernovamente isto parece-me redundante e su
pérfluo.

Manifesto-me, pois, pela manutenção da reda
ção como está no Anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodngues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque referente à Emenda rr 108-3, de
autoria do Constituinte José Dutra.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
deixou de exercer o direito de voto. (Pausa).

APresídênciavai proclamar o resultado: 9 votos
"sim"; 4 votos "não".

Rejeitado o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra V.Ex'.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, a partir deste momento, acho
que vai ser muito difícilaprovarmos mais alguma

, coisa, pois basta que mais um Constituinte acom
panhe o Relator, que sempre será contrário, para
não aprovarmos mais nada

Era esta a observação. A Constituinte é um
assunto muito importante para ser votado, agora,
desta maneira.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência, na verdade, não tem questão
de ordem a responder, uma vez que estamos reali
zando a votação com base no Regimento, que
eXigea presença de onze Constituintes - e nós
somos treze. A Subcomissão tem, no entendi
mento do Presidente, caminhado dentro do que
prevê o Regimento. ,

Vamos, portanto, continuar a votação. E evi
dente que, se pudéssemos terminar a votação
hoje, encerraríamos nosso trabalho, para se pro
ceder à confecção do relatório final,a ser encami
nhado à Comissão da Organização do Estado.

A Presidência compreende a preocupação do
nobre Constituinte. Mas, por haver condições regi
mentais, contmua a votação e informa ao Consti
tuinte Arnaldo Martins que determinou à asses-

soria que sé comunicasse com os Constituintes
desta Subcomissão - em casa, nos gabinetes,
enfim, em todos os lugares onde porventura esti
vessem - para que pudéssemos ter um número
mais substancial de Constituintes. Vamos dar
prosseguimento à votação.

Há mais duas propostas de emendas relativas
ao art. go.

A primeira delas, uma emenda aditiva, é do
Constituinte José Dutra, de n° 11O-S.

"Adite-se ao art. 9°do anteprojeto o seguin
te parágrafo:

"M. go .
§ so O Município não poderá utilizar

mais de SO% (cinqüenta por cento) de sua
receita para custeio da administração e des
pesas com pessoal."

Com a palavra o Constituinte José Dutra, para
encaminhar sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, esta emenda tem caráter absoluta
mente moralizador. O conhecimento que tive de
abusos cometidos nos Municípios do meu Estado
me forçou à apresentação desta emenda. De um
lado, prefeitos abusam na contratação de pessoal,
enchem as prefeituras de pessoas incapacitadas,
incompetentes, por mero interesse político. Essas
pessoas ficam sem fazer absolutamente nada na
prefeitura, que, então, funciona como assistente
social desse povo. Por outro, no que conceme
ao custeio dos órgãos da administração, verifi
cam-se, de igual modo, verdadeiros abusos. Tan
to assim que, no meu Estado, está havendo inter
venção em cinco ou seis municípios quase que
simultaneamente, em razão exatamente desses
descalabros. Os prefeitos reclamam que não há
recursos, mas os utilizam indevidamente. Minha
intenção, portanto, é de colocar um freio nisso,
para que se possa, através da racíonahzaçâo dos
serviços administrativos, do bom-senso e do equi
líbrio, imprimir uma administração marcada pela
honestidade e pelo bom-senso.

Acima de tudo, Sr. Presidente, o que objetivo
com esta emenda é permitir que SO% das receitas
municipais sejam destinadas a investimentos, pa
ra que o prefeito possa trabalhar, construir as
obras reclamadas pela população - hospitais,
escolas, postos de saúde, estradas vicinais, etc.

Este é o grande objetivo desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação contra.

O SR. CONSTITUINTE MAURO MIRANDA 
Sr. Presidente, quero encaminhar contra porque,
se, de um lado, há esta preocupação enorme por
parte de todos nós, eu, representante de vários
municípios do meu Estado, Goiás, percebo que
a palavra "custeio" significa mais, já que podemos
ter muitas máquinas para trabalhar no município
e daqui a um pouco não termos como comprar,
por exemplo, óleo diesel - e o diesel é jogado
numa verba de custeio.

Acho que se deve explicitar melhor. Se esse
termo se relacionasse apenas a pessoal, eu estaria
de acordo. Mas "custeio" tem uma amplitude
muito grande -, inclusive conservação de colé
gios.

Por isso, meu voto é contra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer ~ncaminhar a votação a favor.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, vou votar a favor e justifico por
quê.

Apresentei uma proposta à Constituinte e não
sei por que não foi encaminhada para esta Subco
missão. Eu não diria SO%. Minha proposta era
de 60%. Eu dava um pouco mais de condição.
Mas, como está dentro do princípio que eu defen
dia, continua a favor,aqui, da proposição do nosso
companheiro, o Constituinte José Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Relator, Constituinte Aloy
sio Chaves.

O SR. CONSTITUINTEALEXANDRE PUlYNA
- Permita-me, Sr. Presidente, pela ordem. Eu
desejaria apenas um esclarecimento sobre uma
frase utilizada pelo Constituinte José Dutra. Eu
queria saber qual a amplitude da palavra "cus
teio", eis que, quando se fala em prefeitura, a
manutenção de estradas, ou de qualquer outra
coisa, tudo isso é custeio. Na verdade, toma-se
impossível especificar. E até concordo com o
Constituinte Mauro Miranda, embora ache que
S. Ex"tenha ensejado sua emenda com base no
argumento do que o custeio poderia referir-se
mais a pagamento do pessoal. Trata-se, no caso,
dos órgãos da administração pública, não do tra
balho em si, já que a manutenção de qualquer
coisa, de um passeio, enfim, de tudo, é custeio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Relator, Constituinte Noy
sio Chaves, para dar seu parecer. Antes, porém,
concedo a palavra ao Constituinte Arnaldo Martins
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, parece que estão confundindo
verba de custeio com custeio pagamento. Ou seja,
o custeio citado pelo Constituinte José Dutra é
o pagamento da administração e não verba de
custeio. Parece que está havendo confusão entre
verba de custeio e custeio da administração, que
é pagamento da administração.

Aqui está:
"§ S. - O Município não poderá utilizar mais

de SO% (cinqüenta por cento) de sua receita para
custeio da admmistração e despesas com pes
soal,"

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência passa a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, embora não se trate, como se dizna lingua
gem jurídica, de matéria nova, pois examinei todas
escrupulosamente, eu bem que gostana de acatar
todas as sugestões e votar, como sugere o nobre
Constituinte Arnaldo Martins, a favor de todas as
emendas. Acontece que não há matéria nova.
Examinei essas propostas cuidadosamente e sou
a favor da moralização que se pretende, elastecen
do-se os criténos para fixação de subsídios, de
remuneração de prefeitos, invocando a autono
mia municipal e as prerrogativas dos Municípios.

Ao mesmo tempo, porém, agora se argúi a
incapacidade, até, de o Município gerir com vigor
e probidade suas finanças. Tenho essa preocu
pação, que não é só do eminente Constituinte
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José Dutra, tanto que procurei, em face das outras
emendas do dito "conselho do povo", "conselho
de cidadãos" etc., criar um "conselho de ouvido
res", a ser disciplinado na Constituição do Estado.
No entanto, o nobre Constituinte José Dutra tem
uma emenda supressiva do § lodo art. 21 e todos
os seus incisos, segundo a qual não haverá qual
quer controle Como está redigida, a emenda de
S. Ex' não atinge só o pessoal, mas serviços de
terceiros, remuneração de serviços pessoais, ser
viços de verba de limpeza, de asseio, de higiene.
tudo é custeio - expressão técnica do texto. En
tão, vai envolver tudo. Essa norma, seria inexe
quível e impraticável no momento. É uma meta
a se alcançar, mas não podemos estatuí-Ia aqui.

Portanto, opino no sentido da manutenção da
redação do anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai colocar a votos o pedido
de destaque da Emenda rr 110-5, do Constituinte
José Dutra.

Com a palavra a SI" Secretária, para proceder
à chamada

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga aos Srs. Constituintes
se algum deIXOU de exercer o direito de voto.
(Pausa.) A Presidência vai proclamar o resultado
da votação do destaque da Emenda n° 110-5,
de autoria do Constituinte José Dutra: 3 votos
"sím", 11 votos "não".

Rejeitada a emenda.
Passamos à votação da última emenda refe

rente ao art. 9"do anteprojeto, de autoria do Cons
tituinte VivaldoBarbosa. Esse destaque tem o nú
mero de 103-2 e a seguinte declaração:

"Acrescente-se ao § 5° do art. 9° do anteprojeto:

..Art. É assegurado a um conjunto de
cidadãos que representa 5% (cinco por cen
to) do eleitorado municipal, requerer a reali
zação de plebiscito, organizado pela Justiça
Eleitoral, para decidir sobre a permanência
de leis ou a do Executivo Municipal."

Acrescente-se a esse artigo o seguinte pará
grafo único:

"Se a maioria dos eleitores do Município
se manifestar contrariamente no plebiscito,
a lei ou o ato do Executivo ficarão sem efei
to."

APresidência concede a palavra ao Constitumte
Vivaldo Barbosa, para encaminhar o pedido de
destaque da Emenda n- 103-2, de sua autoria.
S. Ex' disporá de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, há alguns defeitos de redação, vísí
veís,aí, O primeiro se verificana expressão .....que
representa..." em que há uma falha do verbo, que
deve ser corrigido para "represente". E, na última
linha, deve-se ler .....para decidir sobre a perma
nência de leis ou ato do Executivo". O parágrafo
único, aliás, tenta corrigir o equívoco, elucidando
a supressão da palavra "ato."

Os mecanismos de controle e de participação
democrática têm sido uma preocupação muito
grande nesta Assembléia Constituinte. Sem dúví
da, a esta altura, Já estou convencido de que,
entre outras virtudes, a nova Constituição terá um

caráter democrático muito acentuado. Este é o
alcance pretendido por esta emenda que introduz
o plebiscito, o referendum municipal, para atos
de importância do Executivo. É evidente que se
5% dos eleitores municipais se manifestam a fa
vor de um ato, qualquer que seja, ele será reves
tido de importância por essa própria rnanisfes
tação de ..5% do eleitorado. Da mesma forma,
esses 5% do eleitorado poderão manifestar-se
contrariamente a leis emanadas do Poder Legis
lativo municipal, isto é, da Câmara de Vereadores.
Com isto, se insere a população nas decisões
fundamentais do Município. Sem dúvida alguma,
este é um carrunho democratizador. Sabemos,
pela História de muitos plebiscitos, desde os ple
biscitos cezaristas que alguns às vezes têm um
cunho autoritário. Mas agora, na atual fase da
vida brasileira, o plebiscito aponta para o caminho
da democratização. O objetivo é fazer com que
a população mobilizada possa diante de algum
fato contundente, organizar-se e rejeitar atos de
suma importância que venham a afetar a vida
municipal.

É este o alcance da emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
quer encaminhar a votação contra.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Arnaldo
Martins.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, acho esse dispositivo muito
bom para Municípios grandes. Dos mais de quatro
mil Municípios do País, no entanto, acreidto que
cerca de 90% tenham em tomo de dez mil eleito
res. Bastaria a assinatura de quinhentos cidadãos
para que houvesse plebiscito nesses Municípios.
Por isso, sou contrário. Eu poderia ser favorável,
se fosse especificado a partir de certo número
de eleitores.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência indaga se algum Constuinte quer
encaminhar a favor.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Mauricio
Fruet.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Votarei favoravelmente, Sr. Presidente, porque o
próprio autor reconheceu que a sugestão neces
sita de certo aperfeiçoamento. No entanto, enten
do que a idéia é válida e, certamente, teremos
oportunidade de, mais adiante, aperfeiçoá-Ia. Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Relator, Constituite Aloysio
Chaves.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr Presi
dente mantenho o parecer exarado. Creio que,
não obstante a intenção do eminente Constituinte
Vivaldo Barbosa - e com todo o respeito por
sua vivência política - iriamos gerar uma situa
ção irreal. Há muitos Municípios com cinco, seis,
oito, nove, dez mil eleitores - como o nobre
Constituinte Arnaldo Martins, aliás acentuou. Ha
veria um plebiscito atrás do outro, não teríamos
estabilidade política, paz social, e os negócios pú
blicos não teriam estabilidade.

Mais que isso, as autoridades constituídas se
riam atingidas, da forma como está redigida a
emenda, já que se decidiria sobre a permanêncía

de leis ou atos do Executivo. Haveria,por exemplo,
eterna mudança de prefeitos.

Talvez o eminente Constituinte possa, na Co
missão Temática, dando uma outra redação, re
novar a emenda. O Regimento da Assembléia
Constituinte permite isso. Da forma como nos
foi apresentada, não tivemos, lamentavelmente,
condições de opinar de maneira favorável.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos a Emenda
n° 103-2, referente ao destaque solicitado pelo
Constituinte VivaldoBarbosa.

Com a palavra a Sra. Secretária, para proceder
à chamada para votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de exercer o direito de voto. (Pausa). A
Presidência vai proclamar o resultado: 5 votos
"sim"; 9 votos "não".

Rejeitado o pedido de destaque da Emenda
n° 103-2, do Constituinte VivaldoBarbosa.

Vamos passar à votação das emendas que se
referem ao art. IOdo Anteprojeto.

Pedido de destaque da Emenda rr 48-6, de
autoria do Constituinte Maurício Fruet, referente
ao art. 10 do Anteprojeto e redigida da seguinte
maneira:

"Suprima-se do art. IOdo Anteprojeto a
seguinte expressão: .....em especial os remu
nerados por taxas", substituindo-a por .....in
clusive pelo mal serviço ou por demora na
prestação."

Com a palavra o Sr. Constituinte Mauricio Fruet,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Sr. Presidente, ao iniciar minha manifestação, eu
havia dito que enaltecia - como enalteço - o
trabalho desenvolvido pelo nobre Relator. Da
mesma forma, o companheiro, em questão de
ordem, salientou que, por uma séria de razões,
o número de Constituintes presentes a esta reu
nião praticamente inviabilizaa aprovação das pro
postas, das emendas que estão sendo discutidas.

Desejo, pois, fazer um apelo ao Sr. Relator 
mesmo porque, seguidamente, S. Ex'afirriJouque
estava aqui mais para ouvir, procurando traduzir,
em seu Relatório, o pensamento dos companhei
ros que integram esta Subcomissão. Quero dizer
a S. Ex' que não precisa, com tanta convicção,
votar sempre de acordo com seu parecer, tendo
em vista a circunstância especialíssima do núme
ro reduzido de Constituintes e o esforço que cada
um está desenvolvendo, exatamente para fazer
com que seu trabalho, da mesma forma como
ocorreu anteriormente, seja o primeiro.

O SR. CONSTITUINTEMELLO REIS - V.Ex'
me concede um aparte?

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MELLO REIS - Até
porque, nobre Constituinte Maurício Fruet, nós
que ficamos com nossas propostas para o final
estamos sendo consideravelmente prejudicados.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Não há dúvida. O que gostaria de ponderar é
que esta proposta tem um significado especial,
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qual seja, o de oferecer ao contribuinte o direito
de reclamar e de agir judicialmente, para receber,
por parte do Poder Público, um serviço condi
zente. É um novo instituto que estaríamos ofere
cendo na Constituição, para o cidadão encami
nhar seus pleitos e lutar para que seus direitos
sejam defendidos e preservados.

Este, o apelo que faço ao nobre Relator, solici
tando, ao mesmo tempo, a aprovação desta
emenda aos nobres companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A presidência indaga do plenário se algum
Constituinte quer encaminhar a votação contra.
(pausa.) A Presidência indaga se algum outro Sr.
Constituinte quer encaminhar a votação a favor
da emenda (pausa.) Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Aloysio.Chaves) - Ilustres
membros desta Subcomissão, é muito cômoda
a situação em que se encontram os eminentes
colegas, sobretudo o eminente representante do
glorioso Estado do Paraná. Tenho o coração
maior do que a minha Amazônia, mas como esta
mos fazendo uma Constituinte, sou um Relator
que, de maneira completa, tenho total consciência
de minhas responsabilidades e de minhas obriga
ções. Examinei tudo cuidadosa e meticulosamen
te, meditei sobre as propostas e não posso ser
incoerente, ou leviano, para, num espaço de vinte
e quatro ou quarenta e OItohoras, mudar de opi
nião, como uma rosa-dos-ventos.

Lamento muito não poder fazê-lo. Se eu esti
vesse na situação de S. Ex', eu teria, como ele,
sistemática e ínvanavelmente, votado a favor, por
que isso o recomenda ao apreço de todos. Isto
porque não há qualidades que mais se admire
do que a bondade, a generosidade, a liberalidade.
Mas não é com liberalidade que se faz uma Cons
tituição.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET -
V.Ex' me permite um aparte?

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Tem V.Ex'
o aparte.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Acho que V.Ex' cometeu uma injustiça. Em algu
mas oportunidades - V.Ex"poderá verificar pela
ata - votamos com o parecer de V. Ex', apesar
de entendermos o objetivo das propostas ofere
cidas pelos companheiros Constituintes.

Era só esta observação

O SR. RELATOR (Aloysro Chaves) - V. Ex'
tem, evidentemente, a liberdade de opinar...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rogrigues)
- A Presidência solicita aos Srs. Constituintes
e ao Sr. Relator que se atenham à matéria em
discussão.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - ... da ma
neira que julgar mais adequada. Longe de mim
qualquer censura. Estou até retribuindo a genti
leza de V.Ex",explicando por que não posso aten
der ao seu apelo tão extremado. Se o nobre Presi
dente desta Subcomissão e os demais Srs. Consti
tuintes aqui presentes concordarem, não obstante
estar satisfeito o requisito regimental, e adiarem
a apreciação das outras matérias, não tenho obje
ção alguma. Até porque não tenho empenho em
que prevaleça minha opinião no seio deste órgão
técnico. Curvo-me a todas as decisões contrártas

ao parecer do Relator, do modo mais correto e
educado, como sempre me conduzi.

Sr. Presidente vou concluir. Permita-me acres
centar apenas que este instituto é uma inovação.
É algo novo, a nível constitucional. Fica assegu
rado ao Cidadão o direito de ação, por via proces
sual própria, para garantia da prestação de servi
ços, em especial os remunerados por taxas, que
é uma contraprestação pelos serviços prestados.

Portanto, acho que já foi abrangente. Lamento
que não se possa ir além desses limites Por uma
questão de coerência, tenho que manifestar-me
pela redação contida no anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque da emenda N° 48-6, de autoria do
Constituinte MauríCIO Fruet. Com a palavra a Sra.
Secretária, para proceder à chamada.

(Procede-se à Votação.)

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Estamos em processo de votação. A Presi
dência solicita ao Constituinte Alexandre Puzyna
que aguarde um instante.

A Presidência indaga se algum Constituinte dei
xou de exercer o direito de voto. (pausa.)

APresidência vai proclamar o resultado da vota
ção do destaque da Emenda n° 48-6, de autoria
do Constituinte Maurício Fruet: 10 votos "sim",
4 votos "não".

Rejeitada a emenda.
A Presidência concede a palavra, pela ordem,

ao Constituinte Alexandre Puzyna.

O SR. CONSTITUINTE ALEXANDRE PUZVNA
- Sr. Presidente, acho que os nobres Consti
tuintes estão realmente querendo ajudar a termi
nar esta votação. Na verdade, porém, torna-se
dificilpassar, a partir de agora, qualquer proposta,
por causa do quorum. Inclusive, desde o começo
vem ocorrendo isso. Por exemplo, tive minha pro
posta rejeitada por dois votos a treze. Quer dizer,
dificilmente ela passará, porque o nobre Relator,
evídentemente, vai defender seu ponto de vista.
E um voto a menos. Se apenas dois companhei
ros ficarem contra, evidentemente não vão votar.
Gostaria de propor que, se possível - e se os
companheiros aceitarem - deixássemos a vota
ção para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência já se manifestou a respeito do
assunto. A assessoria está completando os telefo
nemas. Informa, ainda, ao plenário - inclusive
solicita ao Constituinte Arnaldo Martins que ouça
isso com atenção - que os Constituintes que
estão presentes até este momento são os que
efetivamente têm participado dos trabalhos. Em
outras reuniões, não tivemos quoruii1êIfferente
do de hoje. Evidentemente, o próprio plenário
é que decide pelo prosseguimento ou não da

.votação, Quando há número regimental, a Presi
dência, manifestando essa opinião, de caráter in
formativo, dá prosseguimento à votação.

Vamos votar a proposta de rr 109-1 do Consti
tuinte José Dutra.

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Constituinte José Dutra,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Consi
derando-se a manifestação de V.gxo, - há pouco
enfatizada - tomando o pião na unha -, gostaria
que V.Ex' submetesse à consideração do plenário
a continuidade ou não da reunião. Realmente,
não vamos atingir o objetivo que pretende o Cons
tituinte Aloysio Chaves, no sentido de que o Rela
tório possa, pelo menos, expressar a média do
pensamento dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência informa ao Plenário que estamos
caminhando para o final da votação e, portanto,
a questão de ordem do Constituinte José Dutra,
lamentavelmente, não poderá ser atendida, eis
que, de acordo com norma explícita do Regimen
to Interno, havendo quorum, há votação.

O SR. CONSTITUINTE MELLO REIS - Peço
a palavra, Sr. Presidente, para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Constituinte Mello Reis,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MELLO REIS - Não
vejo como dizer-se que propostas não estão sen
do aprovadas. Várias propostas aqui aprovadas
contrariam o parecer do Relator. Então, não está
sendo justa essa argumentação, favorável a sus
pender-se a reunião e transferir-se o restante da
votação para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Em votação a Emenda n° 109-1, de autoria
do Constituinte José Dutra. Trata-se de emenda
aditiva:

"Adite-se ao art. 11 do anteprojeto o seguinte
inciso:..."

O SR CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, esta proposta está prejudicada, por
que se vinculava a outra, relativa à fixação de
50% para custeio de despesas de pessoal.

O SR.PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-\'0 Sr. Constituinte José Dutra, autor da emen
da, vai retirá-Ia.

---o SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Não
a retiro. Ela está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Portanto, a emenda n° 109-1 não será colocada
a votos, por estar prejudicada.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Vi
valdo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTEVIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, há uma outra proposta - a última
que apresentei à Subcomissão, - a emenda n°
106, que sugere o acréscimo de dois artigos à
Seção cuja votação agora se encerrou. Seriam
os arts. 11 e 12, subsequentes ao art. 10. Pediria,
então, a V.Ex'...
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Ela será votada oportunamente, por ordem
de entrada. Inclusive por não haver conflito, no
caso. De acordo com a metodologia aplicada pela
Presidência, por não ser conflituosa e por se tratar
de artigos novos, portanto, a renumeração resol
verá a questão. A proposição será votada na se
qüência preparada pela direção dos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Permita-me, Sr. Presidente. Será ao final dos tra
balhos, ao final da votação de todos os artigos
do Anteprojeto?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Veja bem, ela será votada dentro do grupo
em que estiver encaixada, com base na classifi
cação feita pela assessoria. É a úItim~

Em votação a emenda n° 26-5, do ltonstituinte
Arnaldo Martins, que propõe a adição de pará
grafo único ao art.16, com a seguinté redação:

"Parágrafo único. A fim de aumentar as
exportações, desenvolver determinadas re
giões ou possibilitar crescimento a setores
importantes da sociedade brasileira, poderá
a União conceder as isenções e os benefícios
vedados neste artigo, devendo, entretanto,
ressarcir os Estados e os Municípiosdos valo
res que deixaram de receber."

O pedido de destaque da emenda rr 26-5, de
autoria do Constituinte Arnaldo Martins, refere-se
ao parágrafo único do art. 16 do Anteprojeto.

Com a palavra o Constituinte Arnaldo Martins,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Sr. Presidente, o art. 16 tem a seguite redação.

"É vedada à União e aos Estados conceder
isenções ou quaisquer outros benefícios fis
cais, relativamente a tributos de competência
dos Municípios."

Há o acréscimo do parágrafo úmco, então, que
seria o seguite:

"Afim de aumentar as exportações, desen
volver determinadas regiões ou possibilitar
crescimento a setores importantes da socie
dade brasileira, poderá a União conceder as
isenções e os benefícios vedados neste arti
go, devendo, entretanto, ressarcir os Estados
e os Municípios dos valores que deixaram
de receber."

Ocorre que, muitas vezes, há interesse da União
em que determinada indústria se instale no País.
E ela, às vezes, quer conceder certos incentivos,
como, por exemplo, em relação a (CM etc, o que
é da competência do Estado, sendo que uma
parte vai para o Município.

Acho que não deviamos vedar completamente.
Se a União tivesse esse interesse, que ressarcisse
o Estado e o Município. O que não é possível
é continuar o que ocorre atualmente, ou seja,
a União, para uma exportação, concede isenção
de ICMe o Estado nada recebe, nem o Município.

Esta, a nossa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga ao Plenário se algum
Constituinte quer encaminhar a votação contra
a proposta. (Pausa) Tem a palavra o Constituinte
Waldeck Ornélas, para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- O Anteprojeto da Subcomissão de Tributos

tem um dispositivo - do qual discordo - que
estabelece que o ICM não incidirá sobre os produ
tos industrializados destinados a exportação. Acho
que a União tem suficiente raio de manobra, já
que a ela pertencem o Imposto de Exportação
e o Imposto sobre Produtos Industrializados, A
União conta também com outros meios, através
de subsídios, incentivos e benefícios, porque pode
atender aos setores que interessar. Acho que a
vedação é uma medida muito salutar, para evitar
que se faça favor com o bolso alheio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação a fovor da emenda.
(Pausa.) Com a palavra o Sr. Relator AloysioCha
ves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, a meu ver, a redação que demos resultava
de um entendimento que aferi nesta Comissão.
Isto porque, quer durante os painéis, quer durante
os debates internos que travamos, sempre se le
vantou a questão do abuso, do arbítrio da União,
ao fazer essas concessões, ao usar dessas liberali
dades, em detrimento dos Estados e dos Municí
pios. Temos o caso clássico do ICM da carne,
do boi, em que a União retomava, e esse retomo
era sempre precário, sempre difícil, em detrimen
to dos Estados e Municípios. Para fazer uma com
paração, eu citaria o exemplo da nossa Arnazônia,
que, dentro de algum tempo, estará exportando
mais de um bilhão de dólares, não importando
mais que 150 milhões de dólares. Dessas exporta
ções todas, como o nobre Constituinte Waldeck
Omélas acentou, há o retomo para a União. E,
quando se cobram as importações feitas com
esse excesso das nossas exportações, ele é nacio
nalizado em outros portos, onde ficam esses tribu
tos - inclusive o ICM.

De sorte que, em minha opinião, há sempre
margem para o abuso. A não ser que se permita
sejam celebrados convênios. O que o próprio An·
teprojeto, aliás, prevê nas disposições gerais há
uma norma e esse respeito. Acho que, feito o
convênio, isso poderá ocorrer. Agora, o princípio
foi esse, que me pareceu consubstanciar o pensa
mento da Subcomissão. Mas, se não é este o
pensamento da Subcomissão, ela o dirá na vota
ção.

Como foi acentuado pelo nobre Constituinte
Mello Reis, já fui vencido em inúmeras questões
como Relator. Não invoco a questão do quorum,
não invoco a precariedade de quorum, nem me
sinto melindrado por qualquer decisão da Subco
missão. Esta é soberana para decidir e, desta for
ma, acatarei, em qualquer circunstância e com
muito respeito, todas as suas decisões.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque da Emenda n- 26-5, do Sr. Consti
tuinte Arnaldo Martins. A Presidência alerta a as
sessoria para a votação. Com a palavra a Sr' Se- _
cretária, para proceder à chamada.

(Procede-se à votação).

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de exercer o direito de voto. (Pausa.) Cons
tituinte Alexandre Puzyna, a Presidência solicita
a V. Ex" que anuncie seu voto. (Pausa.)

APresidência vaiproclamaro resultado da vota
ção da Emenda rr 26-5, do Constituinte Arnaldo
Martins:11 votos pelo "não" acolhimento e 3 pelo
acolhimento.

Rejeitada a emenda.
Passamos à votação do pedido de destaque

da Emenda n° 133-4, que se refere ao art. 18,
do caput, do Anteprojeto, de autoria do Consti
tuinte Alexandre Puzyna, e que diz o seguinte:

"Na forma do art. 18, caput, do Regimento
Intemo da Assembléia Nacional Constituinte,
o signatário apresenta a seguinte emenda:

Art. Aos que, por força de atos institu
cionais, tenham exercido, gratuitamente,
mandato eletivode vereador, ser-lhe-âo com
putados, para efeito de aposentadoria ao Ser
viço Público e na Previdência Social, em do
bro os referidos períodos."

Com a palavra o Constituinte Alexandre Puzyna,
para encaminhar a votação.

O SR CONSTITUINTE ALEXANDRE PUlYNA
- Sr. Presidente, meus caros Constituintes, na
verdade, durante um período muito grande, os
Vereadores trabalharam sem perceber coisa algu
ma. E foram sacrificados. Isso, aliás, não se aplica
apenas aos Vereadores, mas aos Prefeitos e tam
bém aos Vice-Prefeitos.Mas aqui eu quis destacar
somente a situação dos Vereadores. Nas realida
de, no cálculo da aposentadoria deveria ter sido
consignado em dobro esse tempo que eles perde
ram. Se eles estão sendo descontados para contri
buição ao INPSou qualquer outro órgão previden
ciário, deveriam ter o direito de contar mais uma
vezesse tempo. Acho justo isso, porque eles traba
lharam durante muito tempo e nada receberam
em troca. Seria um ato de justiça a concessão,
pela comunidade, desse benefício a essas pes
soas.

O SR. PRESIDENTE (LUIZ Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga ao Plenário se algum
Constituinte quer encaminhar a votação contra.
(Pausa.)

A Presidência indaga ao plenário se algum
Constituinte deseja encaminhar a votação a favor.
(Pausa.)

Com a palavra o Sr. Relator Aloysio Chaves,
para encaminhar a votação.

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente, exaramos a seguinte manifestação na apre
ciação desta emenda:

"Pelo não acolhimento. Julgou-se que o
conteúdo da emenda estaria mais adequado
para figurar em contexto de legislação ordi
nária,"

No caso, trata-se de legislação que manda con
tar tempo de serviço eleitoral, ou de legislação
que manda contar tempo de serviço prestado em
certas atividades não remuneradas. Não havia ne
cessidade, portanto, de o Relatórdár um trata
mento constitucional a essa matéria.

Não entro no mérito da proposição. Pode ser
até intrinsicamente muito justo e elogiável. Ape
nas mantive uma linha de coerência na elabo
ração dessa Constituição, para não descer a deta
lhes excessivos, que podem perfeitamente ser res
guardados na legislação comum.

Esta, a razão por que concluí pela manutenção
do texto do Anteprojeto.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque da Emenda n° 133-4, de autoria do
Constituinte Alexandre Puzyna.

Com a palavra a SI'" Secretária, para fazer a
chamada.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita aos Srs. Constituintes
que não votaram que anunciem seu voto. (Pausa.)
A Presidência vai anunciar o resultado da votação
do pedido de destaque da Emenda n° 133-4, do
Constituinte Alexandre Puzyna: 5 votos "sim"; 9
votos "não"; uma abstenção.

Rejeitado o destaque.
Vamos passar à votação do pedido de destaque

para a Emenda rr 39-7, de autoria do Constituinte
Maurício Fruet. Esta emenda se refere ao art. 19
do Anteprojeto e tem a seguinte redação:

"Substitua-se, no caput do art. 19 do Ante
projeto,a expressão "Os Estados poderão, me
diante leicomplementar..." por: "OsMunicípios
poderão, mediante convênios,aprovadospelas
respectivas Câmaras Municipais .."

Portanto, trata-se da substituição da expressão
"Os Estados poderão, mediante lei complemen
tar" por "Os Munidpios poderão, mediante convê
nio, aprovado pelas respectivas Câmaras Munici
pais..."

E há ainda, o item "b'', que diz o seguinte:
Dê-se ao parágrafo único do art. 21, do Ante

projeto a seguinte redação:

"Parágrafo único. O Conselho Metropoli
tano será organizado e terá sua competência
definida em convênio, assegurada a partici
pação majoritária dos Municípios abrangi
dos, sendo a metade dos seus membros Ve
readores."

Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet,
para encaminhar a votação do pedido de desta
que para a Emenda n° 39-7.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Sr. Presidente, o objetivo da emenda é fixarclara
mente uma posição de descentralização, de auto
nomia para os Municípios. Entendo também 
e me dirijo novamente ao Sr. Relator que, tendo
em vista determinados posicionamentos de Cons
tituintes aqui, nossos trabalhos não devem ser
levados assim com tanta rigidez,como se definiti
vamente a Constituição brasileira é que estivesse
sendo aprovada. Isto porque novas idéias surgem
no desenvolver desse processo. Teremos ainda
quatro oportunidades pela frente para suprimir
algo que diabolicamente pudesse vir a perturbar
a evolução da tentativa de conter a inflação na
cional.

Por isso, no momento em que pretendemos
desenvolver algumas outras idéias, nesta etapa
inicial da elaboração da Constituição, pedimos
novamente o apoio dos companheiros que com
põem esta Subcomisão, lembrando que, no que
conceme à composição do Conselho Metropo
litano, sugerimos que a metade de seus membros
seja integrada por Vereadores.

E explico por quê. Fui quatro anos presidente
de uma associação de região metropolitana 
no caso, a Região Metropolitana de Curitiba 
e sei que a ausência dos Vereadores nesse Conse-

lho em nada contribui para o processo não só
da democracia, mas, principalmente, da cons
cientização em relação às decisões tomadas pelo
Conselho junto às comunidades.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deseja encaminhar contra a votação do destaque
da Emenda n°39-7. (Pausa.) APresidência indaga
se algum Constituinte quer encaminhar a favor.
(Pausa.) Com a palavra o Sr. Relator, Constituinte
AloysioChaves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, mais uma vez sou chamado a manifes
tar-me. A1iás,já conversei com S. Ex" a esse respei
to. Entre outras razões - e peço a reflexão dos
nobres Constituintes - ponderei que, sendo as
idéias novas aqui, não posso aceitar todas as su
gestões, do mesmo modo que a Subcomissão
também tem maneiras diferentes de encarar de
terminados problemas. Como poderemos orga
nizar áreas metropolitanas apenas com base em
convênios entre as Prefeituras, quando se trata
de interesse que envolve desde o próprio Estado?
O convênio é algo precário. É preciso a garantia
da lei.amanhã, muda o Prefeito,muda o convênio.
Muda a composição partidária da Câmara, redíre
clone-se o convênio. Como marcharmos para a
área metropolitana, instituição que existe para re
solver problemas permanentes de tráfego, de co
municação e tantas outras graves questões que
assolam principalmente as metrópoles de popu
lação mais adensada? Não podemos deixar isso
para eventuais convênios. A matéria é própria de
lei complementar. Estamos transferindo também
para a lei estadual, propiciando uma participação
enorme ao Município.

Não tenho, por exemplo, em relação ao Conse
lho Metropolitano, nenhuma objeção a que se
incluam Vereadores. Pelo contrário, modificamos
o primeiro projeto nesse particular. E, para aten
der também à posições aqui dentro, estabelece
mos que o Conselho Metropolitano, por fazer pla
nejamento, terá um órgão técnico de execução
a ele subordinado -ligado, portanto, à parte exe
cutiva. Esse segundo texto, inclusive, altera o pri
meiro. O Relator não tinha posição fixa.Essa tam
bém foi uma idéia aventada no âmbito da Comis
são. Agora, deixar isso entregue a convênios ape
nas entre os Municípios parece-me altamente in
conveniente. Em todo o caso, à Comissão caberá
decidir, da forma que lhe parecer mais acertada.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência vai colocar a votos...

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
-Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Maurício Fruet

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
O nobre Relator declarou que não há nenhum
impedimento e que, conseqüentemente, concor
daria com a presença dos Vereadores no Conse
lho Metropolitano.

Minha questão de ordem é no sentido de que
a votação desta proposta seja desdobrada em
duas fases: a primeira, com relação ao caput
do art. 19 e, a segunda, com relação à participação
dos vereadores no Conselho Metropolitano.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai ouvir o Plenário, em votação
simbólica, por não se tratar de matéria constí
tucronal,

A Presidência indaga ao Plenário se concorda
com o desdobramento da votação do destaque
da Emenda rr 39-7~ do Constituinte Maurício
Fruet. Os Constituintes que estiverem de acordo
permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada.

A Presidência vai submeter a votos, primeiro,
o caput do artigo apontado no pedido de desta
que como letra "a" da Emenda rr 39-7. Posterior
mente, votaremos o item "b", que propõe nova
redação para o parágrafo único.

A Presidência solicita à SI'" Secretária que faça
a chamada para a votação da letra "a" do pedido
de destaque da Emenda rr 39-7, do Constituinte
Maurício Fruet

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
deixou de exercer o direito de voto. (Pausa.)

APresidência vaiproclamar o resultado da vota
ção do item "a" do destaque da Emenda n- 39-7,
do Constituinte Maurício Fruet 7 votos "sim"; 8
votos "não".

Rejeitada.
A Presidência vai submeter a votação o item

"b" do pedido de destaque da Emenda n° 39-7,
do Constituinte Maurício Fruet.

Com a palavra a SI'" Secretária, para fazer a
chamada.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Permita-me, Sr. Presidente. Meu voto é "sim",
com restrições. Gostaria de fazer uma declaração
de voto no final do processo.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência receberá a declaração de voto
do Constituinte Waldeck Omélas, na forma regi
mental, por escrito.

(Continuação da votação.)

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Sr. Constituinte
deixou de exercer o direito de voto. (Pausa.)

APresidência vaiproclamaro resultado da vota
ção do item "b'' do pedido de destaque da Emen
da n° 39-7, de autoria do Constituinte Maurício
Fruet 15 votos "sim"; nenhum voto contra.

Aprovada. (Palmas.)
Passa-se à apreciação da emenda n° 77-0, de

autoria do Constituinte LuizAlberto Rodrigues.
Convoco o Constituiunte Mauro Miranda, 1°_VI

ce-Presidente, a assumir a Presidência.
(Assume a Presidência o si. Constituinte

MauroMirand,p.)

O SR.CONSTITUINTE LUIZ ALBERTORODRI
GUES - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que
propomos é uma emenda substitutiva - na ver
dade, para substituir uma palavra no § lodo art.
19 do Anteprojeto, no qual está previsto que a
criação de áreas metropolitanas será feita por cri
térios estabelecidos em lei complementar nacio
nal.

Propomos que a palavra "nacional" seja substi
tuída pela palavra "estadual". Ou seja, as áreas
metropolitanas, a nosso ver, deverão ser criadas
por lei complementar estadual, para fazer face
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às diferentes realidades de cada um dos Estados.
Atende-se ainda, ao princípio da despadronização
da legislação e ao princípio da adequação da le
gislação à realidade que deve ser enfrentada. Por
exemplo, em São Paulo a área metropolitana tem
uma configuração e um caráter especiais, diferen
tes das de Curitiba e Cuiabá, cidades que apre
sentam questões de natureza metropolitana. Pro
pomos, então, que a competência seja levada a
nível estudual.

É esta a emenda que queremos apresentar.

oSR. PRESIDENTE (Mauro Miranda)-Algum
Constituinte quer mamfestar-se favoravelmente?
(Pausa.) Algum Constituinte quer manifestar-se
contrariamente? (Pausa.)

Com a palavra o Sr. Relator, o nobre Consti
tuinte Aloysio Chaves.

o SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, ilustres membros da Subcomissão, enten
do que os critérios gerais para a criação de área
metropolitana devem ficar à conta de lei comple
mentar federal e a decisão da criação, no âmbito
da competência estadual. Há um interesse tam
bém nacional, que envolve a criação, a adminis
tração, a transferência de recursos para essas
áreas metropolitanas até a presente data, em nú
mero de nove. Na realidade, há mais de trinta
áreas metropolitanas neste País, caracterizadas,
sobretudo, pelas grandes metrópoles, pelas gran
des capitais ou pelas cidades de população bem
consíderáveL Os recursos federais são normal
mente solicitados, envolvidos nesse planejamento
e no custeio de todos os projetos, ou de grande
parte dos projetos, nessas áreas metropolitanas.

De sorte que os critérios gerais devem ser tam
bém de competência da União. São fixados pelo
Congresso Nacional - Câmara dos Deputados
e Senado Federal - ficando a cnação a cargo
do Estado.

Esta é a opinião do Relator. Está colocada no
Anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Em
votação.

(Proceda-se à votação.)

oSR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) -A pro
posta do Constituinte Luiz Alberto Rodrigues foi
rejeitada por 10 votos a 4.

(Reassume a Presidência o Constituinte
Luiz Alberto Rodrigues.)

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai passar à votação da Emenda
rr 53-2, de autoria do Constituinte Maurício Fruet,
que tem a seguinte redação:

"Substitua-se, nos arts. 19,20 e 21 do An
teprojeto, a expressão "áreas metropolita
nas" por regiões metropolitanas."

Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet,
para encamínhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Em que pese a nova nomenclatura adotada pelo
eminente Relator, entendemos que a expressão
"regiões metropolitanas" está definitivamente as
similada pela população, não só dessas áreas.,
como de todo o País. Consequentemente, não
vemos por que alterar essa nomenclatura.

Nossa proposta é, pois, no sentido de que seja
mantida a expressão "regiões metropolitanas",
até mesmo pelo fato de que em todas essas re
giões as entidades são registradas com a adoção
da expressão "região" - organismos estaduais
com regulamentação definida, conselho das re
giões metropolitanas, etc. A adotar-se a sugestão
do Relator, haveria necessidade de uma série de
modificações que, no caso, me parecem drspen
sáveis.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodngues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação contra. (Pausa.)

A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação a favor. (Pausa.)

Com a a palavra o Sr. Relator, Constituinte Aloy
sio Chaves

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, em nosso parecer, declaramos que o Ante
projeto reservou o vocábulo "regiões" para desig
nar o agrupamento de Estados, e o vocábulo
"área", para nominar o agrupamento de Municí
pios O critério, claramente explicado na justifi
cação do Anteprojeto, foi o da funcionalidade.
Portanto, não nos parece conveniente chamar de
"regiões" o agrupamento de Municípios, que não
tem seu status diminuído pelo nomen luris atri
buído.

Esta é uma orientação que encontrei na dou
trina Os melhores trabalhos estão escritos sobre
este assunto. Se estamos chamando "regiões de
desenvolvimento econômico", adequar essa de
nominação é objeto de lei ordinária, de lei comple
mentar, como teremos de fazer em quase toda
a legislação brasileira, depois da promulgação da
nossa Constituição. Portanto, pareceu-me mais
coerente e adequada essa designação.

Não é uma questão de predileção, nem de ojeri
za pela palavra. É que, inclusive, estamos usando
a expressão "regiões", e na legislação posterior
a ela será repetida esta designação para as áreas
das grandes regiões geográficas do País. Só que
agora estamos procurando dar um tratamento
especial, no sentido de quase institucionalizar esse
problema regional.

Estas, as razões do meu parecer. Mantenho
a redação do Anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque da Emenda rr 53-2, de autoria do
Constituinte Maurício Fruet.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de exercer o direito de voto. (Pausa.)

APresidência vai proclamar o resultado da vota
ção do pedido de destaque da Emenda n" 53-2,
de autoria do Constituinte Maurício Fruet: 9 votos
"sim"; 4 votos "não".

Rejeitada a emenda.
A emenda que vamos votar agora se refere

ao art. 20 do Anteprojeto. É de autoria do Consti
tuinte José Dutra.

"Requeiro destaque para a votação em se
parado da expressão "órgão estadual com
petente", contida no § 2" do art, 20 do ante
projeto."

Com a palavra o Constituinte José Dutra, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, o § 2" do art. 18 diz o seguinte:

"O parecer prévio sobre as contas que o
Prefeito deve prestar anualmente, emitido pe
lo Tribunal de Contas ou órgão estadual
competente, somente deixará de prevalecer
por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal."

E o § 3" diz:

"O Município com população superior a
três milhões de habitantes poderá instituir
Tribunal de Contas Municipal."

Há, a meu ver, certo choque entre um e outro
dispositivo. Na tentativa de eliminar esse choque,
requeri a votação em separado deste texto do
§ 2" do art. 18, para substituí-lo por "Tribunal
de Contas Municipal". Ficaria, portanto, em sinto
nia com o que se contém no § 39•

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Plenário que o pare
cer atual está na página 24. O § 2" do art. 18
diz o seguinte:

"O parecer prévio sobre as contas que o
Prefeito deve prestar anualmente, emitido pe
lo Tribunal de Contas ou órgão estadual
competente, somente deixará de prevalecer
por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal."

A emenda é supressiva. O Constituinte propõe
que se retire do texto a expressão "órgão estadual
competente".

A Presidência indaga se algum Constituinte
quer manifestar-se contrariamente. (Pausa.)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, permita-me prestar um esclarecimen
to. Não está no pedido de destaque a supressão
dessa expressão. Pedi destaque para a votação
em separado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Sim, mas o que vamos votar é se permanece
ou não no texto.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ DUTRA-Estou
esclarecendo meu pedido de destaque. O objetivo
de meu pedido de destaque é exatamente fazer
uma sintonia entre o que existe no § 29 e o que
estã posto no § 3°, que fala em 'Tribunal de Con
tas Municipal", ou seja, colocar a expressão "Tri
bunal de Contas Municipal" no lugar de "órgão
estadual competente".

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência solicita atenção ao Plenário, por
que, evidentemente, temos de colocar em votação
este pedido de destaque, que está redigido da
seguinte maneira:

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado da expressão "órgão estadual compe
tente", contida no § 2" do art. 20 do antepro
jeto."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, parece que não me fizentender bem.
Inclusive, o nobre Constituinte Waldeck Ornélas
está pedindo esclarecimentos. O que desejo, de
fato, é colocar, no lugar de "órgão estadual com-
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petente", a expressão 'Tribunal de Contas Munici
pal". Como já consta, aliás, no § 3°.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
-APresidência vaiverificarse algum Constituinte
quer manifestar-se contrariamente. (Pausa.)

Algum Constituinte gostaria de encaminhar a
votação a favor? (Pausa.)

A Presidência concede a palavra ao nobre Rela
tor, Constituinte Aloysio Chaves, solicitando que
S. Ex" dê sua interpretação, em auxílio à decisão
da Presidência, e que também manifeste a opinião
do Relator.

O SR. RELA..TOR (Aloysio Chaves) - Peço ao
nobre Constituinte José Dutra que atente para
este detalhe. Acho que, se examinarmos a reda
ção do artigo, poderemos afastar a dúvida que
o levou a apresentar esse destaque da expressão
contida no § 2° do art. 18 do anteprojeto, agora
transportada para a do § 3' do mesmo artigo.

O Estado pode estabelecer, como vários já o
têm feito, um Conselho de Contas Municipal para
todos os Municípios. Não sei se o tem o Estado
do Amazonas, mas o tem o Estado do Pará, por
exemplo. Seis Estados, na Federação, têm um
Conselho de Contas Municipal para todos os Mu
nicípios. É: evidente que ou teria o Tribunal de
Contas do Estado ou o órgão competente, que,
no caso, é esse Conselho. Essa norma é neces
sária, é clara e tem sua destinação definida.

Já o § 3° diz:

"O Município, com população superior a
três milhões de habitantes, poderá instituir
Tribunal de Contas Municipal."

São duas coisas perfeitamente distintas. Creio
que, com a compreensão de S. Ex", isso estará
esclarecido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: DUTRA-Permi
ta-me. No meu Estado já existe o Tribunal de
Contas Municipal. Não é mais Conselho, como
ocorre em alguns outros Estados.

O SR. RELA..TOR (AloysioChaves) - Creio que
V. Ex" está equivocado, porque a cidade de Ma
naus não tem população para instituir Tribunal
de Contas Municipal, como não a tem a cidade
de Belém, cuja população é superior à de Manaus.

Então, o Estado cria um Conselho de Contas
para os Municipios. É: para o Municipio, não é
do Município.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ: DUTRA - Não,
mas no meu Estado existe o Tribunal de Contas
Municipal.

O SR. RELA..TOR (AloysioChaves) - É:o Esta
do que tem. Ou, então, o Conselho de Contas
dos Municipios, que abarca todos os Municipios.

Era o esclarecimento que queria fazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: DUTRA- Sr.
Presidente, apenas para esclarecer, desejo dizer
que, na verdade, no Amazonas antes havia o Con
selho de Contas dos Municípios. Hoje, no entanto,
é Tribunal de Contas dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Waldeck Ornélas,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Na verdade, o que está ocorrendo é uma ten
dência. Os Estados que têm Conselho de Contas

dos Municípios passam a chamá-los de Tribunal
de Contas dos Municipios, mantida a abrangência
em relação a todos os Municípios de Estado. Isso
também ocorreu na Bahia. Parece-me que apenas
seis Estados têm esse tipo de mecanismo e estão
passando a chamar tais órgãos de Tribunais de
Contas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai colocar em votação o pedido
de destaque da expressão "órgão estadual com
petente", do Constituinte José Dutra.

Em votação.
(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Tem a palavra o Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ: DUTRA - Gos
taria de saber se será mantida a mesma sistemá
tica. Se o Constituinte votar "sim", estará votando
a favor do meu destaque, portanto, incluindo a
expressão 'Tribunal de Contas do Município"; se
votar "não", ou seja, contrariamente, estará man
tido o texto do projeto.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Permita-me, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Constituinte Arnaldo Martins.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Parece-me que basta tirar a palavra "estadual"
para resolver o problema, porque a redação seria:
"ou de outro órgão a que for atribuída essa com
petência". Bastaria retirar a expressão "estadual".

Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet,
para colaborar no encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Minha intervenção, até certo ponto, se fundamen
ta nas observações feitas pelo Constituinte Arnal
do Martins. Faria esta consulta ao companheiro
José Dutra, ou seja, se a observação feita pelo
Constituinte Amaldo Martins é compatível com
a sua posição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Não,
porque, na verdade, o que queremos com a pro
posta é constitucionalizar o Tribunal de Contas
dos Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência colocará a matéria em votação.
Informa que estamos votando o destaque da ex
pressão "órgão estadual competente".

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de exercer o direito de voto.

APresidência vai proclamaro resultado de vota
ção do destaque da expressão "órgão estadual
competente", contida no parágrafo 2° do art. 20
do anteprojeto, de autoria do Constituinte José
Dutra: 4 votos a favor; 11 votos contra.

Rejeitado o pedido de destaque.
Passa-se à votação do pedido de destaque do

Constituinte José Dutra, lavrado nos seguintes ter
mos:

"Requeiro destaque para votação em sepa
rado do § ,1o do artigo 21 do anteprojeto,
inclusive de seus incisos."

Com a palavra o Constituinte José Dutra, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTEJOSÉ: DUTRA - Diz
o § 1° do art. 21:

"Ao Conselho de Ouvidores, constituído
de representantes da comunidade, em espe
cial de entidades econômicas, profissionais
e culturais ..."

Aívêm os itens I, 11 e 111 e os §§ 2' e 3°.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência permite-se tomar a palavra, para
informar ao Plenário e ao próprio Constituinte Jo
sé Dutra que há mais dois pedidos de destaque
de sua autoria, referentes ao mesmo art. 21, ou
seja, um para votação do § 2°e outro, para votação
em separado do § 3°. Na verdade, será uma vota
ção única, já que...

O SR. COl'ISTITUlNTEJOSÉ DUTRA - Não,
Sr. Presidente. Acho que não se pode caminhar
por esse rumo. Os objetivos são independentes;
os três pedidos de destaque são diferentes. Exis
tem pontos no projeto com os quais eu concordo.
Então, meu objetivo é destacar alguns pontos do
art. 21 para submeter à deliberação dos meus
colegas.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra, então, o Constituinte José Du
tra, para encaminhar a votação do seu pedido
de destaque para a supressão do § 1°, incisos
I, 11 e 111 do art. 21.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, o eminente Relator trouxe uma novi
dade para o Plenário desta Subcomissão. No art
21, S Ex- objetiva a criação de um Conselho de
Ouvidores, constituído de representantes da co
munidade, em especial de entidades econômicas,
profissionais e culturais, e, em seguida, trata da
competência desse Conselho.

Quanto à competência, o inciso I estabelece
que compete ao Conselho de Ouvidores "mani
festar-se, perante a Câmara de Vereadores, sobre
o orçamento municipal a ser votado"; o inciso
11 dispõe que o Conselho irá "fiscalizar o desem
penho da administração municipal, no curso da
execução orçamentária, manifestando-se perante
a Câmara de Vereadores, sempre que julgue ne
cessário"; finalmente, o inciso 111 estabelece que
o Conselho irá "receber queixas da comunidade
a respeito do funcionamento da administração
municipal e encaminhá-Ias aos órgãos compe
tentes, providenciando, quando for o caso, medi"
das de apuração da responsabilidade de servi
dores municipais".

Ora, Sr. Presidente, no que conceme à criação
do Conselho e à sua partícrpação no seio da co
munidade, concordo inteiramente com o antepro
jeto. Mas, no caso do inciso I, não posso, data
venia, concordar, porque há nele um imperativo
a ser observado pelas Câmaras Municipais. Do
jeito como está redigido o dispositivo, ou seja,
determinando que ao Conselho competirá mani
festar-se, perante a Câmara de Vereadores, sobre
o orçamento municipal a ser votado, transmite-se
uma obrigação para a Câmara: a de ouvir o Con
selho. Parece-me que, isto, fere-se a autonomia
da Câmara fv\unicipal, que deve chamar para se
rem ouvidas aquelas pessoas que reputar neces
sário. Assim, Sr. Presidente, desisto quanto aos
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dois incisos do § 1o e manifesto-me contra o inciso
I.

o SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer manifestar-se contrária ou favoravelmente
à proposição. (Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Maurício Fruet,
para manifestar-se contra.

O SR. CONSTITUINTE MAURfCIO FRUET
Sr. Presidente, entendo que as ponderações do
companheiro José Dutra são eficientes e perti
nentes. No entanto, parece-me que o assunto exi
ge um pouco mais de discussão. Entendo que
o instituto que aqui estamos criando nesta Comis
são é da mais alta significação. Proporia, pois,
ao companheiro que durante o processo de dis
cussão de emendas na Comissão da Organização
do Estado tentássemos aprofundar esta discus
são, já que, no meu entender, esse aspecto é
realmente de fundamental importância. Acredito
que no momento talvez seja difícil aprofundar a
análise da questão, o que é indispensável para
assumir uma posição.

Minha proposta, portanto, é que, não obstante
se encerrarem hoje os trabalhos desta Subco
missão, façamos uma reunião com os compa
nheiros da Comissão, para apresentarmos uma
proposta conjunta, na Comissão da Organização
de Estado, aperfeiçoando a proposta e oferecen
do um melhor rumo para esse instituto que julgo
fundamenta!, um grande avanço na elaboração
da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Constituinte Waldeck
Ornélas, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Não sei se o nobre Constituinte é contra ou
a favor, porque não entendi se S. Ex" é contra
o dispositivo ou contra a proposição. Tendo em
vistaa intervenção do Constituinte MaurícioFruet,
no sentido de que se mantenha, no texto da pro
posta, o caput do art 21 e o parágrafo 3°,porque
a lei fundamental- no caso, a ConstituiçãoMuni
cipal - definiria as atribuições do Conselho de
Ouvidores. Assim se evitaria essa duplicidade, já
que aquela Constituição defmiria a forma como
seria operado o Conselho. Desta forma, não avan
çaríamos na formulação de uma estrutura que
é nova. Enquanto isso, é usado o ouvidor singular.
Estamos criando um Conselho de Ouvidores, atri
buindo-lhe uma série de competências, inclusive
com eleição por sufrágio universal,ou seja, uma
eleição idêntica à de Vereador,o que pode confun
dír a população na hora de votar para Vereador
e para Ouvidor. E, já que se trata de sufrágio
universal, ele deixaria de ser representante de ór
gãos de entidades.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência faz um apelo aos Srs, Consti
tuintes. Estamos caminhando para o final dos
nossos trabalhos, e há poucas emendas a serem
apreciadas. A Presidência solicita aos Srs. Consti
tuintes que procurem manifestar suas opiniões
dentro do tempo regimental.

Com a palavra o Constituinte Aloysio Chaves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, faço minhas as palavras do nobre Consti
tuinte Maurício Fruet. Esta é uma tentativa de

criar uma solução. É algo inovador, dentro dessa
tendência que se observa, de renovação nacional,
e, sobretudo, com o desejo de, fortalecendo-se
os municípios, resguardar-se também a probi
dade da administração pública, a boa aplicação
dos recursos.

Reconheço que esta fórmula possa ser aperfei
çoada posteriormente. Mas, como é algo novo
que se está criando, parece-me de toda conve
niência que tivesse seguimento. Por isso, faço um
apelo também ao nobre Constituinte José Dutra,
que já concorda em retirar dois destaques supres
sivos, para que a idéia prospere e seja examinada
mais adiante, com todo o cuidado, com vistas
a ser modificada e aperfeiçoada, se for conve
niente, como propôs, com muito equilíbrioe com
muita argúcia, o nobre Constituinte Maurício
Fruet.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência vai, então, submeter a votos a
proposição do Constituinte José Dutra, que re
quer destaque para votação em separado do §
1° do art. 21 do Anteprojeto - inclusive seus
três incisos.

UM SR. CONSTITUINTE - Como será feita
a votação?

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Votando-se "sim", aprova-se o destaque e ex
cluem-se o § 1°e incisos;votando-se "não", man
têm-se referidos dispositivos.

(Procede-se à votação).

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum dos Srs. Consti
tuintes deixou de votar. (Pausa.)

APresidência vaiproclamaro resultado da vota
ção: 6 votos "sim"; 9 votos "não".

Rejeitado.
A Presidência registra que recebeu declaração

de voto do Constituinte Waldeck Ornélas, na for
ma regimental, relativo à Emenda rr 397, letra
ub".

Vamos, agora, submeter a votos proposição do
ConstituinteJosé Dutra, que requer destaque para
votação em separado do § 2° do art. 21 do ante
projeto.

O parágrafo 2° diz o seguinte:

"Os membros do Conselho de Ouvidores
serão eleitos, por voto direto e secreto, em
sufrágio universal, e exercerão suas atribui
ções gratuitamente."

A Presidência indaga se o Constituinte José
Dutra quer encaminhar a votação.

O SR. CONSmUlNTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, essa proposta fere fundamente os di
reitos dos representantes da população de cada
Município. Aprevalecer esse tipo de eleição, have
rá um verdadeiro choque com a Câmara Muni·
cípal,

O SR. CONSmUlNTE ALEXANDRE PUZVNA
- Permita-me V. Ex"

Pelo que entendo, os Ouvidores vão fiscalizar
não apenas o Executivo, mas também o Legis
lativo.Achoque aíestá a importância do ombuds
mano É a filosofia do Ouvidor.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- Continua com a palavra, para encaminhar a
votação, o Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Con
cluo, Sr. Presidente.

Não posso compreender nem aceitar que no
Município se faça uma eleição para a vereança
e, depois, outra, em todo o MunIcípio, para o Con
selho. Acho que a idéia do Conselho é muito
boa, como sublinhei no início,por ser um instituto
muito importante, mas não para ser constituído
dessa forma. Temos de encontrar outra forma
que possa, realmente, propiciar a representativi
dade da sociedade. Talvezaté por classes, como
está sublinhado no § 1·,mas não em eleição geral
no Município, idéia contida no § 2'

Daí, eu pedir o destaque.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação contra ou a favor da
proposição. (Pausa.)

O Constituinte Firmo de Castro tem a palavra,
para manifestar-se favoravelmente à proposta.

O SR. CONSTITUINTE FIRMO DE CASTRO
- Sr. Presidente, parece-me que o pedido de
destaque é claro na sua apresentação.

Salvo melhor juízo, instituído o Conselho de
Ouvidores a partir de eleições munícípaís gerais,
haveria, sem dúvida alguma, uma concorrência
com o Poder Legislativo municipal, com graves
prejuízos para a organização municipal e para o
exercício do próprio Legislativo. Isso, aliás, se an
tevê nos dispositivos anteriores, pois ali está dito
que o próprio Conselho de Ouvidores como que
se reportaria à Câmara de Vereadores a respeito
de Orçamento etc., não ficando claro nem o con
trário- o Conselho de Ouvidores também sobre
o Poder Legislativo.

Acho, portanto, que, da forma como está redi
gido, o dispositivo contribuiria para o enfraque
cimento do Poder Legislativo, que hoje quer forta
lecer-se.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Relator Aloysio Chaves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - (Início
fora do microfone.) - ...manifestar-se perante a
Câmara de Vereadores sobre o Orçamento. Por
que, se a comunidade pode achar mais relevante
uma obra, ou que um serviço público tem priori
dade, a comunidade pode manifestar-se. Pare
ce-rne perfeitamente legítimo e consentâneo com
essa organização que se quer fazer hoje. Não há
outra maneira de se escolherem pessoas que vão
ser investidas desse múnus público, se não por
eleição, que é a forma democrática consagrada
nas democracias. Não pode a Câmara escolher
pessoas que vão, de certa maneira, exercer uma
fiscalização indireta. Não pode o Prefeito nomeá
las. Como, então, constituir o Conselho? Aprovei
tando idéias locais, clubes de mães, clubes de
serviços, centros comunitários, precariamente
instalados no interior etc. Essa eleição não preci
sa, necessariamente, ser concomitante com a de
Vereadores. A organização municipal é que irá
determiná-la. É uma eleição interna em cada Mu
nicípio, que se processará quando o Município
o determinar, através da sua Constituição.

De sorte que, a meu ver, a idéia ficará mutilada
se excluirmos esse processo de escolha dos
membros do Conselho. Por isso, manifesto-me
pela manutenção do dispositivo.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 23

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o requeri
mento de destaque de votação em separado do
§2' do art 21 do anteprojeto. APresidência repete:
trata-se de pedido de destaque, do Constituinte
José Dutra, para votação em separado do § 2'
do art. 21 do anteprojeto, na forma do Parecer.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de votar. (Pausa.)

APresidência vai proclamar o resultado da vota
ção: 7 votos "sim"; 8 votos "não".

Rejeitado o pedido de destaque.
O Constituinte José Dutra requer destaque para

votação em separado do § 3' do art. 21 do ante
projeto.

Dizo § 3':

"Será conferida legitimidade processual ao
Presidente do Conselho de Ouvidores para
representar, perante o PoderJudiciário, sobre
qualquer abuso de autoridade, desvio de po
der ou má aplicação de recursos públicos."

Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, retiro o último pedido de destaque.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Retirado, pelo autor, o pedido de destaque
para votação em separado do § 3' do art. 21
do Parecer.

O Constituinte José Dutra requer destaque para
votação em separado do art. 26 do anteprojeto,
na forma do parecer, e que está assim redigido:

"Os municípios deverão, no prazo de cinco
anos, a contar da promulgação desta Consti
tuição, promover, mediante acordo direto ou
arbitramento, a demarcação de suas linhas
de fronteira, podendo, para isso, fazer altera
ções e compensações de área, que atendam
aos acidentes naturais do terreno, às conve
niências administrativas e à comodidade das
populações fronteíríças."

Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, esse artigo me preocupa bastante, em
razão do seu texto:

"Os municípios deverão, no prazo de cinco
anos, a contar da promulgação desta Consti
tuição, promover, mediante acordo direto ou
arbitramento, a demarcação de suas linhas
de fronteiras, podendo, para isso, fazer altera
ções e compensações de área, que atendam
aos acidentes naturais do terreno, às conve
niências administrativas e à comodidade das
populações fronteiriças."

Diz, a seguir, seu parágrafo único:

"Mediante solicitação dos municípios inte
ressados, o Govemo da União deverá encar
regar dos trabalhos demarcatórios a Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE)."

Até questionei esse artigo durante a apresen
tação do trabalho, procurei colher melhores infor-

mações e estudá-lo na sua profundidade. Vejo,
em primeiro lugar, que no caso dos convênios,
nos municípios para delimitação de suas áreas,
os municípios estarão invadindo uma competên
cia estadual. Estarão trabalhando dentro de uma
área estadual para delimitar suas fronteiras.

Quanto ao parágrafo único, caracterizo nítida
interferência da União no estado. Vejam bem:
"Mediante sohcitação dos municípios interessa
dos, o Governo da União deverá encarregar dos
trabalhos demarcatórios a Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)", ha
vendo, pois, interferência da União no estado, a
pedido do município.

Então, esses os dois pontos que me chamaram
a atenção. Gostaria de ouvir a manifestação dos
meus colegas a este respeito.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer manifestar-se contrariamente ao pedido de
votação em separado do art. 26. (Pausa.)

Com a palavra o Sr. Constituinte Waldeck Or
nélas.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNELAS
- Sr. Presidente, entendo que há certa ngidez
nessa questão dos limites, tanto interestaduais,
quando intermunicipais. O Parecer do Sr. Relator,
nesse sentido, parece-me que criou uma condi
ção que facilita a resolução de alguns problemas.
Temos tido casos absurdos em certos Municípios,
em que o Prefeito chega a destruir escola implan
tada por Município vizinho, sob o argumento de
o prédio estar em seu território. São casos que
frequentemente ocorrem em vários Estados.

Tenho a impressão de que a norma permitirá
que haja ajustes entre os Municípios a esse resper
to. Mas, em caso de litígio, está-se permitindo
que eles próprios recorram ao IBGE, por ser este
o órgão responsável, no País, pela produção da
cartografia oficial. Ora, o IBGE é tão importante
que, na Subcomissão do Poder Legislativo, está
sendo proposto que o Presidente daquele órgão
tenha o seu nome aprovado pelo Senado Federal,
inclusive, é também o órgão que calcula o índice
do custo de vida. Não vejo nisso, portanto, uma
intervenção, mas a utilização de apoio técnico
qualificado. Uma das coisas que frequentemente
se tem discutido é a necessidade de se ajustarem
os limites municipais a situações reais, seja do
ponto de vista físico ou humano, dada a concen
tração de população, para facilitar a acomodação
de limites. A meu ver, pois, o Parecer encaminha
o assunto de forma descentralizada e democrá
tica.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodngues)
- A Presidência mdaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação a favor. (Pausa.)

Com a palavra, o Sr. Constituinte Arnaldo Mar
tins.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
, - Sr. Presidente, entendemos a preocupação do

Sr. Constituinte José Dutra, já que, praticamente,
com a nova Constítuição, revogam-se leis com
plementares estaduais. Todo Município é criado
por lei complementar, que, ínclusive, já contém
a demarcação. Quando colocarmos isso na Cons
tituição, estaremos revogando as leis comple
mentares estaduais que criaram os Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra, o Sr. Relator, Constituinte Aloy
sio Chaves.

O SR. RELATOR (AloysioCheves) - Sr. Presi
dente, a fundamentação da apreciação da Emen
da n' 40-1 - para o que peço a atenção de
V. Ex' - apresentada pelo nobre Constrtuínte
Mauricio Fruet, está aqui, bem como a legislação
citada - os três minutos de que disponho não
me permitem reproduzi-Ia - à página 26 do Rela
tório. Trata-se de legislação que impõe, de modo
quase imperativo, procedimentos sobre as ques
tões municipais.

Ora, quem govemou um Estado, como eu, o
nobre Constituinte Lavoisier Maia e tantos outros,
sabe que elas afloram e são transferidas para o
Estado. É preciso que se resolva isso. A compe
tência do IBGE, no caso, está, inclusive, clara
mente definida em lei.

Se V.Ex's cotejarem as Constituições de 1934
e 1946, verão que o dispositivo é uma adaptação,
é uma reprodução quase literal do contido nesses
textos constitucionais. Apenas excluímos a atua
ção do Serviço Geográfico do Exército nas ques
tões municipais e a transferimos, como prevê a
lei, para o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística -IBGE.

Trata-se de norma necessária, conveniente, que
peço seja mantida no Anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Permite-me V.Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Apenas a título de contribuição, eu gostaria de
dizer que havia apresentado emenda no sentido
de alterar este artigo, nobre Relator Aloysio Cha
ves. Posteriormente, porém, tivemos conheci
mento de que o próprio Serviço Cartográfico do
Exército socorre-se do IBGEpara realização desse
tipo de trabalho. Inclusive, o IBGE possui um re
gistro cartográfico muito importante.

Estas, as razões que me levaram até a não
pleitear o restabelecimento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 26 do Anteprojeto. Os que votarem "sim"
estarão excluindo o citado artigo do atual texto
das disposições transitórias; os que votarem
"não" manterão o texto.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de votar. (Pausa.) A Presidência vai procla
mar o resultado da votação: 2 votos "sim"; 11
votos "não".

Rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Permita-me, Sr. Presidente. Neste caso, não houve
rejeição e, portanto, o pedido foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Foi rejeitado, com quorum qualificado.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO FRUET 
Foi aprovado o art. 26.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Foi mantido o art. 26.
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o SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Então, não houve rejeição, foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Houve rejeição ao destaque. APresidência refe
riu-se ao destaque. O destaque foi rejeitado.

O SR CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Parece-me que, no caso da votação do artigo,
há necessidade, para sua manutenção, de maioria
qualificada,não?

o SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência informa ao Plenário que seriam
necessários onze votos para aprovação do desta
qííêe rejeição do art. 26. Como houve 11 votos
contra, caiu o destaque e foi mantido o art. 26.

A Presidência vai submeter a votos o requeri-
_ITmntQ.do Constituinte Maurício Fruet, que requer
destaque para votação, em separado, do art. 27.
Informa, ainda, que a metodologia é a mesma
da votação anterior.

Concedo a palvra ao Sr. Constituinte Maurício
Fruet, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Sr. Presidente. verificando rapidamente Relatórios
apresentados nas Subcomissões percebemos
que alguns Constituintes sugeriram que do per
centual da receita tributária da União sejam desti
nadas verbas para a educação do excepecíonal,
para regiões metropolitanas etc. Enfim. há uma
série de especificações relativas a verbas da União.
Numa rápida soma que hoje realizamos. esse total
já estava em 240% do Orçamento da União.

No caso do art. 27 do Relatório do nobre Consti
tuinte Aloysio Chaves, nosso Relator. a meu ver
não seria matéria a ser colocada na Constituição,
porque a forma de distribuição dessa receita é
altamente discutível. Por exemplo, muitas pessoas
- e tenho cansado de ouvir isso aqui - falam
na Grande São Paulo. E a Grande São Paulo,
no Estado de São Paulo - potencialmente muito
rico - tem hoje o maior "bolsão" de miséria
do País Da mesma forma, o maior "bolsão" de
miséria do Paraná se encontra na região metropo
litana-de Curitiba; no Rio de Janeiro, há a área
da baixada fluminense, onde se localiza enorme
"bolsão" de miséria. Nesse sentido, portanto, en
tendemos que a matéria de que trata o art. 27
deveria ser objeto de maior debate, ao ensejo
da discussão do Orçamento da União, para que
tais assuntos sejam aprofundados e não, de forma
simplista, colocados na nova Constituição.

Tem V.Ex' o aparte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA- Co
nheço, na sua inteireza...

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Para melhor ordenamento dos trabalhos, a Pre
sidência solicita ao Sr. Constituinte José Dutra
que deixe para manifestar-se favoravelmente de
pois.

Solicitamos, então, que o nobre Constituinte
Maurício Fruet conclua seu encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE MAURfclO FRUET 
Eu me pronucio contrariamente à manutenção
do art. 27.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Constituinte Waldeck Or
nelas, que havia solicitado anteriormente, para en
caminhar a votação a favor.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉI.AS
- Sou a favor da manutenção do artigo e contra
o destaque.

Há varios aspectos, Sr. Presidente, nos quais
se apóia uma proposição dessa natureza. De um
lado, tem havido uma série de tentativas no sen
tido de regíonahzer-se o Orçamento da União.
Regionalizar o Orçamento vai dar-nos transpa
rência, mas não vai implicar alocação, vinculação
ou destinação de recursos.

Existem - e neste ponto concordo com o
Constituinte Maurício Fruet - muitas destina
ções, muitas vinculações setoriais propostas. No
caso, como a vinculação é espacial, ela pode ser
cruzada com uma vinculação setorial, sem proble
mas. Ou seja, parte de uma vinculação dessas
pode ser aplicada em educação, saúde etc. O
importante é que esses recursos seriam desta
cados para investimento, por se tratar de recursos
alocados para fundos de desenvolvimentos.

Ora, ouvimos aqui o porta-voz da Sudene dizer
que a União aplica, no Nordeste, 11% do seu
Orçamento. Provavelmente, esses 11% estão
muito carregados no custeio, na manutenção da
máquina administrativa na Região, etc. No caso,
o dispositivo tenta vincular regionalmente, espe
cialmente, como destinação a investimentos. Isso
pode ser, em matriz, em quadro de dupla entrada,
articulado com vinculações setonais - não have
ria choque. O importante é que sejam contem
pladas prioridades regionais.

Há o problema dos percentuais. Reconheco
que, efetivamente, São Paulo concentra um "bol
são" de pobreza imenso. Aliás,a Capital do Estado
de São Paulo é a maior cidade nordestina do
Brasil. O que temos de entender é que não pode
mos investir nas conseqüências, mas nas causas.
Temos que desconcentrar o País. Ou, então, va
mos continuar com esse processo e teremos, no
futuro, somente um grande pólo econômico e
demográfico, com um vazio no restante do País.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, de princípio, eu gostaria de manifes
tar-me favoravelmente ao art. 27. Contudo, desejo
fazer algumas considerações.

Conheço, na sua inteireza, o tabalho da Subco
missão de Tributos, Participção e Distribuição das
Receitas. Em síntese, o que nela está sendo pro
posto - e tem praticamente garantida aprovação
- é a divisão da receita tributária da seguinte
maneira: 43% para Estados, Municípios, regiões
e tudo o mais e 57% para a União. Então, se
desses 57% da Umão nós tirarmos 30%, V. Ex'"
podem ter idéia de como irá ficar o quadro na
cional.

Sou defenssor de um dispositivo semelhante
a esse, mas em valor muito menor. E não posso,
de forma, manifestar-me contra ele. Quem dera
se conseguíssemos isso! Seria, talvez, redenção
das regiões menos desenvolvidas do Pais.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Com a palavra o Sr. Relator, Constitunte Aloyi
sio Chaves

O SR. RELATOR (AloysioChaves) - Sr. Presi
dente; procurei interpretar, em primeiro lugar, o
pensamento da Subcomissão, tão bem manifes
tado, em nossa primeira reunião, pelas brilhantes

considerações do nobre Constituinte Lavoisier
Maia.Ademais, recebi propostas com percentuais
mais altos e, igualmente, uma proposta com per
centuais mais baixos, de 19%, mas contemplan
do apenas algumas regiões

Evidentemente, é um dado de discussão. Parti
mos, consequentemente, dessa proposta, para que
ela seja sucessivamante examinada pela Assem
bléiaNacional Constituinte.Assim como o Nordeste
apresenta problemas crônicos, agudos, graves, que
é atacar, com uma população que hoje algumas
dezenas de milhões de habitantes, a Amazônia é
formada por mais de metade de espaço brasileiro.
Não há, talvez, investimento mais seguro, nesta Na
ção, do que aquele que se possa fazerna Amazônia.
Isto,sob todos os aspectos, quer no que dizrespeito
às riquezas minerais, quer no que se refere a seu
potencial agropecuário, quer quanto a aproveita
mento florestal e assim por diante. Portanto, o que
a Amazônia drenar para essas regiões estará benefi
ciando mdíretamente, todas as demais, também
contempladas nos dispositivos.

Por isso, proponho a manutenção do artigo.

O SR. CONSTITUINTEWALDECK ORNÉLAS
- Permita-me, nobre Relator.

Não se trata de VInculação tributária, mas de
um aspecto também inovador, qual seja a vincu
lação orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submenter a votos o pedido
de destaque para votação em seperado do art.
27, feito pelo Constituinte Maurício Fruet. Quem
votar "sim", estará votando pela exclusão do art.
27; quem votar "não", estará votando por sua
manutenção, tal como se encontra redigido no
anteprojeto.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de votar. (Pausa).

Apresidência vai proclamar o resultado: 7 votos
a favor e 7 votos contra.

Reijeitado o pedido de destaque, está mantido
o artigo.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Nos casos de empate, V.Ex' não é acionado?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Nesse caso, não houve empate. A Presidência
acolhe a questão de ordem e informa que, no
caso o voto do Presidente também não rnodífí
caria o resultado, uma vez que são necessários
11 votos favoráveis para aprovação de requeri
mento.

A Presidência informa ao Plenário que restam
três emendas a serem apreciadas, quando, então,
encerraremos nosso trabalhos.

Em votação emenda do Sr. Constituinte IvoCer
sósimo, apresentada pelo Sr. ConstituiteVItor Buaiz,
que solicita destaque para votação em separado
da Emenda rr 84·2, que dizo seguinte:

"Art. É facultado à Câmara de Vereado
res emendar, alterar e rejeitar proposta de
orçamento do Município, bem como inicia
uva de matéria financeira que disponha sobre
o patrimônio, respeitadas as normas de pla
nos e orçamentos contidas nesta Constitui
ção."
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Com a palavra, o Constituinte VitorBuaiz, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE VITOR BUAlZ-A recu
peração dessa emenda visa tão-somente a res
guardar a autonomia do Legislativo Municipal,
que há pouco foiaté questionada, quando se colo
cou em discussão e votação a proposta do Relator
que criava o Conselho de Ouvidores.

Acredito, assim, que é preciso recuperar a auto
nomia do Legislativo em relação ao Executivo,
a fim de que o Legislativopossa ter iniciativaem
matéria financeira. Portanto, a meu ver, cabe per
feitamente esse dispositivo no Relatório desta
Subcomissão, no sentido de fortalecer essa pro
posta de restabelecimento da prerrogativa do Le
gislativomunicipal. Por isso, apresentei a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Na verdade, a proposta visa à inclusão de mais
um artigo. Está redigido de forma bastante clara,
e a Presidência indaga se algum Constituinte quer
manifestar-se contrariamente. (Pausa) Algum
Constituinte quer encaminhar a votação a favor?
(Pausa)

Com a palavra o Sr. Relator,ConstituinteAloysio
Chaves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, não há, formalmente, qualquer objeção à
emenda, já que nós asseguramos essa autono
mia. Quer-se avançar um pouco, no que se refere
à questão orçamentária, quanto à iniciativa de
leis que criam aumento de despesas. Como na
minha mente estão vinculados esses poderes de
controle e de fiscalização, que a Subcomissão
manteve ao conservar o artigo que dispõe sobre
o Conselho de Ouvidores, manifesto-me favora
velmente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Submeto a votos o pedido de destaque de
autoria do Constituinte VitorBuaiz, para votação
em separado da Emenda 084-2.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de fazer uso do direito de voto. (Pausa)
A Presidência vai proclamar o resultado da vota
ção: 14 votos a favor.

Aprovada a proposta, passa a integrar o Ante
projeto como artigo.

A Presidência vai, agora, submeter a votos o
pedido de destaque para a emenda n° 106-7, de
autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa, que pro
põe: "Acrescentem-se dois artigos à Seção I do
Capítulo III do Anteprojeto."

Os artigos, aos quais são atribuídos pelo autor
os números 11 e 12, estão redigidos nos seguintes
termos:

"Art.11Aleiou Ato do ExecutivoMunicipal
de efeitos urbanísticos, que importe em alte
ração na paisagem ou no patrimônio histó
rico, no meio ambiente, provoque poluição,
deslocamento da população, sobrecarga da
infra-estrutura urbana, somente produzirá
seus efeitos se obtiver maioria de votos váli
dos, em referendum popular organizado pe
la Câmara Municipal, não obrigatório aos
eleitores inscritos no Município."

"Art. 12 O Executivo e o LegislativoMu
nicipal realizarão audiências públicas abertas
a todos os cidadãos.

Parágrafo único. Lei municipal mstituirá
Conselhos Consultivos Comunitários, com
participação de entidades comunitárias e
profissionais reconhecidas por lei, a serem
ouvidas nas questões urbanísticas e outras
de interesse local,"

Trata-se pois, de proposta de acréscimo de dois
artigos ao Anteprojeto. A Presidência indaga se
algum ConstJtuinte quer encaminhar a votação
favoravelmente. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Constituinte Maurício
Fruet.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
O Constituinte que apresentou a proposta foiobri
gado a retirar-se. Na realidade, sua proposição
provoca certa confusão. No entanto, a idéia deve,
no meu modo de entender, ser aperfeiçoada, por
que o processo de fiscalização dos atos do Poder
Executivo e do Leqislativc-necessita de alguns
instrumentos. E, de forma confusa - volto a repe
tir - eles estão aí especificados.

Votarei favoravelmente e, quando do ofereci
mento de emendas no âmbito da Comissão da
Organização do Estado, procurarei encontrar
uma maneira de institucionalizarestas posições.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algurn Constituinte
quer encaminhar a votação contra. (Pausa.) Com
a palavra o Constituinte Waldeck Ornélas que dis
porá de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
- Sr. Presidente, entendo que a Constituição Mu
nicipal- para usar a terminologia que aprovamos
hoje, aqui - possa prever ou deva mesmo prever
o referendum, no caso de leis que venham a
ter forte impacto sobre o desenvolvimento futuro
da cidade e do Município. Da forma como está
redigida a proposta, admite-se que o Município
usará as competências que acaba de ganhar nesta
Comissão exatamente para contrariá-Ias. Visa o
dispositivolegislar supletivamente sobre proteção
ao meio ambiente, controle da poluição, defesa
e proteção à saúde, etc. A proposição está admi
tindo exatamente que se façam leis para violar
o patrimônio, o meio ambiente e assim por diante.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Permita-me V. Ex'

Entendo, como V. Ex', que compete à Consti
tuição Municipalregulamentar isso. Entendo tam
bém que a nova Constituição Federal deva ofere
cer essa perspectiva de regulamentação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- Concedo a palavra ao Constituinte AloysioCha
ves, Relator, para encaminhar a votação.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Nada te
nho a acrescentar, Sr. Presidente. Estou de acordo
com a Lei de MunicípIOS. A lei fundamental, a
Constituição, pode dispor sobre isso.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos a emenda
na 106-7, de autoria do Constituinte VivaldoBar
bosa, que propõe o acréscimo de dois artigos
ao texto do Anteprojeto.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
deixou de votar. (Pausa.) APresidência vai procla
mar o resultado da votação: 4 votos "sim"; 10
votos "não".

Rejeitado o destaque.
Passamos à votação da última proposição, de

na 38, apresentada pelo Constituinte Maurício
Fruet, que requer destaque para votação em sepa
rado da emenda na 51-6, redigida da seguinte
maneira:

"Dê-se ao item I do caput do art. 13 do
Anteprojeto a seguinte redação:

"Art. 13: .
1-Contribuição de rnelhona.'

Concedo a palavra ao Constituinte Maurício
Fruet, para encaminhar a votação.

, O 'SR. CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Sr. Presidente, pretendemosque o item Icontenha
a expressão "contribuição de melhoria". E vamos
explicar por quê.

Da forma como o artigo está redigido, sempre
se oferecerão oportunidades a que determinados
contribuintes beneficiados por obras públicas não
paguem essa contribuição de melhoria, O objetivo
é oferecer condições para que a legislação com
plementar possa fixar os limites dessa contribui
ção de melhoria. Da maneira como o artigo está
redigido, pode a contribuição de melhoria conti
nuar sendo amanhã o que é hoje, ISto é, mera
figura decorativa, sem qualquer aplicação prática.

Esta é a razão pela qual defendemos que ape
nas conste a expressão "contnbuíção de melho
ria", oferecendo-se condições para que a legisla
ção complementar discipline a utilização desse
recurso.

Vou dar-lhes um exemplo. Uma das obras em
que mais se utiliza a contribuição de melhoria
é o asfaltamento de uma rua. Normalmente, o
Poder Público taxa o proprietário lindeiro com
este tipo de contribuição. No entanto, no mo>
mento em que uma rua de bairro é pavimentada,
a condição de melhoria favorece não apenas 0--,-;

proprietário lindeiro, mas também o proprietário
das quadras localizadas nas proximidades dessa
rua. E o Poder Público municipal encontra gran
des dificuldades com o mandado de segurança,
eis que quase sempre as contribuições de rnelho-
ria são rejeitadas pelo Poder Judiciário, que as
elimina exatamente pela falta de legislação espe
cífica que discipline a matéria.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação contra. (Pausa.)

Concedo a palavra ao ConstituinteArnaldo Mar
tins.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO MARTINS
- Parece-me que talvezo Judiciário não as aceite
por não existir dispositivo constitucional neste
sentido. Mas, quando estiver inscnto na Consti
tuição, acredito que náo haverá esses problemas.

O SR CONSTITUINTE MAURíCIO FRUET 
Masele fíxanormas. Por isso pretendemos apenas
a contribuição de melhoria. As normas seriam
fixadas em lei complementar.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodngues)
- A Presidência indaga se algum Constituinte
quer encaminhar a votação a favor. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao Sr. Relator, Constituinte
AloysioChaves

o SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, como o Consti
tuinte Arnaldo Martins, entendo que a impugna
ção tinha fundamento na inexistência da norma
constitucional. Em virtude da natureza peculiar
dessa contribuição, é preciso haver uma caracte
rização constitucional, para evitar-se que a legisla
ção estadual ou municipal exorbite, gerando uma
série quase interminável de conflitos e de ques
tões no Judiciário.

Não vejo inconveniente algum no balizamento,
como está, em termos tão gerais, dessa contri
buição especial, que agora se transfere também
para o Município.De sorte que, na atual condição
da discussão, inicial,preliminar, desta matéria, no
âmbito da Subcomissão, prefiro manter a redação
do Anteprojeto.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência vai submeter a votos o pedido
de destaque para votação em separado da Emen
da nq 51/6, de autoria do Constituinte Maurício
Fruet.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (LuIZ Alberto Rodrigues)
- APresidência indaga se algum dos Srs. Consti
tuintes deixou de exercer o direitode voto. (Pausa.)
A Presidência vai proclamar o resultado da vota
ção: 8 votos "sim"; 6 votos "não".

Rejeitado o destaque.

Cumprido o objetivo da reunião, a Predidência
sente-se no dever de informar ao Plenário que
estamos reunidos há seis horas e meia. A Presi
dência sente-se engrandecida em ter dirigido esta
sessão, em que a tenacidade, a garra e a decisão
dos Constituintes aqui presentes seguramente
honram esta Assembléia Nacional Constituinte.
Por conseguinte, não pode deixar de agradecer
a presença dos Srs. Constituintes LavoisierMaia,
Sérgio Brito, Alexandre Puzyna, Maurício Fruet,
Denizar Arneiro, Mauro Miranda,Amaldo Martins,
MelloReis, Waldeck Ornélas, Nestor Duarte, José
Dutra e do Relator,AloysioChaves. Sem a colabo
ração de V. Ex'" não teria sido possível realizar
este trabalho.

A Presidência ressalta também a contribuição,
da maior importância, dada pela Secretária Exe
cutiva desta Comissão, através de todos os seus
funcionários.

Concedo a palavra ao Constituinte Mello Reis.

OSR. CONSTITUINTE MELLOREIS-Sr. Pre
sidente, por sugestão do Sr. Constituinte Maricio
Fruet, tínhamos pensado que poderíamos conti
nuar a discutir aqui, informalmente, nos próximos
dias, os assuntos que pudéssemos levar para a
reunião da Comissão Temática. Relembro apenas
a sugestão do nosso companheiro.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência agradece e registra as palavras
do companheiro MelloReis.

Cumprida, portanto, a finalidade desta reunião,
a Presidência agradece, mais uma vez, a todos
05 Constituintes sua presença, sua colaboração
e seu esforço.

Concedo a palavra ao Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Have
rá outra reunião da Subcomissão ou o trabalho
se encerra com esta?

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência agradece a intervenção do Vice
Presidente Constituinte José Dutra e lembra ao
Plenário que realizaremos uma reunião solene pa
ra entrega dos autógrafos do Anteprojeto final
da Subcomissão dos Municípios e Regiões à Co
missão da Organização do Estado, seguramente
com a presença das Uderanças desta Casa. Ama
nhã, após ultimarmos a redação final e a prepa
ração dos autógrafos, comunicaremos aos Srs.
Constituintes a data e o horário da referida reunião
- será amanhã à tarde ou no sábado de manhã.
Tendo esta Subcomissão se dedicado ao máximo
e feito um trabalho de qualidade, deveríamos en
tregá-lo antes, até para obtermos o merecido des
taque para o trabalho. Nos dias 25 e 26, na verda
de, haverá tumulto na entrega dos Relatórios. En
tão, a Presidência vai questionar amanhã, para
ver se é possível esse encaminhamento, e dará
ciência a da data e do horário a todos os Srs.
Constituintes.

Concedo a palavra ao Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr.
Presidente, parece-me que será meu último, con
vivio, aqui, com os companheiros, já que não sei
se estarei aqui no sábado ou no domingo.

Gostaria de fazer algumas observações, no final
dos nossos trabalhos.

Primeiro, para dizer da alegria de ter estado
com os companheiros, aqui, no seio desta Subco
missão, desenvolvendo um trabalho de elabora
ção constitucional. Segundo, que deste convivio
podem ter nascido amizades muito importantes
para todos. Em terceiro lugar destas amizades
poderá haver uma emanação de idéias, de pon~o~

de vista, visando sempre o bem-estar da coletlví
dade brasileira.

Mas,ao mesmo tempo em que registro o empe
nho de cada um de nós aqui presentes, cada
um sacrificando-se, procurando dar sua parcela
de colaboração, não posso, por uma questão de
consciência, deixar de registrar o inverso, ou seja,
o comportamento daqueles que aqui não vieram,
em um momento importantíssimo da vida brasi
leira - todos nós fomos eleitos exatamente para
fazer o que estamos fazendo. E os demais mem
bros desta Subcomissão não estiveram aqui no

, momento mais importante, o momento da vota
ção. No entanto, isso engrandece, data venia,
o nosso trabalho e nos estimula a continuar su
prindo as falhas dos outros. Falo isso com muita
tristeza, porque entendo que muitos de nós não
mais estarão aqui salvo, talvez o Sérgio, que é
muito moço para participar de outra Assembléia
Nacional Constituinte. Nós, que estamos na meia
idade, não teremos mais, acredito, esta oportu
nidade.

Gostaria, também, de registrar a dedicação de
V. Ex', Sr. Presidente, o empenho, a vontade de

, colaborar, o desejo inquebrantável de servir a seu
Pais, com enorme dedicação às atividades admi
nistrativas desta Subcomissão. E quero dizer, fi
nalmente, que, lamentavelmente, não pude votar
a favorde todos os companheiros. Isso é da essên
cia do processo democrático. O mais importante,
na democracia, é a convivência das idéias contrá-

rias. Não posso esquecer também nosso compa
nheiro Mauro Miranda, que, na condição de Vice
Presidente, procurou respaldar a ação do Sr. Presi
dente.

Deixeipara o final uma manifestação de muito
respeito ao eminente Relator. E a faço com muito
desprendimento, porque fui o primeiro a ressaltar
seu trabalho, no momento da apresentação do
primeiro anteprojeto. Lamentavelmente, não pu
de concordar com S. Ex' em tudo. Mas minha
discordância, com certeza, fou efetivada com o
mais absoluto sentido de aceitar, de aprimorar,
de melhorar o trabalho por S. Ex" apresentado.
Finalmente, peço desculpas aos companheiros,
se não pude ir ao encontro daquilo que eles que
riam.

Quero, ainda, agradecer a todos os funcionários
a atenção, a consideração e o carinho com que
aqui nos atenderam em todo este período de tra
balho constitucional na Subcomissão.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (LuizAlberto Rodrigues)
- A Presidência agradece, mais uma vez.

Com a palavra o Constituinte Denisar Arneiro.

O SR. CONSTITUINTE DENISAR ARNEIRO
Sr. Presidente, em meu nome pessoal e, tenho
certeza, no de todos aqueles que aqui não estão
presentes - prefeitos, vereadores, enfim, toda a
comunidade brasileira - quero agradecer aos
integrantes desta Subcomissão a dedicação com
que se houveram aqui, imbuídos da preocupação
de buscar soluções para os problemas dos Muni
cípios, pois sabemos que o Municípioé a celIula·
mater desta Nação. Tenho certeza de que a con
tribuição que esta Subcomissão deu e está dando
à Constituinte se inserirá dentre as mais impor
tantes que as Constituintes brasileiras jã tiveram,
em benefício do Município.

Quero congratular-me com o Sr. Presidente,
Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, e com os
Constituintes Mauro Miranda e José Dutra, assim
como, especialmente, com o Sr. AloysioChaves,
nosso Relator, que demonstrou muita fibra e uma
capacidade de trabalho acima do normal. Posso
dizer isso porque, embora titular nesta Subco
missão - fizquestão de comparecer aqui, neste
último dia, o dia mais importante - estou fre
quentando a Subcomissão da qual sou suplente,
porque nela tenho interesses maiores a defender,
na área dos transportes - e não é aqui que se
está discutindo esse assunto, que conhecemos
muito mais do que o discutido neste órgão téc
nico.

Encerrando, queria dizer que de parabéns esta
rá o povo brasileiro se todas as Subcomissões
demonstrarem dedicação desta, presidida por V.
Ex',Sr. Constituinte LuizAlberto Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência agradece a V. Ex', em nome
de todos os Constituintes.

Passo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
Aloysio Chaves.

O SR. RELATOR (Aloysio Chaves) - Sr. Presi
dente, serei breve, dado o adiantado da hora, in
clusive pelos agradecimentos que teria de formu
lar e que aliás,já formulei em duas oportunidades,
ou seja, nos pareceres que apresentei no primeiro
e no segundo anteprojetos.
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Procurei servir a esta Subcomissão, à Assem
bléia Nacional Constituinte e, sobretudo, ao nosso
País sem qualquer preocupação partidária, sem
nenhum partí-prís, sem qualquer opinião pes
soal, sem nenhuma discriminação e sem nenhum
patrulhamento de idéias, enfim, da maneira mais
liberal, mais franca, como o é minha formação,
demonstrada ao longo da minha vida pública.
E fui honrado sempre pelo estimulo, pelo traba
lho, pela dedicação, pelo incentivo dos meus ilus
tres companheiros nesta Subcomissão. Há mais
de vinte dias praticamente ininterruptos, inclusive
aos sábados, aos domingos pela manhã, à tarde
e à noite, tenho estado envolvido neste trabalho,
sem parar, sem solução de continuidade. Mas
vejo esse eforço coroado de êxitoporque o exem
plo que deixamos aqui é o que serve à Assembléia
Nacional Constituinte, é o que serve à Pátria e
a todas as suas gerações.

Muitoobrigado a todos pelo apoio e pelas pala
vras de apreço ao modesto trabalho que pude
desenvolver.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Rodrigues)
- A Presidência agradece a todos os Constituin
tes, aos funcionários e assessores que conosco
estiveram até este instante.

Encerra-se a reunião.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
ELEITORAL, PARTIDARIA E

GARANTIA DAS INSmmçÕES
SUBCOMISSÃO DO SISTEMA

ELEITORAL E PARTIDOS POúncos
Ata da 10' Reunião Ordinária

Aos sete dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às nove horas e cin
qüenta e seis minutos, na sala da Comissão de
Relações Exteriores do Anexo 11 do Senado Fede
ral, reuniu-se a Subcomissáo do Sistema Eleitoral
e Partidos Politicos,sob a Presidência do Consti
tuinte Israel Pinheiro Filho, com a presença dos
Senhores Constituintes Lélio Souza, Luiz Soyer,
Robson Marinho, WaldyrPugliesi,José Agripino,
Saulo Queiroz, Airton Cordeiro, Francisco Rossi,
Paulo Delgado, Ervin Bonkoski, Cardoso Alves
e Virgílio Guimarães. Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente declarou iniciados os tra
balhos. O Senhor Constituinte, Waldyr Pugliesi,
solicita que seja dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior que, colocada em votação, é
aprovada. O Senhor Presidente comunica ao ple
nário que estão presentes os Senhores Francisco
Weffort, Alberto Goldmann, Orlando Carvalho e
David Flelsher, expositores da audiência pública
da reunião de hoje, e os convidam para compo
rem a Mesa. Continuando os trabalhos, o Senhor
Presidente comunica que os expositores terão vin
te minutos para que possam expor os seus pontos
de vista sobre o Sistema Eleitorale Partidos Políti
cos no Brasil, aos quais é dada a palavra. Usam
da palavra os Senhores Francisco Wefforte Alber
to Goldmann, e, ao terminar, o Senhor Consti
tuinte Paulo Delgado, solicita a palavra, pela or
dem, e relata os fatos acontecidos no dia de on
tem, na capitalmineira,que envolveua sua pessoa
e a Polícia MIlitar, culminando com a prisão, du
rante a sua manifestação dos professores O Se
nhor Constituinte, Francisco Rossi, manifesta a
sua solidariedade ao Senhor Constituinte Paulo
Delgado. O Senhor Constituinte,Robson Marinho,

pede a palavrae solicitaque o assunto seja devida
mente esclarecido e repudia veemente o fato
acontecido. Continuando os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavraaos Senhores Orlan
do Carvalhoe DavidFleísher.Aotérmino da expla
nação, o Senhor Presidente concede a palavra
aos Senhores Constituintes Francisco Rossi, Pau
lo Delgado, Robson Marinho, Waldyr Pugliesi e
AirtonCordeiro, que formulam perguntas aos Se
nhores expositores. Esgotada a pauta dos traba
lhos, o Senhor Presidente agradece a presença
de tão ilustres convidados, que de muito enrique
ceram os trabalhos desta Subcomissão, com os
brilhantes ensinamentos doutrinários. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrado os trabalhos, às quatorze horas e cinco
minutos, cujo teor será publicado, na íntegra, no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte, con
vocando os Senhores Constituintes para a próxi
ma reunião a ser realizada dia doze de maio, às
nove horas e trinta minutos, com a seguinte pauta:
elaboração do anteprojeto. E, para constar, eu,
Sérgio da Fonseca Braga, Secretário, lavreia pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXOÀATA DAREUNIÃO DAS(JBCo
MISSÃODOSISTEMAELElTORAL E PAR77
DOS pOLfTlCOS, REALIZADA EM 7 DE
MAIODE 1987.

PRESIDENTE: CONSTITaINTE ISRAEL
PINHEIRO ALHO

10_VICE-PRESIDENTE: CONSTITUINTE
JAYMESANTANA

2 0
_ VICE-PRESIDENTE: CONSTITUINTE

LÉLIOSOUZA
RELATOR: CONS77TaINTE FRANCISCO

ROSSI
O SR. PRESIDENTE(IsraelPinheiro) - Decla

ro aberta a reunião. Pela ordem, concedo a palavra
ao Constituinte WaldirPugliesi.

O SR. CONSmUlNTE WALDIR PUGUESI-'
Em virtude da presença de ilustres expositores,
peço que se faça a dispensa da leitura da ata,
para que nós possamos ganhar tempo.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Será
atendida a questão de ordem levantada pelo no
bre Constituinte. A reunião de hoje tem como
pauta ouvir o depoimento dos seguintes convida
dos: Francisco Weffort,AlbertoGoldman, Orlando
Carvalho e David Fleíscher, Tenho o prazer de
convidá-los para que tomem assento à mesa.

Cada expositor tem 20 minutos de prazo. Ter
minadas as exposições, nós teremos a segunda
parte dos nossos trabalhos que consiste nas inter
pelações dos Srs. Constituintes, quando farão as
perguntas e os Srs. expositores responderão cole
tivamente.

Concedo a palavra ao Dr, Francisco Weffort.
O SR. FRANCISCO WEFFORT- Quero agra

decer a oportunidade de participar desta discus
são e não poderia fazer minhas considerações
sem antes cumprimentar os membros desta Sub
comissão pela relevante e nobre tarefa que têm
na redação da nova Carta constitucional.

Sistemas eleitorais e partidos políticos são te
mas que contam entre os temas fundamentais
da organização institucional da democracia.

Desse modo, cabe aos Srs. Constituintes que
fazem parte dessa Subcomissão uma missão so
bremodo importante na redação da nova Carta.

Buscando limitar-me ao tempo definido pela
Presidência desta Mesa, irei fazendo as minhas
considerações tão pontualmente quanto possível.
Prirneirdponto que gostaria de trazer à discussão.
É muito difícil estabelecer os limites daquilo que
é próprio a uma Constituição e daquilo que já
caberia à legislação ordinária sobre a matéria em
questão. Um debate que sei que existenesta Sub
comissão, como provavelmente em todas as ou
tras que atualmente operam na Constituinte, é
se nós devemos ter uma Constituição que articule
essencialmente os princípiosda organização insti·
tucional do País ou se nós já devemos ter uma
Constituição que buscasse detalhar certos temas.
Penso que este debate, se teremos uma Consti
tuição enxuta ou uma Constituição detalhada, é
um debate em tomo de uma questão histórica
da maior relevância,que eu traduziria,porém, em
outros termos.

Trata-se, a meu ver, do seguinte: uma Consti
tuição nós podemos dizer que é um contrato,
no sentido que os teóricos clássicos deram a essa
palavra. É um contrato no sentido, por exemplo.
em que o jus naturalistas deram a esta expressão.
São os princípios de organização do Estado e
da sociedade. O nosso problema, ao meu ver,
é o de saber quais as questões que nós acredi
tamos devam constar desse contrato e quais
aquelas outras que nós entendemos que não é
necessário que constem do contrato.

Esta preocupação vale ser colocada particu
larmente num País como o nosso, que tem uma
pesada tradição normativizante, legiferante, cor
porativista- e também essa é uma questão que
deve ser colocada, num País como o nosso, em
que às vezes, a argumentação em favor de uma
Constituição enxuta, de princípios, acaba sendo
uma argumentação em favor de uma Constitui
ção que defina generalidades que não se susten
tam.

Essa discussão valea pena ser travada em torno
de alguns tópicos que dizem respeito especifica
mente à matéria desta Subcomissão. Por exem
plo, o primeiro tópico que gostaria de mencionar,
a questão de quem vota, a questão de se o voto
é facultativo ou se o voto é obrigatório. Gostaria
de deixar clara a minha opinião que, no meu en
tendimento, o voto é um direito do cidadão, o
voto é uma espécie de umbral de acesso à cidada
nia, o voto é também um dever no sentido de
que é um dever cívico. Mas, no meu entendi
mento, não vejo como compatibilizar com uma
concepção democrática a tradição brasileira, se
gundo a qual se estabelece a obrigatoriedade do
voto.

Penso que nós não podemos tratar o voto na
mesma categoria do dever cívicoque é, por exem
plo, pagar impostos. Aquele que atrasa no paga
mento de impostos terá que pagar uma multa,
normalmente, em Estados democráticos, por fa
lhar com certo dever em relação à comunidade,
em relação à sociedade, em relação ao Estado.

Parece-me que o voto é uma outra coisa. O
voto é uma afirmação de vontade de participar
dos destinos da Nação. O voto é uma reivindi
cação de acesso à cidadania. Não vejo como se
possa estabelecer a noção do dever do voto, no
sentido em que temos na tradição brasileira,aca
ba se criando uma multa ou um impedimento
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burocrático de qualquer natureza para aquele que
não exerce o direito do voto.Portanto, acho que
o voto deve ser facultativo. Isto ha de significar,
a meu ver, uma função educativa do ponto de
vista democrático para o exercício do direito do
voto, uma função educativa no sentido de que
o cidadão consciente é aquele que também é
consciente da responsabilidade das suas omis
sões. Não vejo como é que se possa já naquilo
que é o primeiro degrau de acesso à participação
democrática, estabelecer regulamentações do gê
nero que a tradição política brasileira tem definido
nesse tópico.

Segunda questão que eu gostaria de mencio
nar. Quem vota? Se o voto é facultativo, quem
teria direito a voto? A meu ver devem ter direito
a voto todos aqueles que, segundo os critérios
sociais e culturais prevalecentes na sociedade bra
sileira, adultos sejam considerados responsáveis
e capazes de um juízo independente, a respeito
das coisas. Isso inclui na sociedade brasileira to
dos os maiores de dezoito anos, sem discrimi
nação como, aliás, é da lei atual contra os analfa
betos que penso eu, podem ser considerados,
dado à capacidade de informação que todos os
brasileiros têm nas condições atuais, informados
e capazes de um juízo independente.

Penso, também, que não se deva estabelecer
discriminação que dificulte o ingresso na cidada
nía de soldados, de religiosos e mesmo de pes
soas que estejam por determinação judicial pre
sas. O que se pode fazer é estabelecer critérios
que qualifiquem não o acesso ao voto,mas crité
rios que qualifiquem a elegibilidade.

Nós poderíamos, por exemplo, e penso que
isso é da prudência politica e da prudência demo
crática exigircritérios mínimos de idade para que
alguém se candidate à Presidência da Repóblica,
como é da tradição, critérios mínimos de idade
para que alguém se candidate ao Senado. Pode
mos, eventualmente, estabelecer critérios que Im
peçam, por exemplo, que um preso, embora elei
tor, possa ser eleito. Porque, sem querer fazer
piada de mau gosto numa reunião de tal impor
tância, é tal o número de presos em certas prisões
que eles acabariam encontrando na eleição, uma
maneira de sair da cadeia ou de descumprir um
mandato da Justiça.

Esse umbral, essa porta de acesso à cidadanía,
que é o direito de voto, a meu ver, tem que ser
tomado seriamente no sentido da sua universa
lidade. Uma terceira observação que eu fariaainda
sobre o voto.

Gostaria de ressaltar a importância, isso é uma
opinião pessoal tanto quanto uma opinião do Par
tido ao qual eu me filio como cidadão, penso
que é muito importante tal a relevância da partici
pação do cidadão através do voto.

Na legitimação do poder, é muito importante,
num País como o nosso, que tem uma caracte
rizada instabilidade política e institucional, pensar
mos na conveniência da introdução do critério
das eleições em dois turnos para postos execu
tivos que sejam preenchidos pela eleição direta.
Estou pensando, por exemplo, nas eleições para
Presidente, como a leibrasileira já determina, mas
também nas eleições para governador e nas elei
ções para prefeito.

Num País com as tradições de instabilidade
política que temos é importante o critério da elei
ção em dois turnos para a formação da maioria

que elege o posto executivo, porque isto permi
tiria,de um lado, a formação de maiorias eleitorais
que assegurariam estabilidade ao exercício do
Governo, tanto em plano municipal, quanto esta
dual, mais ainda em plano nacional, como tam
bém isto contribuiria para garantirmos condições
de pluralismo partidário no País.

O Brasil, por suas características até mesmo
territoriais, por seu tamanho, por sua diversidade
regional, por sua imensa diversidade cultural, por
suas enormes desigualdades sociais, é um País
que busca forma de expressão plural nesse sen
tido essencialmente democrático no plano po
lítico.

Não creio que num País com as dimensões
continentais que temos, com as características
de diversidade cultural que temos, com as desi
gualdades que temos, de região a região, de clas
se a classe, de segmento a segmento da socie
dade, pudéssemos fazer funcionar um sistema
político fora de critérios democráticos pluralistas.

O Brasil já é um País suficientemente moderno,
além do mais, para tomar o pluralismo um valor
central da sua construção institucional. Pois bem,
eleições em dois turnos, para postos executivos
que sejam preenchidos por votos diretos, assegu
rariam, por um lado, a estabilidade das funções
de Governo e, por outro lado, estimulariam a di
versidade da expressão político-partidária.

Numa última parte, rapidamente, gostaria de
relacionar a questão do voto e a questão dos
partidos políticos. Aliás, há quem diga que não
são os partidos que definem o sistema eleitoral,
mas são os sistemas eleitorais que definem os
partidos. Esta expressão tem algo de muito verda
deiro e penso que os membros desta subcomis
são deverão estar atentos para o significado das
definíções sobre o voto, para as definições conse
quentes a respeito da organização partidária.

Aqui também sou de opinião que uma Consti
tuição poderia, em outras circunstâncias, inclusive
se omitir, a propósito do sistema de voto a ser
adotado no País, uma vez definidos os direitos
fundamentais do cidadão quanto à sua capaci
dade eleitoral. Mas uma Constituição poderia
eventualmente, em outro país, se omitir quanto
à definição dos mecanismos eleitorais ou poderia
mesmo se omitir quanto à definição daquilo que
entendo seja a sua concepção dos partidos polí
ticos.

No caso do nosso País, eu creio é dever dos
Constituintes, creio que é deverde todos os cida
dãos brasileiros propugnarem por uma Consti
tuição que defina princípios fundamentais com
relação ao sistema de voto e com relação ao siste
ma partidário.

Portanto, eu me defino aqui a favor de um siste
ma de voto que é adotado, é o famoso sistema
alemão atual, é o voto distrital misto ou, se quise
rem a inversa, dá na mesma, o voto proporcional
misto. Porque o que se chama de voto distrital
misto, na Alemanha atual, é a capacidade que
tem o cidadão de votar duas vezes no mesmo
arco. Ele vota em um candidato de um partido
em eleição majoritária no distrito e, no mesmo
ato de votar, logo a seguir, ele vota na lista de
um partido em eleição proporcional em todo o
Estado ou em toda a região, ou seja, nós podemos
tanto raciocinar esse sistema alemão atual em
que o cidadão tem dois votos,como um sistema
de voto distrital misto, como quanto um sistema

proporcional misto. Na verdade, o que esse siste
ma busca e creio que consegue ou tem todas
as possibilidades de conseguir, é garantir para
o sistema democrático de representação, os be
neficios do sistema distrital sem as suas desvan
lagens e ao mesmo tempo garantir os beneficios
do sistema proporcional sem as suas desvanta
gens.

De modo muito sumário o sistema distrital ten
de a formar partidos de caráter centrista, a formar
macropartidos, a formar partidos de estilo norte-a
mericano que juntam agrupamentos diversos e
que perdem a sua possibilidade de expressão cul
tural, ou de expressão ideológica ou programática
mais clara.

O sistema distrital, genericamente, impulsiona
a formação de grandes partidos de centro e eles
terminam sendo uns tão parecidos aos outros
que, no fim, alguns críticos do sistema partidário
americano falam do sistema partidário como um
sistema de partido único sendo que seria um par
tido único de duas faces que se expressaria na
sua diferença apenas no momento da eleição.

Sendo verdadeira essa consideração ou não,
o fato é que o sistema alemão também tem limite:
obstaculizar um tremendo problema que cria o
sistema de voto proporcional. O tal como, por
exemplo, o exercido entre nós. É um sistema elei
toral proporcional, no qual o primeiro competidor
do candidato é o seu amigo mais próximo dentro
do seu partido, ou seja, o nosso sistema propor
cional é um sistema que produz, que levaa um
processo de descaracterização dos partidos, ele
leva a um processo de fragmentação dos partidos,
ou, se não de fragmentação dos partidos, ele leva
a um processo de diluição da significação dos
partidos.

No ato da eleição, no momento das eleições,
os partidos a rigor desaparecem, eles ficam com
o seu contorno mais geral, evidentemente, mas
se transformam numa espécie - para usar uma
expressão talvez imprópria cria-se, no momento
eleitoral dentro dos partidos num sistema propor
cionai como o nosso, um sistema de liberalismo
de pânico, ou seja, "cada um para si e Deus para
todos". É uma situação de "salve-se quem puder."

Ora, nós não podemos acreditar que um siste
ma proporcional que tem esse tipo de defeito
possa beneficiar o processo da consolidação par
tidária.Mas tem uma grande vantagem no sistema
proporcional e esta vantagem deve ser ressaltada
é de que possibilita a expressão das mínorías,

Ora, nós temos que combinar, então, no voto
as vantagens de um sistema e as vantagens de
outro e eu penso e manifesto aqui claramente
a favor do sistema alemão, tal como exercido
atualmente na Alemanha, de dois votos. Não é
o mesmo sistema que está definído na proposta
da Comissão de Estudos Constitucionais, desig
nada como Comissão Afonso Arinos. Porque na
Comissão Afonso Arinos o cidadão tem 1 voto,
este voto é dado no distrito e conta também para
proporcional. Estou defendendo o sistema atual
alemão em que o cidadão tem dois votos, ele
tem 1 no distrito e outro proporcional.

Finalmente uma consideração sobre os parti
dos politicos que penso deveria merecer a aten
ção dos Membros dessa Subcomissão e penso
deveria levar a algum tipo de definição consti
tucional.
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A meu ver nas condições do Brasil de hoje
e com o tipo de compromisso que todos nós
temos, com a construção de um processo demo
crático duradouro no País, creio que a nossa
Constituição deverá se preocupar com a definição
de organização partidária que propicie o plura
lismo partidário no País.

Evidentemente, nenhuma Constituição pode
determinar qual venha a ser o sistema partidário,
mas ela pode, sim, definirprincípios que impulsio
nem num sentido ou no outro. Penso que nós
deveriamos trabalhar com o critério da Consti
tuição de um pluralismo partidário, da pluralidade
partidária, da expressão das diferentes correntes
de opinião com a mais ampla liberdade. Mas,
ao mesmo tempo, penso eu, que a Constituição
deve abrir toda a liberdade de organização parti
dária. Não pode também deixar de estimular uma
certa razoabilidade do sistema de expressão parti
dária.

Não podemos passar do dia para a noite de
uma sistema bi-partidário imposto, como tivemos
até bem pouco tempo em um país, para um siste
ma multipartidáriode trinta e tantos partidos. Pen
so que é dever dos Constituintes pensarem não
no número de partidos que nós devemos ter, não
se trata disso, mas pensarem em mecanismos
que permitam ampla liberdade de expressão parti
dária, mas que ao mesmo tempo estimulem a
agregação, a aproximação das diferentes tendên
cias de opinião em um certo número de partidos.

Assim, um princípio que precisa ficar muito
claro é que deve ser considerada livre, sem qual
quer tipo de impedimento, a capacidade de asso
ciação política dos cidadãos, que se propugnem
formar partidos políticos, ou seja, toda organi
zação partidária é livre. Não haverá impedimentos
de qualquer natureza a iniciativaspara formar par
tidos políticos.

Porém, creio que a Constituição deveria reco
nhecer, com capacidade de representação parla
mentar, partidos que tenham alcançado um certo
mínimo de representatividade, medida eleitoral
mente. É uma questão a discutir se devemos ado
tar o critério dos 5%, dos 3%, dos 2%, isso é
uma questão de medida a examinar. Mas pare
ce-me que sim, é de prudência democrática que
asseguremos a capacidade de representação
àquelas correntes de opinião que assegurem, que
garantam certa representatividade. Agora, não
creio que se deva raciocinar apenas em plano
da representatividade nacional, da representati
vidade eleitoralnacional, estadual e, inclusive,mu
nicipal. Não vejo por que se deva impedir, por
exemplo, que um partido políticoque não alcance
a representatividade em plano nacional e, even
tualmente, estadual, tenha a sua representação
parlamentar assegurada em plano municipal. Eu
não vejo por que uma Constituição devesse tomar
obrigatória a formação de partidos nacionais no
País, embora devêssemos estimular essa forma
ção. Penso que podemos admitir, num País com
toda a diversidade brasileira, um partido com al
cance regional, como, aliás, já tivemos em Minas,
no Rio Grande do Sul, pequeno partidos com
alcance regional, com capacidade de impacto po
lítico, especialmente, impacto ideológico, signifi
cativo em plano nacional.

Agora, os Partidos que alcancem capacidade
de representação parlamentar deveriam ter aces
so igual aos meios de comunicação de massa

no processo da eleição. Ou seja, definirum critério
mínimo para o reconhecimento da capacidade
de expressão parlamentar de um partido, significa,
também, definir uma condição mínima pela qual
esse partido tenha acesso em igualdade de condi
ções aos meios de comunicação de massa. Por
exemplo, creio que isto pode criar uma dificul
dade, se se pensar em partidos municipais ou
em partidos estaduais, porque os meios de comu
nicação nem sempre se limitam tecnicamente ao
Municípioou ao Estado, mas é uma questão técni
ca a ser vista depois. O que me parece, é que,
no plano dos princípios,um partido que tem capa
cidade de representação parlamentar reconheci
da, deverá também ter, em igualdade de condi
ções com os demais partidos, igualdade de aces
so aos meios de comunicação. Sei que essa é
uma opinião controvertida, sei que essa é uma
opinião que suscita debate, mas me parece um
princípio democrático fundamental. Uma eleição
é sempre o momento no qual a maioria pode
se tornar minoria, e a minoria pode se tornar maio
ria. Não dá para se definir as regras de acesso
aos meios de comunicação de massa, em termos
de uma representatividade, de uma proporcio
nalidade definida nas eleições passadas, exceto
para o que diga respeito a esse mínimo, que é
a capacidade de representação parlamentar de
qualquer partido. Observação última que eu faria,
seria de que os partidos que tenham capacidade
de representação parlamentar, deverão ter, como,
aliás, já é da tradição legal brasileira, capacidade
de acesso a recursos públicos na proporção dos
votos recebidos nas eleições. É questão da lei
ordinária,como é questão da regulamentação dos
partidos, definir esse fundo, definir como isso se
admmístra, definir como isso se distribui.Mas eu
penso que se nós quisermos uma Constituição
nestes aspectos referentes a votos e a partidos,
ligada aos grandes temas e aos grandes proble
mas da construção democrática no Brasil, uma
série de medidas deveriam ser pensadas para se
rem incluídas na Constituição. Entre essas, as su
gestões que apresento para o debate aos Consti
tuintes e aos participantes da Mesa Muito obn
gado.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem
a palavra o nobre Constituinte,antigo companhei
ro Alberto Goldman.

O SR.ALBERTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, agradeço o convite feito a mim,
para comparecer a esta Subcomissão e sinto-me
de volta à Casa depois de poucos meses, numa
matéria que nós debatemos intensamente duran
te, eu diria, até durante anos, para não dizer du
rante um ano com muita intensidade.

O Presidente Israel Pinheiro era um dos Mem
bros daquela Comissão interpartidária, que aca
bou levando a proposta de uma emenda Constitu
cional. Logo depois era o início do processo de
redemocratização do País.

Entendo que, o que nós devemos ter como
meta, quando discutimos o sistema partidário, o
sistema eleitoral, é vermos esses dois sistemas
como instrumentos da realização de um determi
nado objetivo.O objetivobásico, consolidar o pro
cesso democrático, abrir caminho para que nós
tenhamos uma democracia estável.E que se pos
sa a partir daí, fazer com que o Poder nos seus
diversos níveis, tenha efetiva representatividade,

para que se possa atacar os graves problemas
sociais e econômicos que este País tem. Esse
é o objetivobásico de um sistema eleitorale parti
dário. Na questão dos partidos, parece-me que
para todos nós é um elemento imprescindível,
fundamental do processo democrático.

Já tivemos experiências internacionais a res
peito disso em todos os momentos, está faltando
chegar a uma conclusão quase consensual, que
não se formará um processo democrático no País
sem que se apoie, como canal de expressão, nos
partidos políticos. Mas, entendo que os partidos
não são nada mais do que entidades da sociedade
civil. Entidades civis, entidades, que se reúnem,
um grupo de pessoas que se reúne através de

• idéias e conjunto de idéias, que poderão ou não
eventualmente participar do processo eleitoral.
Nós podemos admitir perfeitamente a existência
de partidos ou de entidades que possam se apro
ximar de partidos com essa finalidade, sem que
eles estejam disputando processos eleitorais ou,
então, disputando processos eleitorais em deter
minadas circunstâncias, em determinados mo
mentos, em determinados locais.Aminha opinião
sobre o que deve ser inserido a respeito dos parti
dos políticos na Constituição é muito simples.
Acho que quando se fala em liberdade de organi
zação dos partidos, deve-se levar as conseqüên
cias dessa afirmação até o limite. Ou seja, liber
dade é liberdade. Não se pode estabelecer como
princípio constitucional que existe liberdade de
organização dos partidos políticos e depois se
colocar, como tem sido tradição nossa; a lei que
estabelecerá normas, regras de organização e fun
cionamento dos partidos políticos.

O partido politico tem que ter normas e regras
estabelecidas por ele mesmo, e a fIliação do cida
dão a ele se dá no acordo e no consenso com
essas normas e com essas regras. Não existe ne
nhuma obrigatoriedade à fIliação partidária. Ela
se dá por vontade do eleitor, ele se fília a um
partido conforme as suas regras, conforme os
seus estatutos, e conforme o seu programa.

Se eu estiver em desacordo com isso eu não
me filio. Se eu em desacordo com uma mudança
que se dê dentro dele, eu saio, vou para um outro,
ou procuro organizar um terceiro, um quarto ou
quinto. Acredito que nós não devemos ter regras.
A tradição nossa é de regras. As existentes hoje
na LeiOrgânica dos Partidos Políticos é uma de
monstração ao absurdo, na linha do exagero, na
linha da radicalização, que se define ponto por
ponto como é que deve ser feito, desde a filiação
do indivíduoaté a sua vida lá dentro. Atéas organi
zações de direção, como é que são montadas,
como é que são as executivas, os diretórios o
número de membros, tudo isso. Eu acho que
isso, em absoluto, não deve existir. Os princípios
gerais são aqueles que a própria Constituição hoje
determina. A soberania nacional, a pluralidade de
partidos, defesa do regime democrático, enfim,
são linhas, normas gerais. Mas isso é uma entida
de que se registra em qualquer cartório, pode
ser no tribunal.

Isso difere, evidentemente, do que significaum
partido concorrer às eleições. E aí ele deve ter
algumas condicionantes, ainda que sejam extre
mamente pequenas. Como é que nós vamos defi
nir um partido, pelo número de filiados que tem?
Essa experiência já se demonstrou falha. Em pri
meiro lugar, os partidos com consistência políti-
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co-ideológica têm sempre uma certa dificuldade,
exatamente porque tem consistência polítíco-í
deol6gica,de se formarem como partidos. Porque
o eleitor exige dele uma definição maior, e ele
exige do eleitor,também, uma definição maior.

Mas,é muito fácil, acho que todos os Srs. Cons
tituintes participaram certamente da formação de
partidos politicos, sabem perfeitamente que sim
plesmente fazer ficha de filiação tem-se tomado
no Brasil um ato comercial. Paga-se por fichas
de filiação, desde que não se tenha nenhum com
promisso político-ideol6gicomaior, paga-se tanto
pai tantas fichas de flliação. Um P qualquer, com
~lquer sigla, em geral a menos comprometida
com qualquer coisa, que põe um democrático
qualquer no meio, que põe um social qualquer
no meio, que põe algumas palavras simbólicas,
faz o seu processo de filíaçâo. Esses mínimos
nunca representam a realidade do próprio partido,
não têm nada a ver com a realidade do partido.
Em épocas de construção depois dos momentos
mais dificeis da ditadura, em que participamos
da construção do MOB, naqueles momentos era
muito dificil o processo de fllíação, Porque existia
uma vinculação do MOB com um processo poli
tico muito claro.Porém, mais recentemente o que
temos visto é que vários partidos se constroem,
vão se construindo, e conseguem os números
mínimos, não têm nenhum tipo de compromisso
com uma postura política, uma postura ideol6
gica.

Portanto,estabelecimento de mínimos para for
mação de partido é algo que não tem nenhuma
relação com qualquer compreensão do processo
democrático. Dizer que nós precisamos ter 1%
numa determinada circunscrição de filiação, ou
112 % não tem significado nenhum. Os partidos
mais comprometidos com determinadas postu
ras políticas ideológicas terão dificuldade em
atender esses mínimos, quaisquer que sejam. Um
mínimo de 112%, por exemplo, num município
de 200 mil eleitores, o que exige, portanto, 1.000
inscrições, quem sabe, quem conhece, quem
acompanhou, quem viveu a vida de organização
partidária, sabe: se o partido não existia e não
tiver compromisso com ninguém, ele obtém as
1.000 filiações, botando banquinha na rua, pedido
para os amigos e fazendo as mesmas filiações.
Mas, se houver algum compromisso político, al
gum compromisso ideológico, alguma postura
do partido mais forte, essas fIliações serão muito
mais dificeis.

Não devemos estabelecer normas mínimas
desse tipo. O que deve ter um partido para con
correr a eleições? Ele deve ter um mínimo de
candidatos nas suas listas. Deve ter candidatos,
se for distrital, no distrito, candidatos nas listas
proporcionais, um mínimo de candidatos. E
quem é o juiz disso tudo? E aí vem uma das
questões básicas. O juiz de todo esse processo
ésóo povo.

Não podemos estabelecer regras limitativas,
não devemos estabelecer regras imitativas. Por
que o juiz realmente é o processo eleitoral. É
ele que vai dizerse aquele partido existe ou não,
é ele que vai dizer se vai ter representação parla
mentar ou não, através do voto. Não tem nada,
absolutamente nada a ver com o número de filia
dos inscritos. A representação parlamentar, sim
aí eu admito que só deva ter presença parlamen
tar, o partido que tenha um mínimo de represen-

tação parlamentar. E eu acho que num primeiro
momento, quando n6s falamos em um momento
de formação dos partidos políticos,que na hist6ria
brasileira tem sido ainda muito débil, eu acho
que nós devemos' ter o percentual. Deve ser um
percentual extremamente pequeno.

O percentual de 3% é um percentual válido
para uma Alemanha Federal, com uma tradição
partidária que vem do século passado. Falar de
um percentual desse tipo para o Brasil significa
tender a um processo de limitação da represen
tação parlamentar de representação dos partidos
políticos.

Eu optaria por um mínimo razoável, fosse de
1%, coisa em torno disso. Acho que isto é algo
que facilita. O que nós podemos estabelecer até
de forma escalonada. Nada impede que uma
Constituição estabeleça que exista durante um
período de 10 anos um número pequeno, um
número bem inferior, e num período posterior
se possa estabelecer uma exigência um pouco
maior. No entanto, acho que nesse primeiro mo
mento estabelecer comparações com países que
têm estruturas partidárias tradicionais,de grandes
lutas, grande história, eu acho que não é correto
no processo democrático aqui no Brasil.

Quero chamar a atenção, agora, sobre algo
com o qual convivimuito esse tempo todo, algo
chamado Justiça Eleitoral.AJustiça Eleitoral, se
é para existir, deve existirno âmbito do processo
eleitorale nunca no processo partidário.Os parti
dos não têm nada a ver com Justiça Eleitoral,
não deve ter nenhuma relação com a burocracia
que nós temos hoje, que não ;;yuda em nada,
que só cria dificuldades, é uma decisão, existem
casos que vão ser levados à Justiça Civil.

A luta natural que se dá quando uma entidade
civil tem uma sociedade amigos de bairro, tem
uma disputa interna, ou um sindicato qualquer
eventualmente tem que ir à Justiça Civil para diri
mir as dúvidas. Mas não criar o sistema que nós

. temos hoje, em que os partidos são vinculados
e dependentes de uma Justiça Eleitoral. Como
entidades da sociedade civil, eles não devem ter
nenhuma relação com a Justiça Eleitoral. Isso
é uma questão do sistema eleitoral, ai sim, tem
que haver algo normativo.

O processo eleitoral propriamente dito. Enten
do que o mínimo de 18 anos, hoje, já se toma
não compatível com a pr6pria evolução que n6s
temos. Eu optaria por algo menor. Não sei se
chegaria aos 16 anos, mas acho que poderíamos
num processo ainda mais cauteloso, atender já
a uma possibilidadedo individuode 17 anos parti
cipar do processo eleitoral.Nóstínhamos 18 anos,
isso aqui vem de muitos anos, hoje a realidade
é outra, hoje o acesso do jovem aos meios de
comunicação, à educação, a todo o processo polí
tico já é mais avançado e nós podemos nos dar
ao luxo de diminuir os limites de idade.
- -Quanto ao voto obrigatório; eu considero que

o voto obrigatório evidentemente é um direito.
Mas eu acho que ele também é um instrumento,
o voto é um instrumento. O voto não é s6 um
direito, é um instrumento que podemos utilizar
para a melhoria do processo democrático. Portan
to, eu acho que a obrigatoriedade, sem levar em
conta uma questão quase que moral, nós não
devemos obrigar o sujeito a votar.Realmente não
se deveria obrigar o sujeito a votar, mas acho
que o fato dele ser obrigatório nos traz vantagem,

faz com que as pessoas se interessem mais pelo
processo.

É uma forma, vamos dizer, um pouco impo
sitiva, mas uma forma em que se pode utilizar
para a melhoria desse processo de discussão polí
tica. O voto obrigatório apesar dessa obrigato
riedade não ser simpática, ele deve continuar exis
tindo no nosso País. Inelegibilidade eu acho que,
é um princípio positivo que existe no País e deve
ser mantido. Mas, em compensação, acho que
a inelegibilidadeé absolutamente falsa.

Os princípios de inelegibilidadesque têm exis
tido, demonstram, claramente, que eles são facil
mente contornáveis.

Lembro-me da discussão da lei de inelegibi
lidades aqui, e naquela época eu já defendia isso.
Quando n6s deputados impusemos secretários
de Estado naquele momento terem prazo de 9
meses, 8 meses, 12 meses, 6 meses, eu defendi
a seguinte tese: quem tem o poder na realidade,
é o Governador do Estado. Se o Secretário de
Estado é o candidato dele e ele quer que o sujeito
utilize a máquina, é mais fácil para ele ficar fora
da máquina, botar alguém lá dentro, naquela Se
cretaria fazendo o seu papel, e o deixando livre,
até ética e moralmente livrepara fazera sua cam
panha eleitoral.Portanto, inelegibilidade não tem
funcionado na direção que se pretende. A lei das
inelegibilidades é, na realidade um instrumento
absolutamente sem nenhuma utilidadepara aqui
lo que se pretendia, ou seja, o não uso do poder
econômico ou do poder politico.Então, acho que
ela deve existirem casos evidentemente de práti
cas de crimes, mas não como instrumento de
impedir que se utilize o poder econômico ou o
poder políticoque dá a presença em algum posto,
porque isso tem-se demonstrado absolutamente
ineficiente.

Quero fazer uma referência ao processo eleito
ral corno se dá - a uma questão que não tem
sido muito debatida - aos suplentes e víces, Vejo
suplentes ~ vices como elementos que devem
exercer o mandato em condições especiais e por
períodos curtos. O que nós assistimos nesses últi
mos anos aqui no Congresso Nacional,- o Israel
é prova disso, - principalmente no Senado, em
certos momentos o Senado era constituído de
gente, absolutamente, desconhecida, e que, abso
lutamente, era desconhecida do povo do Estado
que estava representando. Desconhecida de t0
dos nós, desconhecida do povo do Estado que
estava representando. A idéia de que existe um
suplente do Senador, o sujeito é eleito com um
suplente. O Senador vai para um Ministério, vai
para um cargo qualquer, ou, então, uma disputa
qualquer, sai ou falece, e assume o suplente em
quem ninguém votou, a verdade é que nunca
alguém votou, isso vale para vice, também. Por
que não são os eleitos, os eleitos são sempre
os titulares.E nós sabemos que o processo nosso
é assim. Então, por que dar a eles um mandato
que não tem legitimidade? Por que não estabe
lecer que apenas a substituição é provisória? O
sujeito está doente, tem que viajar, tem que exer
cer algo por prazo curto, muito bem, é o suplente
que exerce. Mas, fora isso, numa substituição de
longo prazo, na minha opinião, o processo deve
se voltar ao povo para se obter de nova legitimi
dade, isso vale para o Governador, para o Presi
dente da República,vale para o Senador.
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No caso dos Deputados talvez seja diferente,
porque sempre, pelo menos é o sistema propor
cionai, mas certamente isso valerá, se houver o
sistema distrital. No sistema proporcional, ternos
uma listagem em que o primeiro suplente é sem
pre um que obteve uns poucos votos a menos
que o último colocado. Portanto, eu acho que
aí, no caso das suplências no sistema propor
cional isso é possível.

O problema das épocas do processo eleitoral
Eu acho que o melhor sistema que nós podería
mos adotar, seria o de eleições, e, até reforçando
o sistema federativo que nós temos, é o sistema
de eleições, de acordo com o sistema federativo
que nós temos.

Eleição municipal é eleição municipal. Eleição
estadual é eleição estaduai. E eleição nacional
é eleição nacional, colocadas em épocas diferen
tes, de maneira que se possa dirigir o processo
eleitoral à discussão daqueles temas.

Vejo, por exemplo a discussão de eleição em
15 de Novembro de 88. Nós teríamos, então, em
15 de Novembro de 88 a eleição do Presidente
da República, é uma das hipóteses colocadas,
eleição do Presidente da República junto com os
prefeitos e vereadores, junto com a eleição muni
cipal.Tenho absoluta certeza que em alguns mu
nicípios, nos grandes municípios, talvez nas capi
tais, o problema da discussão da eleição do Presi
dente da República polariza totalmente.

Nos pequenos municípios a eleição do prefeito
vai polarizar e não do Presidente da República.
E em alguns municípios de porte médio, talvez,
se dê de forma variada. por que não estabelecer
que a eleição municipal é eleição municipal, dis
cutindo temas municipais? Porque o processo é
federativó no Brasil.Nós temos competências dos
municípios, do Estados, e da União,que são com
petências separadas, não são as mesmas.

Temos que pensar nisso Nós não devemos
promover, de forma nenhuma, esse tipo de eleí
ção conjugada. Nós já temos experiências todas
elas negativas de eleição que se deram ao mesmo
tempo. Eu não falo do mandato. Os mandatos
podem até ser colocados de forma variada. Mas
os processos eleitorais devem ser absolutamente
distintos. Se coloca às vezes contra isso, ora, mas
vai ter eleição todo ano? E dai? E dai? O que
tem haver eleição todo ano? V. Ex's conhecem,
por acaso, Srs. Constituintes, algum momento
eleitoral que tenha feito cair o produto nacional
bruto? Em algum momento, o processo eleitoral
levou a uma crise econômica? Mas tem crises
políticas... crises políticas têm todo dia, no Brasil,
independentemente do processo eleitoral.Nós es
tamos vivendo isso hoje, estamos sentindo isso
hoje. E não precisa ter eleição. É só ter troca
de ministro que tem crise política. Então isso não
é argumento válido para não se ter os processos
eleitorais, bem identificados. Ajudaria muito no
processo democrático, na discussão dos temas,
se nós tivéssemos esses processos eleitorais per
feitamente identificados.

Vou agora colocar a questão do voto, do tipo
de voto, o proporcional e o distrital. Sempre fui
um defensor do voto proporcional, - debati isso
muito com o Israel, - nas nossas Comissões,
um defensor do voto proporcional. Não só as
eleições anteriores, mas principalmente essa de
86, no meu Estado, São Pulo, demostrou que,
na realidade, o voto proporcional, na minha opi-

nião é o voto mais democrático, é o voto represen
tativo,principalmente para a Câmara Federal. Eu
admitiria um voto, o voto proporcional nos Esta
dos para deputados estaduais é menos impor
tante.

No processo nacional, o voto proporcional é o
mais democrático. No entanto, a realidade tem de
monstrado no Brasilque o voto,não é proporcional,
ele é distrital de fato, não de direito. Então temos
que buscar uma solução para que se volte, temos
que voltar a fortalecer o processo proporcional e
os partidospolíticosdevem voltara fazeristo,porque
hoje está acontecendo o contrário. Como é mais
democrático o proporcional e como de fato hoje
o voto passou a ser quase distrital, em alguns luga
res quase que distrital puro, eu acho que o processo
de montagem deve fazer com que levemos em
conta uma realidade social que está existindo, uma
realidade política, ou seja, aceitemos a existência
do distrital, mas mantenhamos um sistema que
impeça a distritalização do voto proporcional. Que
hoje o que nós tivemos foi distritalização do voto
proporcional Então, o sistema deve exatamente im
pedir, deve aceitar uma parcela do voto distrital,
mas impedir a distritalização do voto proporcional.
Acho até que a Constituição,que não vai evidente
mente entrar no detálhe dessa matéria, a Consti
tuição deve estabelecer que a representação será
mista,mas que deve haverum mínimo. E eu entén
do que o mínimo é de 50% na representação pro
porcional.O mínimo de 50% deve ser determinado,
caso contrário,a própria dinâmica que está se dan
do com a representação tão pesada que nós temos
no voto distrital, pode fazercom que nós acabemos
tendo o voto distrital e depois passa a ser algo
imutável. A experiência americana do voto distrital
é uma experiênciaextremamente negativa,inclusive
porque facilita, tem facilitdo muito a manipulação
da definição dos distritos eleitorais. De qualquer
forma, acho que isso poderia corresponder a urria
realidade do voto distrital misto, a uma realidade
SOCIal e políticaque nós estamos vivendo,e poderia
corresponder também a uma necessidade que nós
temos de forçar a existênciado voto proporcional,
porque ele é mais democrático, ele permite a repre
sentação das minorias.Eu acho que nós não vamos
poder ter um processo democrático sem uma re
presentação de minorias,que é minoria,num deter
minado momento e pode ser maioria, no outro.
Coisa que não acontece com o voto distrital puro.
Q.lem é minoria é minoria sempre, algo estabe
lecidona Constituiçãoe é um processo imutável.

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Pela
ordem, Constituinte Paulo Delgado.

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Sou Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais.

Lamento registrar nesta Subcomissão, da qual
sou titularpelo meu partido, que ontem, na Capital
do meu Estado, Belo Horizonte,a Assembléia Na
cional Constituinte no seu art. 1°, §§ 19 e 2°, fOI
novamente violada.

Fui detido no exercício da minha função de
Constituinte e na minha dupla função de dirigente
sindical e Detudado Federal, do magistério do
meu Estado, numa manifestação de servidores
públicos e do magistério, ontem no centro de
BH.

Comunico à Subcomissão, neste momento,
que hoje à tarde, eu, na Sessão Plenária, farei
um requerimento à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte para que cobre do Gover
nador do meu Estado que explique de maneira
clara o que houve ontem na Capital e também
o que houve ontem na sua comunicação à Presí
dência da Assembléia Nacional Constituinte,
quando o Governador mentiu a essa Constituinte,
dizendo que não houve detenção.

Gostaríamos de solicitar aos colegas Consti
tuintes, a esta Presidência, que também fizessem
chegar ao Presidente da Constituinte a necessi
dade de se apurar com rigor a ruína da responsa
bilidade pública quando um Governador de Esta
do, provavelmente, de forma jocosa, ao telefone,
disse que o que foi preso em Belo Horizonte,
na verdade, foio palanque da manifestação, onde
estavam presentes os dirigentes sindicais do meu
Estado, da minha categoria e de funcionários pú
blicos e eu como Constituinte, e mais o Líder
do Partido dos Trabalhadores na Assembléia de
Minas o Deputado Chico Ferramenta; que foipre
so, também neste momento e depois preso duo
rante a manifestação pelas ruas da Capital.

Aviolência doorganísmo policial do meu Esta
do caracterizou-se - inclusivena medida em que
nos impossibilitava,nós Parlamentares e Dirigen
tes Sindicais a negociar com o organismo policial
uma forma pacífica de conduzir o movimento,
naquele momento, na medida em que a Secre
taria de Segurança, provavelmente de forma delí
berada, tirou dos policiais a possibilidade de se
rem identificados na sua hierarquia: E era impos
sível saber quem-comandava a operação lá em
Belo Horizonte, ontem à tarde. '

Da mesma maneira, na medida em que tirou
a possibilidade dos dirigentes sindicais, dos líde
res do movimento comunicarem com os 10 mil
professores paralisados ontem no meu Estado,
nas ruas centrais da capital, na medida em que
sequestrou os dois caminhões de som que eram
usados na manifestação tornou-se impossível co
mandar o movimento de forma pacífica e houve
pancadaria nas ruas centrais de Belo Horizonte,
sem possibilidade de se apurar responsabilidade,
na medida em que nenhum policialestava identifi
cado na sua farda nem com os galões que são
tradicionais nas corporações militares para que
pudéssemos alí, de forma improvisada, saber
quem comandava a operação, naquele momento.

Lamentamos, também. registrar que o atual Se
cretário de Segurança do nosso Estado, Minas
Gerais é ex-Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil e se tomava impossivel pacificar o movi
mento que até as 20 horas, de 15 horas até 20
horas, nós tivemos vários professores e profes
soras espancadas, porque quem conhece a reali
dade do magistério público de 1° e 2° graus, no
meu Estado e quem conhece a realidade nacional
sabe que essa categoria é uma categoria predomi
nantemente feminina. E as mulheres foram es
pancadas nas ruas, várias mulheres e os Parla
mentares constrangidos na sua função pública
e os dírigentes sindicais impossibilitados de con
duzir em a bom termo a manifestação de ontem.
Esse é o registro que eu faço a nossa Subco
missão e hoje à tarde farei este requerimento ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Deputado Ulysses Guimarães, para que interfira
no Estado de Minas Gerais, no sentido de recu-



32 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

perar a credibilidade da palavra de um Gover
nador que, nesse momento, do ponto de vista
deste Constituinte que fala, está completamente
arruinada, na medida em que se desresponsa
bílízou do ato, dizendo que não houve detenção,
dizendo que houve detenção apenas do camí
nháo, só que o caminho era o caminháo onde
estava o palanque da manifestação que foi se
qüestrado pelos policiais com todos aqueles que
estavam no seu interior e nós estávamos impe
didos de descer do caminhão.

Se ISSO não é detenção?! Depois, tivemos que
comparecer ao DOPs de forma, evidentemente,
liberados. Mas, como ninguém era responsável
pela operação, ninguém se responsabilizou pela
detenção. Mas ninguém sabia quem impedia que
nós descêssemos do caminhão.

O SR. PRESIDENTE(IsraelPinheiro)- AMesa
lamenta o que houve com o nobre Constituinte
Paulo Delgado e comunicará à Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, para que possa
apurar, devidamente, o que aconteceu para pre
servar a imunidade legislativa, sobretudo nesta
época do Poder Constituinte.

Lamentamos que isso tenha acontecido, exata
mente, na nossa Terra, em Minas Gerais, terra
de tradições líbertárlas onde o direito de protestos
sempre foi uma das constantes da nossa polltica
e das nossas tradições.

o SR. RELATOR (Francisco Rossi)-Sr. Presi
dente, apenas para manifestara nossa solidariedade
ao colega Paulo Delgado, que é um democrata
e todos nós conhecemos. Seguramente, essas in
formações que nós recebemos agora devem ser
inteiramente acolhidos como verdadeiras e quere
mos, Nobre Constituinte, que V. Ex' saiba do nosso
constrangimento ao tomarmos conhecimento dos
seus informes e lamentando que os Governos mu
daram, os Partidos mudaram, mas parece que os
tempos continuam os mesmos.

o SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Robson Mari
nho.

SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO 
Sr. Presidente, evidentemente que este não é o
fórum adequado para discussão desse lamentável
acontecimento, a vista de que o local apropriado,
como se dará, por manifestação do Constituinte
Paulo Delgado, será o plenário da Assembléia Na
cional Constituinte.

Entretanto, devo informar a V. Ex' e a todos
os Constituintes presentes a esta Subcomissão
que, quando a notícia da detenção no DOPS de
Belo Horizonte, em Minas Gerais, do Constituinte
Paulo Delgado chegou -ao nosso conhecimento,
ao conhecimento do Plenário estava eu, no exer
cício da Uderança da Bancada do PMDB e, de
pronto, solicitamos da Presidência a suspensão
dos trabalhos e, em comissão, fomos à sala do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Deputado Ulysses Guimarães, que fez contato
com o Governador Newton Cardoso e, em segui
da, o Governador do Estado de MinasGerais infor
mou ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte que logo transmitiu ao Plenário, através
do Segundo-Vice-Presidente a informação de que
não teria ocorrido a detenção do Constituinte Pau
lo Delgado e tão-somente a apreensão do cami-

nhão-palanque da manifestação que estava pro
gramada.

O Governador de Minas Gerais, como politico,
como homem público, pelo cargo que exerce,
também tem responsabilidade. Portanto, entendo
muito oportuno e apropriado que este assunto
seja, devidamente, esclarecido e apurado. Traba
lharemos nesta direção, pode estar certo-o Consti
tuinte Paulo Delgado, que a Liderança do PMDB,
também vai se associar no sentido dos esclareci
mentos dessas manifestações, até porque, não
admitiremos, em hipótese alguma, em associa
ção com os demais partidos políticos que têm
representação nesta Casa, qualquer atitude que
comprometa a soberania da Assembléia Nacional
Constituinte ou a inviolabilidade do mandato do
Constituinte, claramente definida no Regimento
Interno desta Casa. Portanto, repudiamos de pron
to, qualquer manifestação nesta direção e nos
associamos ao desejo legítimo do Constituinte
Paulo Delgado para que o assunto seja devida
mente, esclarecido pela Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte.

Ó SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Professor Orlando de
Carvalho.

O SR. ORLANDO DE CARVALHO - Sr. Presi
dente, agradeço o convite que me fez para parti
cipar desta reunião, mas desejo acentuar ares
ponsebílidade que nos cabe, como professores
e elementos de pesquisa em matéria de Direito
Público e de Sociologia Eleitoral, de estar traba
lhando com os atores com os quais nós temos
a responsabilidade de nossos trabalhos. É com
humildade que me apresento nesta reunião, pro
fundamente emocionado pelo fato de estar lidan
do com os atores, como se diz na terminologia
americana. V. Ex'" são os atores, com os quais
nós trabalhamos. É uma posição bastante delica
da e que envolve uma atitude de respeito e de
consideração para todos os Membros da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O problema já está devidamente comentado
pelos oradores que me antecederam e eu dese
jaria apenas acrescentar uns pequenos comen
tários, e o primeiro dos quais é a delimitação
do tema que coincide com os objetivos desta
Subcomissão.

Como a massa de informações que aqui foram
oferecidas são matérias de lei ordinária. De ma
neira que escapam à possibilidade de serem apro
veitadas num texto de Constituição, a menos que
a Subcomissão se defina por uma Constituição
ampla e não enxuta, como menciona o Professor
Belfor. E é uma discussão infinita, se a Consti
tuição deve ser curta ou grossa. Napoleão dizia
que a Constituição deve ser curta e obscura, é
uma técnica, técnica autoritária, mas é uma técni
ca. E nos acusam de estarmos trabalhando na
direção de uma Constituição muito extensa, que
vai igualar-se às dos Estados da Índía,talvez,creio
da Iuguslávia, que é a Constituição que tem o
maior período de um artigo no mundo, tem quatro
páginas.

Na verdade, há de tudo, pode-se dizer a esse
respeito o que quiser, porque encontra o exemplo
nas cento e sessenta constituições vigentes no
mundo moderno, de modo que a discussão toma
um aspecto um pouco acadêmico.

Com relação ao argumento que se manifesta
frequentemente que temos a Constituição ameri
cana com 200 anos, que a gente lê em vinte
minutos. Éverdade, se a pessoa lê mglês corrente
mente, lêm em vinte minutos. Mas não lê os volu
mes de decisões da Corte Suprema, adaptando
essa Constituição de uma sociedade rural a uma
sociedade pós-industrial como é a moderna so
cledade americana. E um professoramericano,
que esteve comigo, semana passada, e que está
aqui em Brasília, fazendo observações sobre a
vida política brasileira, da Universidade de John
Hoppink, manifestei que ele está trazendo um ar
gumento contra nós, estamos fazendo uma Cons
tituição que parece que vai ser grande, o projeto
chamado Afonso Arinos tem 532 artigos, até as
baleias entram como matéria constitucional, pos
so falar porque fiz parte da Comissão, fui contra
as baleias mas perdi, muitas coisas que excedem,
mas é que os problemas que interessam à socie
dade brasileira, nos séculos XX e XXI, não são
os mesmos que interessam à sociedade ameri
cana, no século XVIII, não se pode comparar. E
esse professor me declarou: "Se tivermos que
fazer urna nova Constituição para os Estados Uni
hores do que com a nossa, porque a nossa náo
serve mais". Mas essa opinião afronta um pouco
a opinião formada de que a Constituição ameri
cana é o modelo. Pode ser modelo para muitas
coisas, mas não é modelo para os problemas
da energia nuclear; eles fizeram a Constituição
à luz de lampiões, depois veio a eletricidade, veio
o petróleo, veio a energia nuclear, tudo isso são
problemas que uma constituição tem que abor
dar, sobretudo, porque o estado moderno já não
é mais o estado liberal do século XVIII e que o
assunto se resolvia na área política.

Hoje, o Estado é atuante na área econômica,
na área cultural, em todas as outras áreas.

Então, o problema se apresenta em outra pers
pectiva, esse é um assunto que está mais ou me
nos fixado, como o slogan na literatura, sobre
tudo jornalística brasileiraque somos sempre acu
sados dessa prolixidade. Só se a gente caminhar
para um projeto que estenda mais a matéria cons
titucional de partidos políticos é que certas obser
vações aqui feitas serão pertinentes, poderiam ser
encaminhadas e registradas.

Mas um outro problema, estamos num am
biente geral de tensões, as tensões não só políti
cas, mas sobretudo de ordem econômica, com
repercussões na nossa conduta diária. E essa ten
são, em parte, decorre do fato de sermos classifi
cados de estado subdesenvolvido, termo que os
europeus e americanos mudaran para "em emer
gência," porque subdesenvolvido é pejorativo,
mas o que eles queriam era nos considerar em
baixo e eles em cima. É a teoria da estrada de
ferro de Bertrand de Juvenel, todos os estados
devem caminhar nos mesmos trilhos, mas é que
uns passam pelas estações na frente dos outros.
Quando o Brasil chegar na estação X, os outros
já estão adiante na estação y. Com essa teoria
do desenvolvimento que tem muitas conotações
de política intercontinental, ela nos dará um ele
mento de satisfação mas provoca uma conse
qüência inesperada, é o desejo das classes políti
cas dos Estados subdesenvolvidos, tipo América
Latina, de quererem andar mais depressa para
chegar lá. Então, esse desenvolvimento apressa
do está causando dano político, econômico, cul-
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tural, social, de todo tipo. Aqui é curioso, um con
terrâneo meu, de muita categoria, até como esta
dista que é Juscelino Kubitschek, ele com um
slogan definiu essa atitude, "os 50 anos em 5",
é tipicamente o estadista do estado subdesen
volvido, querer correr. O resultado aí está, pode
mos apreciar as conseqüências, mas é um proble
maque tem uma conotação de idéia política, não
vai nisso nenhuma conotação com o eminente
Senador Pinheiro, suponho. É uma observação
de ordem puramente cultural, mesmo porque eu
era amigo íntimo de Juscelino, embora contra
ele, em todas as oportunidades, ficava mas com
a sogra dele do que com ele, aquele negócio
de Minas. (Risos.)

Esses dados são necessários para colocar o
problema constitucional, o que é possível incluir
numa Constituição, em relação a partidos, dentro
desse cenário que no Brasil se acrescenta do ce
nário da transição, a transição política brasileira
é, talvez,um dos atos mais importantes do século
xx, em nosso País e a classe política brasileira
está se conduzindo sabiamente. Até hoje não hou
ve nenhum incidente grave na transição, são pe
quenos incidentes localizáveis e que os estran
geiros estão olhando com o maior carinho, é pre
ciso acentuar bem isso, isso é um orgulho de
ser brasileiro neste momento. É que o estudo
da transição do Brasil está sendo considerado
melhor até do que se passa na Espanha, que
teve a felicidade de ter um rei, rei permanente
que veio do período de Franco, educado para
ser um rei e, através do Tratado de Moncloa, ele
fez o acordo com os partidos e trouxe a transição
até a época atual, enquanto que aqui no Brasil
tivemos o azar do falecimento do líder,que condu
ziu os tratamentos iniciais e o povo brasileiro de
monstrou uma maturidade que merece o maior
respeito. É preciso estar sempre atento a isso,
porque os estrangeiros estando do lado de fora,
estão vendo, nós aqui estamos brigando, desco
brindo defeitos, fazendo críticas, com uma im
prensa inadequadamente informada e que, às ve
zes, conduz o problema para a crise e não para
a solução e o acordo. De maneira, que é dentro
dessas condições que os atores, que são V. Ex'"
terão que elaborar o capítulo relativo a Partidos
Políticos. O que se pode dizer a esse respeito?
Na verdade, são partidos necessários, o Estado
moderno democrático considera a sua base de
intermédio entre o povo e o Governo, que se faça
através dos partidos politicos. Então, vamos acei
tá-los como necessários. Agora, quantos? Ai já
é outro problema. Há regimes que com um par
tido só resolve os seus problemas, ainda hoje.
Há estados modernos com um único partido, ou
então, pode chegar a 400 como Daomey, em
Daomey tem 400 partidos, cada tribo é um parti
do. De maneira que esse é um problema de con
veniência, e sabedoria política que suponho que
os eminentes Constituintes brasileiros saberão es
colher qual a solução que coincide com a reali
dade brasileira. O Professor gosta muito de citar
lei, mas tem a Lei de Sartori em que pode se
encontrar uma média. No Brasil, a média seria
4 ou 5 partidos. Estudando as eleições, verifica
mos que, em geral, com 4 ou 5 partidos atingimos
90% do eleitorado. Então, é um caminho, mas
é um caminho, nós professores nos baseamos
nos livros. V. Ex" têm que se basear na expe
riência, para saberem o que deve ou não ser feito.

O estudo das últimas eleições parlamentares,
que ninguém mencionou aqui, já nos daria uma
dimensão que preocupa, porque se V.Ex" olha
rem os resultados da eleição para a Constituição
da atual Assembléia Nacional Constituinte, um
único partido fez 55% dos representantes.

Estaremos caminhando para o chamado par
tido predominante, que é um defeito do sistema
democrático, que pode resultar, com o tempo,
no tipo mexicano, no partido revoíucionérío insti
tucional? Já no nome é uma contradição. Existe
até hoje, mas está sofrendo o impacto da velhice,
como na Alemanha, o partido dominante, na Sué
cia, também, o partido dominante passou nas
últimas eleições a uma fase de derrota. Os parti
dos se cansam. E isso tem remédio na Consti
tuição? Duvido. Não há nenhum texto que se pos
sa elaborar na próxima Constituição que permita
supor que o pluripartidarismo brasileiro caminha
rá para 4 ou 5 partidos que possam se alternar
no poder, porque o dogma democrático é alter
nância no poder. No pé em que está, não haverá
alternância, estará o PMDB sempre no Governo.
É vantagem? Do ponto de vista teórico, apresenta
uma série de inconvenientes até para a manu
tenção democrática. Mas esse é um assunto que
escapa à minha possíbilídade de manifestação.

O que me interessa mostrar, já que aqui algu
mas idéias gerais foram expostas, independen
temente de serem matéria constitucional ou não,
é que toda literatura sobre partidos políticos no
Brasil está um pouco envelhecida pela rapidez
com que o Brasil está se transformando. Este
é um País que está-se transformando mais de
pressa do que qualquer outro Pais da América
Latina. E somos, no momento, um país urbano
- e que toda literatura de estudo, eu mesmo
fíz 20 anos de pesquisa eleitoral, sobretudo em
Minas Gerais, é de uma sociedade rural. E numa
sociedade rural, a posição das lideranças é dife
rente. Hoje, o Brasil está com 70% urbano. Outro
fenômeno da maior gravidade que interessa ao
Constituinte, mas não interessa ao problema de
partidos políticos, é que 35% do eleitorado brasi
leiro está nas regiões metropolitanas, e elas não
existem na Constituição. A Assembléia Nacional
Constituinte terá que enfrentar esse problema.
Não podemos ficar em União, Estados-Membros
e Municípios. Há de haver uma terceira entidade
regional que seria a região metropolitana. Ela vai
crescer, porque as regiões metropolitanas estão
crescendo brutalmente. Basta ver o crescimento
de Brasília que está nos arredores de 2 milhões
de habitantes. É tipo da coisa de pais subdesen
volvido,junta todo mundo num lugar só, gerando
os problemas que daí decorrem. E mais, outro
problema que considero da maior gravidade, e
que não sei até onde o problema de partidos
políticos pode contorná-lo. É o desenvolvimento
das associações do Brasil contemporâneo Um
exemplo só, os sindicatos rurais, há 20 anos, ersm
cinco, hoje, são 2.723. Não há mais o lavrador
isolado. A CUT e a CGT dividem o eleitorado
brasileiro. O Presidente da CUT,o Meneghelli, fa
lou outro dia em 6 milhões de associados, todos
eleitores.

Pergunto: Os partidos políticos resistirão a esse
desenvolvimento da sociedade brasileira? Como
eles poderão absorver as associações do tipo sin
dical? Lembro um exemplo inglês em que os sin
dicatos se desenvolveram e se fortaleceram de

tal maneira que eles dão ordens ao Governo da
Inglaterra. A SI" Margareth Thatcher que é, real
mente, Dama de Ferro, há dois anos enfrentou
os sindicatos, mas o seu prestigio corre risco.
Estamos, no Brasil, nessa fase em que um soció
logo brasileiro, não sei se o Professor Belfor que
falou em assembleísmo? É um conceito que está
correndo muito no Brasil, que é o assembleísmo,
O ilustre Constituinte acaba de demonstrar uma
assembléia de professores em Belo Horizonte,
porque acham que só saindo à rua e fazendo
uma assembléia e não só a autoridade do Estado,
como a autoridade do partido pode não estar
compreendendo o que está ocorrendo no Brasil
contemporâneo. É uma mudança urbano-assem
bleísta.lsso poderia ser registrado no texto consti
tucional? Acho que não. É um problema a ser
examinado em outra área, de maneira que o que
caberia, como texto constitucional, a repetir o que
já foi dito, que a idade eleitoral moderna é de
18 anos, embora queiram baixar para 16.

Houve um Lord inglês que quis, sob um funda
mento que não me ocorreu mencionar, que um
menino de 16 anos combateu na Polônia, na Ale
manha e chefiava tanques na Inglaterra. Por que
não pode votar? Ele pode dar tiro no outro, mas
não pode pôr seu voto na uma? É um argumento.
Mas a idade moderna que está se generalizando
é 18 anos, homens e mulheres, 18 anos. As mu
lheres estão chegando à igualdade muito recente
mente. As mulheres francesas votaram pela pri
meira vez,em 1946, as mulheres mglesas só vota
ram em 1928, com o governo socialista Mac Do
well, mas com solução tipicamente inglesa, que
nenhum outro país pode adotar. É que, até aquela
época, os homens que tinham 18 anos na ocasião
da guerra ou 21 anos da eleição podiam votar:
e as mulheres que quisessem votar, só se tivessem
30 anos, como não há mulheres de 30 anos,
é um absurdo, (risos) a contribuição foi muito
pequena. V. Ex" vêem que os ingleses são sábios.
Mas a Inglaterra é absolutamente individual.Eles
sabem o que querem, dois anos depois, igualaram
a idade, porque verificaram que as mulheres não
punham em risco as instituições tradicionais, sa
bedoria políticaé isso, não perturbou, então, todos
votam.

Tiraram os votos dos alunos de Oxford, Cam
bridge, e outras universidades podiam eleger 2
deputados. Imaginem se os ex-alunos de Brasília
pudessem eleger 2 Deputados Federais! Seria is
so, a Inglaterra é muito boa da gente examinar,
apreciar, admirar, mas não de imitar.As soluções
deles são inglesas, inclusive o parlamentarismo
e o voto distrital,sobre o qual falarei mais adiante.

Também a idéia de igualar os sexos já está
estabelecida na prática brasileira, não há nenhum
problema, só nos falta o problema que não foi
mencionado aqui, o que fazer com os índios?
Os índios agora estão na moda, são 200 mil índios
que perturbam o Brasil, somo 140 milhões, esses
200 mil estão nos jornais, todos os dias, eles po
dem votar ou não? Qual é a qualidade eleitoral
do índio? Esse é um problema, mas não aqui,
nos partidos políticos, mas lá atrás, em direítos
fundamentais da pessoa humana. Também o vo
to do analfabeto é outra polêmica que o Brasil
já resolveu, autorizando o voto, mas que fracas
sou. Estatisticamente o número de analfabetos
inscritos na última eleição é ridículo, em face das
estatísticas que falam em milhões.
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o SR. CONSTITUINTE VlRGÍUO GUIMARÃEs
- Será que os analfabetos já votavam no Brasil?
Porque percebemos no interior que eles sempre
votaram, tranqüilamente. Agora, só fizeram um
título mais adequado a eles e espera-se que se
faça uma cédula mais adequada ao analfabeto.
Mas que eles sempre votaram, votaram, principal
mente lá em Minas não é Prof. Orlando?

O SR. ORLANDO DE CARVALHO - Na minha
terra todo mundo votava,não sabia às vezes nem
escrever o nome.

Em Belo Horizonte, que o nobre Constituinte
conhece muito bem, deu-se o seguinte fato, eu
acompanhei, porque pus um professor america
no no meu carro e ficamos acompanhando a
eleição, estudando a eleição, para ver como é
que se pratica.E o Tão, grande jogador do Atlético
foi votar. Estava aquele mundo de gente para
ver o Tão votar. Mas o Tão não sabia ler nem
escrever. Então, ensinaram duas coisas a ele, Se
bastião José da Silva- digamos assim - e Atlé
tico Futebol Clube para que ele pudesse assinar
o contrato de jogador. Então lá foi ele para votar.
Aí disseram para ele: "Tão, agora você assina
seu nome na folha de votação".

E lá foi ele, como dizia Mário Palmério, chofe
rando a pena e nada de resolver. Aí o Presidente
da Mesa disse: "Tão, você não escreveu Sebastião
José da Silva". "Vai ver que estou escrevendo
AtréticoFutebol Crube", (Risos.)

Aí está a resposta, esse serní-analíaneto somos
nós todos do Brasil,o analfabeto é aquele formal
que não sabe ler nem escrever, mas, tem que
achar a fórmula.

A fórmula que ninguém mencionou, eu assisti
na República Dornmícana, fui lá como delegado
da OEA,para assistir a primeira eleição, a de Bala
guer que se elegeu a primeira vez e está lá até
hoje, não morre, come bem, foi eleito legitima
mente. E um desastre!

Fui designado para fiscalizar a eleição junto
com um senador uruguaio na capital de uma
província na ilha a uns cento e poucos quilôme
tros da cidade de San Domingos, nós fomos.

Na seção eleitoral não há lista eleitoral, esse
é que é o drama do Brasil, tudo precisa escrever.
Então, o analfabeto não tem saída, tem que escre
ver o nome, tem que escrever qualquer coisa,
ele não sabe, ele é analfabeto. Mas lá, o indivíduo
pode votar perante a mesa eleitoral,mesmo que
o seu título não esteja regular, se ele não tiver
título, mas tiver aparência de idade eleitoral e se
os fiscais votarem que pode aceitar o voto dele,
ele vota. Agora como é que ele vota? Ele vai à
cabine, se o partido que ele quer votar tem uma
lista eleitoral, é impresso cada partido numa cor,
cor também tem conotação política, o verde no
Brasil tem uma conotação autoritária, agora tem
o PartidoVerdeque vaicriarproblema. Mas,acaba
se encontrando uma cor que serve.

Então, o sujeito entra na cabine escolhe a cor
da cédula que é do seu partido, dobra, põe no
envelope e entrega ao Presidente da Mesa.Agora,
como é que prova que ele votou? O Presidente
da Mesa pega o dedo dele e mergulha numa
tinta vermelha, então, ele sai com o dedo verme
lho, essa tinta dura 24 horas, para comprovar
isso encontrei na rua com um carroceiro: você
já votou? "Como non, como non", mostrando
o dedo.

Quer dizer o analfabeto pode votar - não tem
problema. É preciso saber se temos meios, com
esse espírito legalista brasileiro botar tudo, artigos
e parágrafos, se a gente consegue resolver o pro
blema prático.

Os negros na República Dominicana resolve
ram, eu era branco, porque brasileiro lá sempre
é mais claro, mas a massa do povo é negra.

O Presidente da Província estava lavando o
Volks dele na porta, quando fomos lá conversar
com ele - deixa acabar de enxugar o carro 
isso até é bonito, quer dizer um sujeito do povo
pode ser Presidente da Província.Aqui ele requer
avíão, o problema é diferente, nosso País é mais
rico.

O voto do analfabeto, sempre fui favorável a
ele.

Agora, eu propuz, ao Presidente CasteJloBran
co e ele aceitou, mas o Congresso recusou, uma
fórmula que seria: vota-se primeiro no município,
porque no município o analfabeto sabe em quem
vaivotar, vaivotar num compadre dele, num ami
go. Então, ele sabe em quem vai votar, se desse
certo passaria para o Estado, se desse certo pas
saria para a votação federal,porque ninguém sabe
em que a gente vai votar.

Freqüentemente, no tempo de Antônio Carlos,
um sujeito de 19uachupé, perguntou assim: Esse
Antônio Caos em que a gente vai votar usa batina
vermelha feito bispo ou não? "Era uma autori
dade, mas não sabia de quem se tratava".

São problemas associados ao subdesenvolvi
mento brasileiro.

Tem um outro problema que foi mencionado
aqui mas que tem uma conotação diferente, nor
malmente se fala em partidos nacionais.

O projeto Afonso Arinos fala asstm, a Consti
tuição vigente fala assim e provavelmente V. Ex's
irão elaborar um anteprojeto de partidos nacio
nais. Mas,devem os partidos brasileiros ser nacio
nais, com essa diversidade regional que preside
a unidade brasileira em outros aspectos? É pro
blema e problema da maior dificuldade.O partido
nacional coloca a decisão em Brasília e Brasília
costuma estar isolada do Brasil.

Defendo essa tese, sempre defendi que Brasília
isolou o Governo, isolou as autoridades do resto
do País, além de que o partido nacional decide
aqui com características nacionais, mas, ele está
decidindo bem para Porto Velho') Bem para o
prefeito do fundo do Acre? Bem para o prefeito
das margens do São Francisco? E um problema
<:" considerar, é uma realidade, e a Constituição
deve reflitir a realidade, é um problema.

Agora, a tendência para os nacionais é uma
tendência que se justifica, primeiro porque todos
os regimes políticos, mesmo os anteriores que
eram democráticos acentuavam a importância da
União, o regime militarpraticamente eliminou os
Estados.

O Decreto-Lei n° 2202 era a Constituição dos
Estados, de maneira que, todos esses fatos con
duzem a uma centralização da União,que se man
tenha a unidade nacional, há muita coisa que
é puro slogan oratório, unidade nacional não de
pende de partidos nacionais, ela de faz por fora.
Tenho minhas dúvidas se o partido nacional deve
ser uma coisa assentada, quer dizer, sobre ela
não se fala.

E, finalmente, se me permitem mais uns minu
tos, o voto distrital.

O voto distritaljá foiusado no Brasilna primeira
República e funcionava mais ou menos, V. Ex'"
que são mais antigos na atividade política devem
lembrar-se disso. Mas, o que se fala hoje é o
voto distrital do tipo misto, aliás o Prof. Belfor
mencionou com elogios o caso alemão. Há uma
lista do partido que escolhe aqueles elementos
que ele acha que precisa deles no parlamento,
pela ordem que ele julga dentro do partido a im
portância de cada um. E, há os deputados distri
tais que perante o eleitorado disputam a eleição
majoritária. Esse projeto alemão foi imitado no
projeto de voto distrital que o Congresso enga
vetou há uns anos e que constava de uma emenda
constitucional.

Participeida comissão que elaborou esse proje
to. Ele é sensato. Agora, tem um probelma no
Estado Federal, leva-se o voto distrital também
a nívelestadual, como?

São problemas, o Brasil escolheu o mais difícil
dos sistemas de governo que é o Estado Federal
para se desenvolver, é dificílimo o Estado Federal,
porque tem esta emergência das regiões metro
politanas, a emergência do movimento muníci
palista que está exigindo cada vez maior atenção.

Levanteiuma estatística, a propósito desse texto
do voto distrital que nós elaboramos e levei ao
Ministro Abi-Ackel. Considero essa minha esta
tística como uma jóia. Bem que podia apresentar
a ele, não é?

Por este processo, São Paulo, por exemplo, se
gundo a numeração de lugâres da época, tinha
direito a 84 lugares; segundo o nosso projeto,
60 eram distritais e 24 proporcionais. Então, era
preciso dividir o Estado de São Paulo e os demais
Estados em distritos.E esse é o grande problema
prático, não há nada na Constituição sobre isso,
como dividiros distritos, ou quem divide os dis
tritos?

Para evitaro que se passou nos Estados Unidos,
quando um governador de um certo Estado, que
rendo deslocar um grupo de eleitores que o preju
dicava,para jogar em outro lugar, criou um distrito
em forma de salamandra. Então, criou a fraude
chamada salamandering que é criar o distrito se
gundo os interesses eleitorais daquele que decide
o limite do Estado. Então, o distrito apresenta
esse problema. E eu, então, fuiadiante, apresentei
ao Ministro a aplicação populacional e eleitoral
desse projeto. São Paulo tinha que dividir-seem
tnnta distritos, a superfície de cada distrito era
de 8.244 quilômetros; a população média de cada
distrito era 834 mil e o eleitorado, em média,
era 438 mil; para eleger um Deputado 438 mil.
Agora, aqui está o Acre. O Acre tinha direito a
quatro distritos; a superfície de cada distrito era
de 38 mil quilômetros quer dizer, dez vezes mais
que São Paulo. A população, 69 mil. Portanto,
com 28 mil o Acre elegiam um deputado - ses
senta e nove. São Paulo precisava de 438 mil
votos e o Acre,28 milvotos. E o mesmo problema
que existe hoje.

Eu mostrei, na ocasião, ao Governo que a lei
é muito bonita, muito bem arrumadinha, toda
cheia de artigos e parágrafos, mas na realidade,
ela não perturbou nem desequilibrou aquilo que
já existe, hoje, que um eleitor de Sergipe vale
tanto quanto 13 ou 14 eleitores de São Paulo.

Isso já foi largamente debatido, é um problema
crucial e eu não sei se no Texto Constitucional
conseguiremos uma solução para esse problema.
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A posição do professor Weffort é a minha, voto
distrital tem vantagens enormes. Agora, desvanta
gens na Inglaterra. Existe o voto distrital puro, é
só o distrito; o partido não se registra. Esse é um
fato que já foi mencionado aqui. Na Inglaterra não
há partidos com registro e nem é personalidade
de direito público. Isso tudo é invenção formalística
que Portugal nos encheu a cabeça e nós estamos
cheios de idéias, de leis e de regulamentos. Isso
é tipicamente coisa de Portugal para o Brasil. E
nós não nos libertamos. Se nós ao invés de imitar
mos o Juruna, formos imitar o Vasco da Gama,
vaidar nisso, perdemos a simplicidade, porque Por
tugal é o tipo do Estado formal, formalistico. Então,
está cheio de requerimentos, de diplomas em que
se tem que bater um carimbo, porque se não bater
o carimbo do sujeito não vale,sãosistemas nossos.

Dequalquer maneira V.EX'" vêem que na Ingla
terra o voto distrital é tradicional, há partidos que
queremvoltar à representação promocional, mas
estão com receios de apresentá-lo no Parlamento,
porque, apesar do defeito que o voto distrital apre
senta no estilo inglês, por isso que não pode ser
limitado aqui! como eu disse no começo. O estilo
inglês permite que o Partido tenha uma votação
superior ao outro e menor números de Deputa
dos. Porque ele teve grandes maiorias ou grandes
minorias em eleitorados amplos, que somados
lhe dão uma votação espetacular, mas não elegeu,
porque ele é minoritário em Líverpool, em Colche
ser, por aí em diante. Então, o voto distrital tem
esse aspecto no conjunto, conforme a maneira
pela qual for aceito pelo Constituinte. São proble
mas que me interessaria trazer aos conhecimen
tos de V.Ex'"apenas como um resultado de expe
riência.

A última observação, a importância do Partido
Político no Brasil decorre sobretudo que o Partido
Político é quem indica os candidatos, e sobretudo
o candidato a Presidente da República, ele vem
de uma convenção.

Vê-se que o problema é importante, que o Par
tido Político cabe maior responsabilidade do Esta
do Federal; ele é quem indica os candidatos. Mas
V. Ex" dirão: Mas e na França? Na França, o
Presidente da República não é indicado pelos Par
tidos. Eu tenho na minha casa, da última vez que
eu fui a Paris, eu trouxe os documentos, reprodu
zidos, porque aquilo é matéria oficial, a gente não
obtém. O Tribunal Constitucional distribui cerca
de 16 mil boletins, às autoridades do Parlamento,
da administração, da indústria, do comércio; os
notáveis, vamos dizer assim, da França, para que
indiquem um nome que lhes pareça conveniente
para ser candidato a Presidente da República, sem
precisar justificar. E todos têm que entregar aque
le boletim no dia X. o Tribunal recebe esses 16
mil boletins, apura e aqueles nomes que tiveram
mais de 500 indicações o Tribunal os oferece
ao eleitorado, o Partido Político que se arranje.

Então, na última eleição havia dez candidatos,
sendo 4 mulheres, e aí vem o problema do segun
do tumo. Feita a votação os dois votados não
alcançaram a metade mais um dos votos, Jiscard
D'estang, Mitherrand. Então dá-se o segundo tur
no, com a manobra típica francesa de partidos
que se ajuntam para apoiar um dos dois. E acon
teceu que Mitherrand teve uma ligeira maioria
e é o Presidente da República.

Agora, o Partido Brasileiro tem outra impor
tância, porque é ele quem escolhe os candidatos
em todos os níveis, isso é matéria constitucional,
poderá ser registrada ou não.

Caberia outras observações, mais eu, às vezes,
sou um pouco polêmico. Vamos encerrar e muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - tem a
palavra o Professor David Fleischer.

O SR. DAVID FLEISCHER - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Constituinte e Senhores presen
tes aqui na platéia:

Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer
esse convite de estar aqui com V.Ex"', hoje, para
apresentar algumas sugestões, em tomo de um
aperfeiçoamento do sistema eleitoral que nós te
mos aqui no Brasil.

Distribuí, previamente, um roteiro do que eu
vou falar para a maioria dos presentes. Mas, se
tiver alguém que não recebeu, a Mesa, tem mais
alguns exemplares.

Inicialmente, eu gostaria de discorrer um pou
co, rapidamente, resumindo os pontos já levan
tados sobre o nosso Sistema Eleitoral em vigor.

O Sistema eleitoral que nós temos, hoje, aqui
no Brasil, de representação promocional, e sua
experiência no ano passado de 86, apresenta vá
rios problemas para o nosso sistema eleitoral. En
tre os quais talvez o mais importante para a classe
política, que essa eleição foi cara demais, gas
tou-se muito dinheiro, muito poder econômico,
participação de recursos públicos dos Estados
e Municípios e Federais e um nível bem razoável
de corrupção eleitoral.

Esse sistema, como já foi mencionado, acirra
demais a competição eleitoral e deslealdade entre
companheiros do mesmo partido, ao invés de
estimular uma competição entre os demais Par
tidos.

O voto é dado a pessoas, ao contrário de um
voto partrdárío e isso mantém os partidos fracos,
quer dizer, acentua a tradição de personalismo
na política.

Muitos candidatos em 86 e em 82 esconderam
sua legenda, e toda sua propaganda eleitoral trazia
somente a sua foto e seu número de identificação
eleitoral. '

O vínculo entre o eleitor e o eleitorado é muito
fraco, bastante tênue.

O sistema eleitoral, vigente o nosso sistema
proporcional, estimula o que os politicos chamam
de pára-quedlsmo, Quer dizer, para não ser 'no
próximo pleito, muitos Deputados se deslocam
de uma região para outra, para um eleitorado
que desconhece o seu desempenho durante o
seu mandato.

Outro problema que a classe política reconhece
como muito sério no nosso sistema atual, é que
muitos Municípios ficam sem representantes nas
suas Assembléias Legislativas Estaduais ou na
Câmara Federal, porque o Município que dispersa
os seus votos entre vários candidatos, de vários
partidos, não consegue eleger nenhum deputado
com raízes locais e acaba sendo representado
por um outro deputado de uma outra região, me
nos votado, mas que tem a sua base política em
outra região. E, logicamente, ele não vai prestar
a devida atenção a este outro Município.

O sistema atual também estimula a dominação
das oligarquias partidárias ou as oligarquias de

cúpula, em que as convenções partidárias são
basicamente cartas marcadas.

O que o Professor Orlando acabou de mencio
nar, é um outro problema das desigualdades re
gionais entre o Estado de São Paulo e o Estado
do Acre.

Apenas chamarei a atenção de que essas desí
gualdades vêm da carta de 46; essas desigual
dades começaram naquela época.

O segundo ponto é que, sem dúvida, o sistema
proporcional tem os seus méritos, embora eu já
tenha levantado todos os defeitos que nós encon
tramos atualmente. O sistema proporcional asse
gura uma representação às minorias, tanto rmno
rias de partidos pequenos, como minoria étnicas,
minorias funcionais e também o eleitor pode es
colher entre um leque bem maior de candidatos
e não é restrito a candidatos apenas no seu distri
to. Mas, como o Professor Orlando salientou, a
grande vantagem do proporcionaol em relação
ao distrital é que estabelece uma razão perfeita
a proporcionalidade entre a porcentagem de vo
tos obtidos pelo partido e a porcentagem das
cadeiras que o partido recebe no rateio dentro
do Parlamento. Dou apenas um exemplo: em
1982, o PT conseguiu eleger 8 Deputados Fede
rais. Mas o seu 3,5 votos, a porcentagem de votos
nacionais, se fosse exatamente proporcional o PT
teria eleito uma bancada de 17 Deputados Fede
rais em 82, quer dizer, a eleição proporcional não
era bem proporcional.

O sistema distrital, como foi levantado pelos
expositores, principalmente pelo Professor Wef
fort e o Professor Orlando, o sistema distrital, su
postamente, é uma representação mais autêntica
Mas, para adotar um sistema distrital, inicialmente,
se escolhe entre o sistema plurinominal, o que
é chamado na gíria de distritão, onde um distrito
teria 2, 3 ou 4 vagas em cada dístnto ou sistema
uninominal, quer dizer, um distrito puro A nossa
opinião é que o distritalpuro, se for utíhzado, refor
ça mais os vínculos entre os eleitores e os depu
tados.

Quais, então, são as vantagens de um sistema
distrital puro? Com uma legislação mais forte con
tra os abusos do poder econômico e as máquinas
administrativas, esse sistema pode muito bem re
duzir os custos de uma eleição, tendo apenas
um candidato, uma chapa por partido em cada
distrito isso vai acirrar a competição entre os parti
dos e diminui a competição e a deslealdade den
tro de cada partido. Quer dizer, a competição den
tro de cada partido vai se dar apenas na fase
de escolher os candidatos ou a chapa para o
distrito. Então, a eleição primária, ou prévia, se
for implantada no voto distrital puro democra
tizaria mais ainda a escolha dos candidatos de
cada partido.

A vantagem mais importante do distrital puro,
é que estabelece vínculo, uma relação muito forte
entre o deputado eleito e o seu eleitorado. O elei
tor, no distrito, conhece muito bem os candidatos
locais e conhece bem o vencedor. Assim, ele têm
muito mais facilidade em pleitear e colocar as
suas demandas durante o mandato desse depu
tado. Se no próximo pleito o deputado, muito
preso a esse distrito, não teve um desempenho
de acordo com o desejo do eleitor, o eleitor terá
muito mais facíhdade de cobrar ou, quer dizer,
votar em outro candidato, obriga o deputado a
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se manter muito mais fiel às demandas desse
distrito.

Outra vantagem é que nenhum município fica
ria sem representante efetivo.

Se a Constituinte achar por bem, às vezes até
em lei ordinária, colocar uma exigência de um
domicílio eleitoral retroativo, relativamente longo,
vamos supor, um domicílio eleitoral de cinco
anos, por exemplo, as trapaças dos pára-quedís
tas seriam eliminadas ou pelo menos diminuídas.
Para ser candidato de um distrito tem que ter
residência eleitoral de pelo menos 4 ou 5 anos.

Com a implantação de eleições prévias ou pri
márias para escolher o candidato ou uma chapa
em cada distrito,o poder oligárquico das cúpulas
partidárias seria diminuído. Logicamente, o siste
ma distrital tem as suas desvantagens, restringe
as opções dos eleitores apenas aos candidatos
ou chapas do seu distrito.

Àsvezes, o partido com que o eleitor tem mais
afinidade ou prefere não consegue lançar um cano
didato ou uma chapa no seu distrito. Assim, o
eleitor fica sem opção, porque o seu partido não
conseguiu lançar um candidato no seu distrito,
sendo obrigado a votar em outro partido ou a
abster-se.

O distritalpuro, em quase todos os países, tem
funcionado para liquidar as minorias, principal
mente em partidos pequenos. Quando Charles
de Gaulle implantou o distrital na França, em 58,
o PC foidiminuído em quase 80% da sua votação
anterior e o Partido Socialista Francês, também,
e os partidos de esquerda levaram um pouco
mais de vinte anos, para recuperar e vencer as
eleições em 81 na França.

Então, o deputado que atualmente tem uma
votação boa, mas uma votação dispersa pelo Es
tado, não teria condições de se adaptar ao sistema
distrital.Alguns desses deputados, como foi men
cionado Ulysses Guimarães, por exemplo, são
grandes líderes dos seus partidos, mais por uma
votação esparsa pelo Estado não conseguiriam
se eleger.

A Grã-Bretanha, que foi mencionada pelo Pro
fessor Orlando, contoma esse problema elimi
nando a exigência de domicílio eleitoral.O inglês
pode candidatar-se em qualquer distrito do país,
uma cadeira, um distritoque sempre foido Partido
Trabalhista e sempre será ou sempre foi do Par
tido Conservador e assim sempre será, é um elei
torado de alto grau de fidelidade partidária.

O que acontece na Inglaterra é o seguinte: um
medalhão do partido não consegue a reeleição
no seu distrito, então, obriga um deputado do
mesmo partido, que foi eleito, a renunciar à sua
cadeira em outro distritopara voltar numa eleição
suplementar. O medalhão se candidata, então,
à eleição nesse distrito, e o partido, fielmente,
elege o medalhão, embora não seja do seu distri
to. Aíé que está a fidelidadeabsoluta do elemento
do partido.

Por isso que nós propomos a adoção de um
sistema eleitoral misto. A minha opinião é que
um sistema similar ao que vigora, atualmente,
na República Federal da Alemanha, se for bem
bolado, pode acentuar as vantagens dos dois sis
temas e atenuar os defeitos do distritale do pro
porcional. Se for adotado um sistema misto, ini
cialmente, teria que decidir entre várias alterna
tivas,porque o misto não é tão fácil, ele tem varian
tes ou alternativas. A primeira seria a divisão das'

vagas em partes distrital e proporcional, 50 a 50
foi mencionado um 113, 2/3; 60%, 40%, isso é
uma decisão que a Constituinte teria que tomar,
caso seja implantado o sistema misto.

As pesquisas realizadas por mim e por vários
colegas em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande
do Sul e Rio de Janeiro, em eleições passadas,
mostram que para o Deputado Federal mais ou
menos metade dos Deputados eleitosjá tem redu
tos eleitorais bem formados, definidos e para De
putado Estadual mais ou menos 2/3 dos eleitos
têm redutos definidos,os outros têm uma votação
mais dispersa.

Para mim isso quer dizer que a classe política
se ajustará melhor a um sistema misto, 50 e 50,
metade e metade, pelo menos a nível federal.

Outro problema é como imputar a proporcio
nalidade. Em primeiro lugar, baseado na soma
dos votos obtidos pelos partidos no distrito,como
é proposto pelo Projeto Afonso Arinos, eu não
concordo com essa idéiaporque, na prática, servi
ria para distritalizar a eleição proporcional, exata
mente como fez o projeto de voto distrital misto,
que foienviado ao Congresso Nacional pelo então
Govemo Figueiredo, em março de 1983, na tenta
tiva de regulamentar o disposto na Emenda n°
22. Participei dessa Comissão, junto com o Pro
fessor Orlando, e a nossa proposta que saiu da
Comissão foi bastante desvirtuada pelo Governo
antes de ser enviada ao Congresso Nacional, ra
zão pela qual padeceu na Comissão de Consti
tuição e Justiça da Câmara. Então, restringe a
liberdade de o eleitor escolher se no seu distrito
nem todos os Partidos apresentem candidatos
ou chapas, o que na prática aconteceu em 1986.
Sabemos de muitos municípios no Brasil onde
vários Partidos não conseguiram apresentar can
didatos e nem tinham diretórios formados. Então,
a realidade demonstra que principalmente os pe
quenos partidos não teriam condições de apre
sentar candidatos em todos os distritos. Isso res
tringe a opção ou a liberdade, ou a escolha do
eleitor.

Também existem fatores locais em cada distrito
que induzem a votação no distrito. Se o eleitor
pudesse fazer uso de um segundo voto em listas
partidárias proporcionais, como na Alemanha Fe
deral, os partidos pequenos teriam maiores chan
ces de competir na eleição do sistema misto. Por
isso, proponho uma outra altemativa, que foi le
vantada pelo Professor Weffort, também, de o elei
tor ter dois votos. Primeiro,votaria em candidatos
ou chapas no seu distrito e o segundo voto entre
as listas partidárias. Se for adotado esse sistema,
esse voto deveria ser sem vínculo partidário, quer
dizer,não o vinculariaà eleição distritale à eleição
proporcional. O eleitor pode votar na lista de sua
preferência, embora não tenha candidatos do seu
partido no distrito e depois votar na lista partidária
para o partido de sua preferência.

Na Alemanha Federal, divide-se meio a meio,
são 248 cadeiras no distrito e 250 cadeiras eleitas
pelas listas partidárias.

No final da página 3, eu resumi os resultados
da eleição de 1983, em que a coligação entre
a Democracia Cristá e os Uberais vencera a eleí
ção. Na Alemanha, inicialmente, se estabelece o
número de cadeiras totais a ser recebido pelo
partido pela lista de votação proporcional, por
exemplo, o COUteria direito a 244 cadeiras, de
pois o CDU- Democracia Cristã - conseguiu

vencer em 180 distritos. Então, a diferença seria
preenchida pela lista partidária da Democracia
Cristã. Os dois pequenos Partidos Liberais e os
Verdes não venceram em nenhum distrito.Então,
a sua quota de 34 e 27 deputados foram estas
quotas preenchidas totalmente pelas listas parti
dárias.

NaAlemanha tem uma ciframinima para parti
cipação no Parlamento de 5%. Então, só nessa
eleição de 1983 os Verdes conseguiram ultra
passar essa barreira dos 5% e na Alemanha Fede
ral, se você não tiver uma representação já no
Parlamento, você não tem acesso à televisão. En
tão, a façanha dos Verdes em 1983 foi dupla
mente uma vitória.

Depois, outro problema que nós teríamos que
enfrentar é como somar os votos para calcular
a proporcionalidade entre os Partidos a nível de
Câmara Federal. Isso foi abordado ontem na Co
missão, se seriam listaspartidárias a nívelestadual
ou listas partidárias a nível nacional. Quer dizer,
cada Partido registrado no Estado teria sua lista.
A Nível nacional teria a sua lista única para o
País inteiro.

Entendo que a tradição regionalista na política
brasileira é muito forte. Na Alemanha Federal,
bastante preocupada com a sua unificação no
pós-guerra, optou pelas listas nacionais. Na verda
de, a lista nacional tende a fortalecer as lideranças
nacionais de cada partido. Mas, se for adotada
a lista nacional, teria que garantir a democrati
zação do processo de compor essas listas. A rní
Ilha previsão é a de que na Constituinte prevale
ceria a lista estadual.

Como detalhar a eleição distrital? Isso poderia
sair numa Constituição mais detalhada, ou se for
uma Constituição mais enxuta, poderia ser regula
mentada em leis complementares.

Na parte distrital, cada Estado seria dividido
em distritos uninominais, e como o Professor Or
lando levantou, quem faria essa divisão? Esse é
um problema polêmico muito sério para a classe
política.Seria a Câmara Federal quem decidiria?
Cada Assembléia Estadual faria a divisão em seu
Estado? Ou Justiça Eleitoral, TSE, ou Tribunais
Regionais fariam essa divisão?

A Comissão do voto Distrital misto, da qual
participei junto com o Professor Orlando. Bola
mos uma idéia de que uma Comissão paritária
de representantes de partidos da sociedade, do
IBGE e de outros órgãos, fariam uma proposta
inicialque seria submetida à Justiça Eleitoral,co
mo uma idéia.

Como essa divisão seria feita? Quais os crité
rios? Número de habitantes iguais, antiguidade,
respeito aos limites dos municípios com marcas,
zonas eleitorais, procurar ter cada distrito condi
ções sócio-econômicas semelhantes, como as
microrregiões, e a f~cílidade de comunicação
dentro do distrito. Mas um problema que ainda
não foi resolvido, neste caso, seria o que fazer
com município grande, como o Municípiode São
Paulo, de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro.
Quer dizer, um município que teria direito a mais
de 1 distrito, 3, 4, 5, ou 6 distritos, quer dizer,
aí o município teria que ser desmembrado em
vários distritos, como fazeresse desmembramen
to?

Cada distritofederal deveriater, neste caso, dois
distritos estaduais, essa é uma proposta que já
vi aqui na Constituinte, seria o dobro do número
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de distritos a nível estadual. Se esse distrito esta
dual seria plurinominal, quer dizer, dois, num dís
tritão, ou se cada distrito federal seria subdividido
em dois distritos estaduais. Acho essa solução
melhor, porque mantém o conceito do distrito
puro e poderia facilitar dobradinhas entre o candi
dato federal e o candidato estadual, mas nova
mente sem vinculos partidários.

Se a eleição distrital seria por maioria simples
ou maioria absoluta? Isso também já foi levantado.
Acho que a maioria absoluta é melhor do que
a maioria simples, porque dá mais legitimidade
ao eleito. A minha sugestão é que na eleição distri
tal cada Partido apresente uma chapa com um
candidato a titular e três suplentes hierarquizados,
nada de sublegenda. Se tiver uma chapa assim,
evitaremos o problema de uma eleição suplemen
tar, mas as chapas deveriam ser escolhidas em
convenções distritais ou através de uma eleição
primária, prévia. Sou favorável à eleição prévia
por quê? Principalmente porque é mais demo
crático esse processo, reduz o poder das cópulas
e ajuda na mobilização dos filiados ao Partido.
O exemplo é a eleição do PDS, no Rio Grande
do Sul, em 1982. A mobilização pré-eleitoral na
prévia que o PDS realizou, em que o Jair Soares
venceu o Nelson Marquezan, ajudou muito em
mobilizar o PDS como um partido democrático
antes da eleição geral, e os observadores gaóchos
apontam essa experiência prévia no Rio Grande
do Sul em termos de mobilização.

A eleição primária, então, poderia ser entre os
filiados ao partido já registrados na Justiça Elei
toral.

Detalhes sobre a parte proporcionai. Seria um
sistema de votar em nomes, como nós temos
atualmente, com a competição dentro de cada
Partido ou votar em listas partidárias. A lista, obvia
mente, fortalece o Partido, e eu sou favorável à
idéia da lista partidária.

Como compor essas listas? Seriam, como falei,
estaduais ou nacionais? Se for através de eleição
prévia, a composição da lista poderia ser acoplada
às primárias distritais, em termos de escolher os
candidatos mais votados para entrar na lista parti
dária. Usaria-se a soma dos votos do distrito para
calcular o rateio proporcional nas listas ou não?
Acho que é melhor o eleitor ter dois votos, dá
mais opções para o eleitor e dá mais chances
para os Partidos pequenos elegeram alguns ele
mentos.

Depois teria que decidir qual fórmula propor
cionaI a ser usada. O nosso sistema de quociente
eleitoral com sobras, sem sobras, como seria a
mecânica da f6rmula proporcional?

Finalmente eu gostaria de colocar dois pontos.
A relação entre o sitema eleitoral e o sistema parti
dário, e o sistema eleitoral e o sistema de governo
ou regime de governo.

Em primeiro lugar, a ligação entre o sistema
eleitoral e o sistema partidário é absolutamente
necessário que o partido seja desvinculado do
Estado. Como o Professor Orlando levantou, nós
temos esta herança dos portugueses do Estado
cartorial. Como já está se processando com rela
ção aos sindicatos que estão sendo desvinculados
do Estado, seria interessante que o Partido fosse
desatrelado desse vinculo com o Estado. Tam
bém precisamos de uma revisão total na LeiOrgâ
nica dos Partidos. Essa lei que tem mais ou menos
500 páginas num livro é puro entulho autoritário.

Seria muito melhor um jogo de regras mais enxu
tas e mínimas em termos da legislação partidária,
deixando a livre opção de organizar Partidos e
só ter, talvez, algumas exigências para a existência
dos mesmos, principalmente na questão de cifrar
mínimas para sobrevivência dos partidos a nível
estadual e federal.

Concordo que um partido poderia existir a nível
municipal ou estadual e não a nível federal. É
importante que se mantenha a reoganização parti
dária a nível municipal e estadual.

Na Alemanha, como falei, essa cifra é muito
alta, é de 5%, na última eleição teve apenas 4
Partidos. No Brasil já foi 5%, já foi 3%, já foi
2% , em várias épocas anteriores, mas nunca vigo
rou essa porcentagem mínima. Concordo com
o Alberto Goldman de que deveria ser pela altura
de 3 ou 2, a nível nacional e não impõe a segunda
condição de uma cifra mínima em 8 ou 9 Estados,
aí ninguém consegue manter a sobrevivência de
pelos menos de mais do que dois partidos.

Com relação ao sistema eleitoral e o regime
de Governo, ou o sistema distrital misto ou o
sistema distrital puro, usualmente, tende a promo
ver a maior estabilidade política, como acontece
na Alemanha, na Grã-Bretanha, nos Estados Uni
dos, na França etc., e a tendência de cada vez
cifras menores de renovação nos quadros legisla
tivos. Nessa última eleição nossa para a Consti
tumte a renovação em termos de anjinhos mais
puros foi de 49% e se for a renovação de nomes
quase 60%.

Então, nesses países citados, a renovação nun
ca passa de 20 a 25% de uma eleição para outra.

O sistema misto combina melhor com o siste
ma parlamentar de Governo. O parlamentarismo
ou, o parlamentarismo misto onde o Poder Legis
letivo é mais forte, tem mais poder, acho que
coaduna melhor esse sistema misto com o siste
ma parlamentar.

No nosso sistema de federalismo vigente no
Brasil, que entendo que vai ser mantido na nova
Constituição e até fortalecido, a manutenção do
bicameralismo é muito importante, principalmen
te para proteger os pequenos Estados. Quer dizer,
a manutenção do Senado para proteger os inte
resses dos pequenos Estados.

Finalmente, no meu trabalho às páginas 6 e
7, apresento vários artigos como sugestões con
cretas, de colocar o sistema eleitoral na Consti
tuição e ainda 2 artigos como disposições transi
tórias que estão na página 7, apresento isso como
subsídio para V.Ex"'.

Como disposição transitória para facilitar a
adaptação da classe política a um sistema eleitoral
misto, nessa primeira eleição, seria permitido que
os candidatos entrassem tanto na lista partidária
como candidatos à eleição distrital, para facilitar
a indecisão do candidato se ele entraria na lista
partidária ou candidato à eleição distrital.

Caso ele tenha sido eleito no distrito e na lista
partidária, então ele seria obrigado à optar pelo
distrito.

Finalmente, outro artigo transitório de que, se
um prazo de 180 dias após a promulgação desta
Constituição o Congresso Nacional não tenha re
gulamentado o disposto nesses artigos do siste
ma eleitoral, a Justiça Eleitoral promoverá a regu
lamentação do sistema eleitoral misto, através de
resoluções do TSE e dos TRE., justamente para
impedir que alguns elementos no Congresso ím-

peçam a regulamentação do sistema eleitoral
misto, caso venha a ser colocado na Constituição.
Isso seria uma espécie de decurso de prazo em
cima do Congresso.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Encer
rada a primeira parte das nossas atividades, va
mos passar à segunda parte que será a parte
interpelativa. Vamos dar a palavra, como de praxe,
ao Relator, Deputado Constituinte Francisco Ros
si.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Queria
agradecer a contribuição extraordinária que nós
tivemos hoje por parte dos nossos convidados.

Queria formular questões rápidas, em primeiro
lugar, para o Professor Francisco Weffort. Queria
a opinião de S. S' - não sei porque cheguei
um pouquinho atrasado e S. Ex" já havia come
çado - a respeito da possibilidade de reeleição
dos executivos.

Queria, também, ouvir do amigo Alberto Gold
man como ele vê a questão do distrito e se as
primárias ou prévias, no seu entendimento, se
riam questões de economia interna dos Partidos.

Eu perdi uma observação que o Professor Da
vid Fleíscher fez a respeito do acesso do Partido
do Governo à televisão. Eu perdi, não consegui,
acompanhar me escapou esse detalhe.

Gostaria, também, de perguntar ao Professor
a sua opinião, pelo que senti ele tem uma prefe
rência pela possibilidade de partidos regionais.
Qual seria, então, se não poderia, quem sabe,
fixar-se um percentual apenas para definir o par
tido a nível nacional para criar condições de aces
so aos meios de comunicação, rádio e televisão.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Professor Francisco Weffort.

O SR. FRANCISCOWEFFORT - Com relação
à possibilidade da reeleição do Presidente da Re
pública, penso que a melhor fórmula seria aquela
que admítiria a posstbilídade da reeleição, pelo
menos uma vez, eu creio que sim, no caso do
Presidente da República, A sua indagação era so
bre a possibilidade de reeleição para os postos
executivos?

O SR. RELATOR(Francisco Rossi) - Para Go
vernadores e Prefeitos.

O SR. FRANCISCO WEFFORT - Para gover
nadores e prefeitos eu manteria o critério, eu ten
deria, assim a título de hipótese para discussão,
a manter o critério. Penso que deve ser garantida
a possibilidade da reeleição a postos executivos
pelo menos uma vez. É claro que não conviria,
penso. eu, a necessária renovação das lideranças
políticas no País que a lei possibilitasse a eterníza
ção, se isto fosse possível, felizmente não é, mas
que a lei possibilitasse a permanência em caráter
vitalício de um líder político num posto executivo,
mas também não creio que tenhamos que ser
levados a imaginar que um prefeito ou governador
não podem ser reeleitos. É questão de discutir,
atendendo ao tempo de mandato, se se deveria
admitir uma ou duas reeleições. Não creio que
devamos adotar soluções extremas nesse tópico.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Alberto Goldmam.
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o SR. ALBERTO GOLDMAN - A questão do
distrito deve ser muito bem analisada em função
da realidade dos Estados Não podemos simples
mente partir da teoria sem que coloquemos isso
numérica e concretamente em cada caso.

São Paulo, hoje, tem pela Constituição 60 repre
sentantes. Sabemos o que é essa desproporção.
Vamos partir da hipótese de que se mantenha
60; representantes São Paulo deve ter atualmente
cerca de 17 milhões de eleitores. Vamos ter, por
tanto, perto de 300 mil eleitores, se tivermos, nu
ma hipótese, da divisão50 a 50% . São 130cadei
ras pelo voto distrital,divididos em dezesseis mi
lhões; teríamos, então, 250 ou quase trezentos
eleitores por distrito.

Vamos colocar isso na realidade, pensando, in
clusive, em cada uma em particular, como por
exemplo a zona oeste de São Paulo. Como faria
mos tal divisão? Temos uma vinculação de uma
área, onde temos alguns municípios altamente
vinculados.

Vamos começar juntando ltapeli, Jandira, Ba
rueri. Chega num certo momento, trezentos mil
foram ocupados. Como vamos fazer? Cortamos
uma cidade pelo meio, começamos pejo meio
dela e vamos chegar a Osasco. Chegando lá, tal
vez já se tenha completado os trezentos mil. Cor
tar-se de novo a cidade e entra-se para a cidade
de São Paulo. Imaginem dividir a cidade de São
Paulo em distritos. Vamos ter bairros divididos
pela metade, divisões e demarcações no meio
de algumas ruas e avenidas. Quando temos um
número muito grande, podemos ter problemas
muito sérios. Em áreas menos populosas do Esta
do, a região de Presidente Prudente, por exemplo,
vamos chegar a trezentos mil de que forma? Jun
tando uma série de áreas para chegar aos trezen
tos mil. Mas uma série de áreas pode ficar fora
ou não se complementam os trezentos mil. E
vamos buscar onde? Numa outra região que não
tem relação do ponto de vista geoeconômico,
social, político? Existem problemas que têm que
ser pesados diante da realidade.

O voto distritaltem certo valor,quando se carc
teriza o distrito com algum relacionamento. O
distrito tem que ter algum significado, não pode
ser simplesmente geográfico ou populacional. No
entanto, quando se opta por uma solução não
populacional, portanto, não é com o peso do elei
torado, há também o risco de se ter distritos de
quinhentos mileleitores amanhã e outros distritos
com 150 mil eleitores, com Deputados eleitos
num distrito com duzentos mil votos, e outros
eleitos noutro com 50 mil votos.

Esse problema deve ser analisado, levando-se
em conta a realidade. A manutenção de uma re
presentação de Estados populosos em nívelbai
xo, como é a Constituição de hoje, dificultamuito
a implantação de um processo distrital. No Estado
de São Paulo, é muito claro: nos outros Estados,
não sei se há o mesmo tipo de problema. Mas
isso é uma realidade, pelo menos no Estado de
São Paulo, principalmente nas regiões metropo
litanas. Se esse número aumenta, se se puder
chegar ao real, ao invés de se ter distritos de
trezentos mil, ter-se-á distritos com 150 ou 120
mil eleitores. É mais fácil a divisão. Pode-se aí
juntar dois municípios que tenham relações entre
si. Temos que analisar esse aspecto dentro da
realidade. Não é tão fácil, não é tão simples. A
República Federal Alemã tem uma distribuição

populacional mais homogênea na sua própria
geografia. Anossa situação é bem diferente. Esse
aspecto tem que ser cuidadosamente analisado,
senão vamos ter situações extremamente estra
nhas, desproporcionais, contraditórias, graves
problemas. Temos que estudar com muito cuida
do como vamos implantar a tese. De qualquer
forma, imaginar que um Estado como São Paulo
se divida em trinta distritos eleitorais, não toma
a eleição distrital, porque para chegarmos a tre
zentos mil temos que juntar coisas heterogêneas.
Podemos homogeneizar uma representação, mas
na realidade teremos que chegar a coisas extre
mamente heterogêneas, fora o peso que o pro
cesso também dá peso em algumas áreas com
maior densidade populacional. Se juntarmos
Osasco com alguns munícipios próximos, quem
vai dar o peso será Osasco, não os rnunicípíos.

Quanto às primárias, em pricípio,considero de
mocrático o processo de escolher uma lista parti
dária, que deveria ser um processo não apenas
como o que temos hoje, mas um realmente pri
mário. Particularmente, opto por não introduzir
isso na lei.

Amedida que defendi desde o começo, o prin
cipio de que a lei não deve intervir, acho que
os partidos devem optar pelo processo de escolha
de seus candidatos. Se amanhã um partido esco
lher juntar meia dúzia de caciques e fazer a lista
partidária, é um problema do partido, da sua ima
gem externa, da resposta que a opinião pública
vai dar a esse ato. A lei estabelece essas normas;
dizer não; o senhor tem que ser democrático.
Sempre defendi a representação das minorias das
direções. Acho que quem tem minorias de 20%
deve participar das direções, no mínimo. No en
tanto, um partido pode chegar à conclusão de
que não é isso que quer, achar que quem tem
50% leva tudo numa direção partidária. Se ele
quer estabelecer esse princípio, se há gente que
se filia, aceitando esse princípio e se a população
entende que é uma forma correta, é uma maneira
de ele se apresentar. Eu não participaria de um
partido desse tipo, mas de um que tivesse todo
um processo interno democrático. Isso pode
ocorrer. Ele propõe solução que, no meu enten
der, não é democrática, mas autoritária, mas se
coloca ao povo para receber votos ou não. Quem
vai responder a isso é o povo.

O SR. PRESIDENTE(Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Prof. David Fleischer.

O SR. DAVID FLEISCHER - Para esclarecer
o caso dos Verdes na Alemanha, em 1984 tive
a chance de fazer uma viagem de estudos à Repú
blica Federal da Alemanha e encontramos com
vários representantes do Partido Verde. Eles nos
esclareceram que lá a lei, em termos de acesso
à televisão, ao público, faculta esse acesso apenas
aos partidos que na eleição anterior tenham alcan
çado 5%. Em 1983, os Verdes tiveram essa bar
reira a superar e conseguiram alcançar os 5%
sem ter acesso à televisão. Por isso eu disse que
foi uma vitóriadupla, porque enfrentaram muitas
adversidades. Na Alemanha, as listas partidárias
são compostas pelas cúpulas partidárias. Nosso
grupo, composto por nove professores, visitou
uma assembléia estadual na Alemanha, perto de
Franckfurt, e tivemos uma sessão junto com vá
rios Deputados estaduais. Presidiu-a um Depu-

tado da Democracia Cristãos, com seus quase
setenta anos.

Um professor gaúcho perguntou na sessão de
debates se não era verdade que a fidelidade parti
dária era mantida pela lista partidária e que o
Deputado mais rebelde era castigado na próxima
eleição pela cúpula partidária, colocando o seu
nome lá em baixona lista.O Deputado mais velho,
o Presidente da Assembléia, energicamente ne
gou que isso fosse verdade. NaAlemanha - ima
gine! - tudo é democrático dentro dos partidos.
Um Deputado mais jovem que estava sentado
à mesa olhou para nós e piscou; não falou nada.
Na hora do cafezinho, ele veio até nós e disse:
Vocês têm toda razão, e a prova é que se eu
tivesse aberto a boca, para concordar com vocês,
na próxima eleição estaria lá em baixo na lista.
(Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Professor Orlando de Carvalho.

O SR.ORLANDO DE CARVALHO-A informa
ção que o nobre Constituinte deseja é sobre o
problema dos partidos nacionais ou regionais?

OSR. RELATOR (Francisco Rossi)-Pelo que
entendi, V. S' nutre uma simpatia pela possibi
lidade de haver partidos regionais, mas vivemos
uma realidade que, hoje, as emissoras de televisão
estão em rede, vão a todo País, talvez se essa
definição de possibilidade de partido nacional não
seria um pressuposto apenas para que esse par
tido tenha acesso a eses meios de comunicação,
como V. S' vê essa possibilidade? Na realidade,
se partirmos para um quadro pluripartidáriocom,
50, 100 ou 300 partidos, vamos viveressa dificul
dade de compatibilizaro espaço da televisão com
o desejo desses partidos todos de terem os seus
espaços.

O SR. ORLANDO DE CARVALHO - Na verda
de, seu comentário é procedente. Os partidos de
pequena área de influência terão dificuldade de
acesso aos meios de comunicação, que são os
nacionais. O que me causa estranheza é que os
Estados e alguns Munícios mais desenvolvidos
do Brasil estão sofrendo essa influência de ele
mentos que se nacionalizaram até no vocabulário.
O vocabulário de Pernambuco é o mesmo de
MinasGerais porque é dado pela televisão. Certos
vocabulários que a televisão populariza se toma
nacionais. Não vejo como resolver esse problema
de imediato, teria que criar um partido regional
com autonomia para que ele decida seus proble
mas internos, mantendo um convênio ou uma
fórmula que pode ser registrada na lei ordinária,
de comunicação com o centro, com o partido
nacional. Agora, o que não é possível é o Partido
Nacional decidir em Brasília e decidir problemas
que não interessam a todo o País, criando a obri
gatoriedade para o País inteiro. Isso é um proble
ma de engenharia constitucional, que não tenho
uma fórmula, não me ocorreu, a não ser a de
manter a autonomia das regiões no caso os Esta
dos membros, para que eles resolvam seus pro
blemas locais ou regionais.

A comunicação tem que aguardar um desen
volvimento. E ai cabe aos partidos criarem seus
próprios instrumentos de comunicação.

Lembro-me que quando estávamos organizan
do a UDN em Minas Gerais, assumi o Departa
mento de Comunicação, exatamente para não



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 39

me preocupar com a eleição, que não era candi
dato nem nada e minha pretensão era estudar.
Então, fizemos um Departamento de Cultura com
a edição de um boletim que só circulava dentro
do Partido, de forma modesta, mas funcionou,
chegou até a permitira cobrança de mensalidade,
com resultado extremamente significativo.

Chegamos a ter, em Beio Horizonte, 15 mil
contribuintes. Na primeira eleição que perdemos
em Belo Horizonte,todos deixaram de pagar, eu
inclusive,é um problema de educação do Partido,
criara mensalidade. O partidovaise consolidando
aos poucos. Levantar, por exemplo, a lista dos
cabos eleitorais, é da maior importância. Cheguei
a levantar 13 mil cabos eleitorais da UDN. En
quanto estávamos fazendo essa mobilização, o
Partidofuncionou bem, embora não tivesse meios
de comunicação, senão os nacionais, mas funcio
na. Aos poucos e modestamente, vamos criando
uma estrutura. Essa, entretando, é uma tarefa de
lei ordmária e sobretudo, de capacidade de lide
rança em cada região, se tiverum líder consciente
dessa atividade,resolve.Se não, estamos no vazio.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Obri
gado. Com a palavra o segundo Constituinte ins
crito, Paulo Delgado.

Solicitariaao nobre Constituinte que declarasse
qual o debatedor que ele gostaria que respon
desse, para que pudéssemos ganhar um pouco
de tempo, às vezes, o nobre Constituinte não tem
interesse de ouvir todos os quatro, citaria um ou
dois, aqueles da sua convemência.

O SR.CONSmUlNTE PAULO DELGADO - In
felizmente, Sr. Presidente,gostaria de ouviros qua
tro. A questão que me faz a interrogar os nossos
quatro conferencistas de hoje é a seguinte:

O sistema eleitoral e partidário brasileiro é um
sistema que carece de credibilidade junto à opi
nião Pública. Um dos fatores que, a nosso ver,
têm levado essa carência de crechbilidade é a difi
culdade que o eleitortem de controlar o mandato
do Deputado que elege, do Governador, do Pre
feito,do Vereador,do Deputado estadual, ou seja,
o poder delegado assume, no Brasil, quase que
a característica de poder outorgado e nós passa
mos a ter quase que pleno direito sobre o man
dato, se não houver qualquer forma de coerção
ideológica prévia ou comportamento político que
o palamentar, de maneira geral, se impuser, se
ele não se impuser determinada disciplina parti
dária,as condições de assegurar que não vaihaver
fraude à vontade do eleitor se toma muito difícil
no sistema eleitoral?

Minha pergunta é a seguinte: como os debate
dores vêem sugestões para que se assegure ou
se isso é possível sem uma norma constitucional
ou deveria estar na legislação ordinária a possibi
lidade de termos no Brasil alguma forma de con
trole sobre o mandato parlamentar para que não
se fixasse exclusivamente o princípio que é de
4 em 4 anos em que o eleitor decide se ele quer
ou não eleger novamente?

Temos na mesa, inclusive, o Deputado Alberto
Goldman que, por distorções do sistema eleitoral
deveriaestar entre nós e não está. Foi mais votado
do que muitos que aqui estão. E temos, no meu
Partido, no Rio Grande do Sul, seguramente, o
suplente mais votado do Brasil, o suplente com
48 mil votos e que não está aqui na Constituinte
por distorções do Sistema Eleitoral Brasileiro.

A pergunta é basicamente essa, como asse
gurar que a vontade do eleitor não seja fraudada,
ainda no exercício do mandato e não exclusiva
mente pelo mecanismo de 4 em 4 anos você
votar ou não, naqueles que cumpriram ou des
cumpriram aquilo que fixaramdurante suas cam
panhas.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Professor Francisco Weffort.

O SR. FRANCISCO WEFFORT - Penso que
a questão suscitada é muito importante. Agora,
no sistema proporcional, até onde posso ver, as
possibilidades maiores de controle do eleitor so
bre o seu representante, estanam na próxima elei
ção, quer dizer,durante esse período de vigência
do mandato o representante trabalha, segundo
seu próprio critério,ele não tem mandato impera
tivo e não tem a possibilidade de ter mandato
imperativo,no sistema proporcional. Ou é a próxi
ma eleição, ou é o controle dos partidos, Eu diria
ao Constituinte Paulo Delgado que, a meu ver,
se na Constituinte se adotar a continuidade do
sistema proporcional, este problema continua
com um problema e vamos ter que reforçar o
sistema partidário, reforçar os partidos, para que,
através dos partidos, o eleitor possa ter algum
controle sobre o desempenho das bancadas do
seu partido. Então, é um controle indireto. Mas,
enfim, estamos na velha distinção entre o man
dato imperativo e o de representação no qual
o representante decide segundo os seus critérios,
segundo a sua consciência.

Se adotarmos um sistema distritalmesmo que
misto, se adotarmos o sistema do distrito unino
minai de eleição majoritária,aí, sim, provavelmen
te teríamos a possibilidade de uma terceira forma
de controle, não apenas a da próxima eleição,
não apenas dos mecanismos partidários, mas,
eventualmente, teríamos a possibilidade de que
um segmento importante da opinião formada no
distrito questionasse o procedimento do seu re
presentante junto à Assembléia Legislativa ou Jun
to à Câmara Federal.

Nesta possibilidade eu acredito. Aliás, é um ar
gumento forte, que se usa com freqüência para
defesa do sistema distrital. É o famoso sistema
americano das cartas, que os eleitores mandam
para os seus representantes; é possível porque
tem eleições de 2 em 2 anos e o sujeito é represen
tante do distrito, ele vai ter que passar pela rua
e vai ter que disputar a próxima eleição daqui
a 6 meses. Quando ele recebe uma carta está
sendo controlado. Enfim, no sistema distritalpro
vavelmente haveriapossibilidade até da ínstituição
da revogabilidade de mandatos. Agora, no siste
ma proporcional é inviável, não dá para pensar
nada parecido a isto, pelo menos até onde posso
ver.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Sr. Alberto Goldman.

O SR. CONSmUlNTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, o meu Partido defende o sistema
proporcional. Para clarear, inclusive, a intervenção
minha nos debates e do meu Partido, gostaria
que se fixasse exatamente na questão da possibi
lidade do controle no sistema proporcional, por
que o mecanismo do recai é claramente explici
tado no voto distrital. Queremos, partilhando com
aqueles que defendem o voto proporcional e

preocupados com a necessidade de se introduzir
alguma coisa no mandato imperativo, tentar nos
esclarecer em relação a essa possibilidade no sis
tema proporcional.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Prof. Francisco Weffort.

O SR.FRANCISCO WEFFORT-Só uma pon
deração, antes que o Secretário Alberto Goldman
faça as suas considerações, tendo em conta que
o Constituinte Paulo Delgado faz referências à
sua condição de Membro do Partido dos Traba
lhadores, do qual também sou Membro. Penso
que não há coerência na decisão do nosso Partido
nesse tópico. Não vejo como se possa conciliar
as excelências da proporcionalidade com as mag
nificências da revogabilidade. Realmente, acho
que a nossa decísâo deverá passar por novas refle
xões, provavelmente no Congresso, os Compa
nheiros que nos representam terão que reavaliar
essa opinião.

O SR PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Constituinte
Paulo Delgado, eu não teria quase nada a acres
centar à exposição do Francisco Weffort. Essa
questão da revogabilidade é uma das coisas que
sempre me perturbaram durante muito tempo.
Em todos os lugares onde tenho ido, tenho lido,
acompanhado, essa é uma questão que tem sem
pre sido posta. Já vimuita revogabilidade de man
dato, mas, realmente, só em condições de voto
distrital. Há pouco tempo estive em Cuba e lá
o sistema é o chstrital. V. Ex' passa na rua e verifica
nas casas, num determinado distrito: "Hoje as
sembléia de prestação de contas do Deputado
fulano de tal". De vez em quando eles se reúnem
numa assembléia, não sei detalhadamente o pro
cesso, e o pessoal acha que não dá mais; volta
o sujeito para casa e deixa de ser deputado. Esse,
realmente, é um processo muito bom, mas é co
mo o Constituinte Francisco Weffortcolocou, no
sistema proporcional não consegui descobrir ne
nhuma fórmula,até hoje, em que se pudesse fazer
a revogabIlidade de alguém elerto pelo sistema
proporcional. No sistema distrital isso é claro, é
possível,mas temos que levar em conta também,
que tem que ser feito de uma forma, já que temos
um País de 130 milhões de habitantes, cada dis
trito poderá ter 150, 200 mil eleitores, tem que
se procurar um processo com muito cuidado,
para que não seja uma assembléia. Não podemos
cair na assembléia. De repente se reúne uma as
sembléia de mil pessoas e resolve tirar o mandato
de um deputado. Acho que não pode ser assim.
Se tivéssimos possibilidade de reunir as 150 mil
pessoas, se tivéssemos diversos "maracanãs" a
nosssa disposição, talvez isso pudesse ser feito.
Não temos isso. Acho que no voto distrital deve
ser incluída a possibilidade de revogabilidade,
mas estabelecendo normas claras que manta
nham a representatividade e a legitimidade de
um ato desse tipo.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Prof. Orlando de Carvalho.

O SR.ORLANDO DE CARVALHO-Aconsulta
do eminente Membro desta Subcomissão é sobre
a possibilidade de controlar a conduta do Depu
tado. A doutrina não permite. Se o voto é secreto
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e se o mandato não é imperativo, não temos
meios de controlar a ação do Deputado. Quando
o mandato era imperativo, ele era obrigado a se
guir as instruções que recebia na ocasião da elei
ção. Doutrinariamente, não temos possibilidade
de executar, nem o controle, nem muito menos
a revogação, a menos que ela conste de lei.

Hácasos de revogação em vários sistemas elei
torais modemos. NaAmérica do Norte tem o Insti
tuto do Rícol, mas tenho a impressão de que
ele não é usado. Nas informações de que dispo
nho o Ricol é raramente mencionado, seu uso
é mínimo e para eleições menores. Na Suíça
existe uma instituição, é o abwahlungsrecht,
que permite revogar-se o mandato, mas também
está em desuso. Na Rússia, não sei o nome russo,
porque não sei a língua, o soviete da região, da
fábrica ou o soviete rural pode reunir-se e rovogar
o mandato do seu representante. Mas a técnica
que eles usam é a de estado autoritárioe contraria
a nossa doutrina. Houve uma experiência france
sa, creio que em alguns casos no Brasil foi tenta
do, mas não posso localizarbem, que o deputado
eleito, antes de tomar posse, procurava o partido
e com ele deixava uma carta de renúncia, sem
data, que a diretoria do partido faria, então, uso
dela. (Risos.)Arenúncia sem data; existenos trata
dos franceses. Há menção deste fato, não sei se
foi usada, não tenho informação Mas é uma fór
mula. O partido é que controla o deputado. De
pende de saber até onde o legislador brasileiro
vai querer criar um partido com uma rígida disci
plina,ao ponto de impedi-lo de sair fora das instru
ções da díreção. Esse é um problema no qual
não tenho condições de entrar. Mas é possível,
vai depender do Estatuto do Partido e da legisla
ção ordinária do Estatuto eleitoral.

São esses os casos que conheço a respeito
do assunto. Agora, doutrinariamente, o deputado
eleito pelo voto representativo e não pelo voto
imperativo não tem como prestar contas porque
o voto é secreto; ele não tem um eleitor que é
determinadamente seu eleitor. Doutrinariamente
não temos instrumento. Na prática, pode che
gar-se a um acordo. O mais saliente é essa carta
de renúncia, que s6 encontrei menção na vida
política francesa, em nenhum outro país.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Prof. David Fleischer.

O SR.DAVID FLElSCHER - Esse caso da pos
sibilidadede revogar mandatos é bastante interes
sante e coloca a democracia no estágio mais
avançado, porque na nossa experiência é muito
comum o políticotrair suas promessas e os dese
jos do seu eleitorado. Penso que há três meios
de se evitar isso. Pnmeiro, seria reduzir a duração
do mandato por um período mínimo, talvez dois
anos. Neste caso, o deputado eleito por um prazo
de dois anos nunca sai de campanha, está sempre
em campanha, obrigando-se a ter maior contato
com seu eleitorado. Isso se daria tanto no propor
cional quanto no distrital. Se acoplado isso à elei
ção primária,o deputado teria dois níveisde desa
fio, teria desafio dentro do seu partido, para a
eleição prévia, ou primária, depois teria o desafio
das umas na eleição geral. Portanto, mandato de
dOIS anos com os dois desafios, da eleição prévia
e da eleição geral. Agora, desmembrando esse
tipo de revogação, no distritale no proporcional,
o Ricol, que o Professor Orlando de Carvalho

mencionou e que V. Ex' também mencionou, é
utilizadocom raridade nos Estados Unidos e fun
ciona da seguinte maneira: apresenta-se à Justiça
Eleitoral um abaixo-assinado com certa porcen
tagem de eleitores, comprovadamente eleítores
33% e 40% ou 50%. Diante dessa petição, desse
abaixo-assinado, são convocadas novas eleições,
em que o desafiado pode concorrer. Ele é desti
tuído do mandato mas tem direito de concorrer,
de colocar seu desempenho diante do eleitorado,
de novo. Então, isso acontece com uma certa
raridade, mas é facultado aos eleitores, montar
uma campanha desse tipo.

Obviamente, para uma campanha desse tipo
ser bem-sucedida, precisa ou de muito dinheiro,
de um poder econômico, ou de um grupo muito
bem organizado dentro do distrito,quer dizer,uma
associação como sindicato, ou qualquer outra,
que tenha uma mobilizaçãosuficiente para conse
guir essas assinaturas.

No sistema proporcional eu acredito que é o
seguinte: no distrital, o deputado deve o seu man
dato aos eleitores. individualmente, que votaram
nele. No sistema proporcional, se for a eleição
por lista partidária, o deputado deve o seu man
dato, em primeiro lugar, ao partido que o colocou
na lista, numa posição suficientemente alta para
ser eleito;em segundo lugar, e secundariamente,
deve o seu mandato aos eleitores.

Então, poderia haver um mecanismo pelo qual
o pr6prio partido cassasse ou revogasse o man
dato do deputado e desse-o para o pr6ximo na
lista.

O próprio PT fez isso em 1985, quando cassou
o registro, a filiação, de 3 de seus deputados que
votaram no Sr. Tancredo Neves, no Colégio Elei
toral, quer dizer, foram expulsos do partido, mas
o PT não conseguiu a cassação do mandato dos
três, porque a Lei não permitia.

Então, existiriam mecanismos do próprio par
tido para revogar o mandato dos seus elementos
eleitos em uma lista partidária,porque o mandato
é devido ao partido e não aos eleitores.

O SR. CONSTlTUlNTE PAULO DELGADO 
Só um aparte. Gostaria só de perguntar o seguin
te: no caso de o partido tomar uma decisão de
expulsar e de cassar o mandato de um seu parla
mentar, não seria necessário, ter na legislação
constitucional, alguma coisa que assegure que
o Supremo não pode recuperar o mandato' Por
que, hoje, o partido pode até expulsar um parla
mentar - somente a infidelidade partidária que,
parece, hoje, a Lei brasileira permite - mas, na
verdade, em uma ação no Supremo ele pode,
através de algum tipo de ação que não saberia
dizer qual, o Supremo pode dizer que o mandato
pertence a ele e não ao partido.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Sr. Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Permita-me
apenas um instante. Na realidade, o processo de
cassação é sempre por infidelidadepartidária,não
há outra razão. Claro, pode haver uma razão de
ordem moral, mas isso é a Justiça que define,
é outro assunto.

O que acontece, é que é muito difícil de se
definir e caracterizar essa infidelidade partidária,
mas isso é possível.

Tenho um exemplo, junto com o Constituinte
Robson Marinho:quando S. Ex' era Vereador em
São José dos Campos, em uma decisão do Dire
tório, de fechamento de questão a respeito de
matéria da escolha do Presidente da Câmara, e
eu era, naquela época, da direção do MDB,em
São Paulo, nós tratamos exatamente de um caso
desse tipo, de um Vereador que descumpriu uma
decisão - s6 que foi feito tudo como manda
a Lei que, aqui, é muito difícil de ser cumprida.
E o Presidente da Câmara, eleito, descumprindo
uma decisão partidária, estava presidindo a ses
são, quando recebeu a comunicação do Supremo
Tribunal Federal, um telex, de que seu mandato
estava cassado. Ele se levantou, entregou a Presi
dência ao Vice-Presidentee foi embora.

Na realidade, é o único caso que conheço; aliás,
quem atuou a nível do Município e a nível do
Estado fomos exatamente eu e o Constituinte
Robson Marinho.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Professor Francisco Weffort.

O SR FRANCISCO WEFFORT-S6 para uma
informação. Eu creio ter ouvido do Professor Da
vid Fleischer que o PT expulsou três deputados
e não me lembro desse fato. Penso que não foi
assim.

Houve,certamente, um desentendimento inter
no entre a maioria de opinião formada pelo par
tido e três dos seus deputados'ern relação à ques
tão do Colégio Eleitoral, mas não houve, que eu
saiba, nenhuma decisão do partido produzindo
a expulsão dos três deputados; houve uma situa
ção lamentável sob vários aspectos, mas não essa
decisão - s6 para registro.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Constituinte Robson Marinho.

O SR.CONSTITUINTE ROBSONMARINHO
Entendo que, com os painéis realizados ontem
e hoje, com as exposições feitas pelos juristas
e pensadores políticos que aqui compareceram,
recebemos elementos preciosos para a conclusão
dos trabalhos desta Subcomissão.

Eu me atreveria a fazer apenas duas rápidas
intervenções, uma dirigidaao ex-Deputado Alber
to Goldman e outra ao Professor Francisco Wef
fort.

Quando o Sr. Alberto Goldman coloca, e con
cordo, quer dizer,o cidadão tem o direito de plei
tear a filiação junto a qualquer partido político,
mas também é direito do partido político recusar
essa filiação, Já vejo, pelo sinal, que há concor
dêncra do Sr. AlbertoGoldman. Então, eu gostaria
de saber a sua opinião sobre o estabelecimento,
na legislação, da obrigatoriedade da contribuição
financeira do Estado para com os partidos políti
cos e a opinião do Professor Francisco Belfor
sobre a tese levantada pelo Sr. Alberto Goldman,
da conveniência ou não de reduzirmos de 18 para
17 anos o direito de voto do cidadão eleitor.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Sr. Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - À medida em
que entendo que o estatuto de um partido é ques
tão interna do mesmo, que não deve ter registro
específico nenhum, que não deve se sujeitar à
Justiça Eleitoral, a questão da filiação é como
uma entidade civil qualquer. Se o estatuto estabe-
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lecer que aquele desejo de filiação tem que ser
aprovado pela direção local ou central, o que for,
acho o partido deve ter o direito de aceitar ou
não uma flliaçâo.

Na Constituição de hoje, a emenda em que
trabalhamos, o Constituinte Israel Pinheiro Filho,
na época, está dizendo, no art. 152, que é assegu
rado ao cidadão o direito de associar-se livre
mente a partido político.

Pode-se interpretar, do jeito que está posto, que
ninguém pode impedir o cidadão de se miar a
partidos políticos Na realidade, este item constitu
cional estaria revogando a LeiOrgânica dos Parti
dos hoje em vigor.

Então é assegurado ao cidadão o direito de se
associar - eu vou a qualquer partido e me mio,
mas o partido não quer: "não, mas aqui tem uma
norma constitucionalque me assegura esse direito".

Hoje, e já discuti isso muito com o Deputado
João Gilberto, na época, acho que essa é a inter
pretação que me parece mais correta do texto
constitucional, que acabou, no fundo, revogando
a lei. Hoje é isso - eu vou a qualquer partido,
filio-me e tenho esse direito assegurado pela
Constituição, o que não era no texto anterior.

Mas acho que à medida em que esta seja uma
questão interna do partido, este é quem decide
se quer receber a pessoa ou não.

Quanto a contribuição do Estado: acho que
no momento em que sentimos dificuldade em
organizar os partidos, uma contribuição do Esta
do, desde que ela seja feita de forma legal, sem
nenhuma intervenção burocrática do Estado, por
que o grande problema é que todas as contri
buições passam por tantos organismos e são libe
radas por tais e quais organismos, de tal forma
que, para chegar lá, às vezes é preciso uma inter
veniência política. Então, desde que possamos
evitar isso, acho que a contribuição do Estado
é uma forma positiva de ajudar os partidos polí
ticos.

Como é que poderia ser feito isso?
Talvezsendo um recurso não utilizadopelo Po

der Executivo, mas um recurso a ser distribuído
pelo próprio Congresso Nacional. Então, tería
mos, talvez, uma fórmula desvinculada do poder
estatal - o recurso é recolhido e entraria em
uma conta do Congresso Nacional e este o distri
buiria no próprio orçamento fiscal.

o SR. CONSTITUINTE ROBSON MARlNHO
Permite uma intervenção?

O entendimento seria assegurar-se um percen
tual mínimo a todo o partido que tenha represen
tação nacional e, em seguida, liberar mediante
a proporção de voto.

O SR. ALBERTOGOLDMAN - Acho que sim.
Acho que nesse caso não há outra solução a
não ser feitopor aí. No caso dos meios de comuni
cação que têm sido a grande discussão, realmen
te eu estou com a questão do Weffort.

Parece-me absolutamente descabido nós fazer
mos o partido ter tempo na televisão em função
do seu resultado pretérito. Não estou discutindo
o passado, não vou discutir a eleição que se pas
sou, vou discutir a eleição que vem. Eu não posso
partir do princípio de que a eleição que vem vai
ter o mesmo resultado da eleição do passado.
Porque, acho que esse processo que hoje está
em vigor no Brasil tende a reproduzir as maiorias,

facilita a reprodução e eu acho que isso aqui é
democrático.

O SR.PRESIDENTE (IsraelPinheiro)-Concedo
a palavra ao Professor FrancISCO Weffort.

O SR.FRANCISCO WEFFORT- Essa questão
da idade que o Constituinte Robson Marinho, do
meu Estado, apresenta para debate é uma ques
tão importante, na medida em que ela propicia
ao meu ver certas definições sobre a cidadania.
É claro, quem diz 18 anos pode dizer21 ou pode
dizer 17. Mas quando nós estamos falando da
idade, nós estamos fazendo um esforço para defi
nir certos critérios minimos da cidadania. Acho
que é isso que está em questão. E essa é uma
questão importante. No caso, a minha opmião
pessoal de novo esbarra no assunto de certo mo
do dehcado, porque o meu Partido definiu posição
a propósito desse tema, reivmdicando a diminui
ção da idade de 18 para 16.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO
Também é responsabilidade penal junto?

O SR. FRANCISCO WEFFORT - POIS é! Este
é o tema que eu gostaria de tocar. Também o
Secretário Alberto Goldman admite a possibili
dade de uma redução eventualmente para 17
anos. Acho que seja importante discutir esse te
ma, levando em conta certas coisas que a História
informa. Quer dizer, por que as mulheres demo
raram a conquistar o direito de voto? É porque
se supunha que elas fossem dependentes do ho
mem. São cada vez menos! Supunha-se que fos
sem dependentes do homem. Por que os pobres,
os trabalhadores demoraram a conquistar o direi
to do voto? Porque se supunha que fossem de
pendentes dos patrões. Então, por que se discute,
polemiza-se em tomo da possibilidade do soldado
ter ou não o direito de voto? É porque se supõe
que ele seja dependente do sargento, dos oficiais
etc., e tal. Então, há um critério democrático, pro
vavelmente mais antigo ainda do que a demo
cracia, um criténo liberal, de origem liberal que
postula o seguinte: para que se defina a condição
da cidadania é preciso que se defina o mínimo
de condições culturais e sociais de independência
da pessoa. Ora, eu creio que, se eu tiver que
fazer uma avaliação com a maior serenidade pos
sível a respeito desse tema, eu ficaria nos 18.

Aliás, eu expressei essa opinião aqui. No caso
a Direção Nacional do meu partido cuja delibe
ração a respeito e tenho que acatar, mas da qual
eu discordo, ela entra numa questão que é muito
complicada, que é o seguinte: pois bem, podemos
admitir a possibilidade de rebaixar o limite de ida
de para o acesso à cidadania, mas não admiti
remos a possibilidade de rebaixar o limitede idade
da responsabilidade criminal.

Essa é uma contradição grave na discussão
sobre a cidadània, porque eu não posso admitir
como cidadão alguém que é criminalmente irres
ponsável. Do mesmo modo que eu não posso
admitir como cidadão o enfermo mental. Precisa
mos saber quando nós estamos discutindo idade,
nós podemos nos fixar nos 18, ou nos 16, ou
nos 21, ou onde os Constituintes entenderem.
Mas têm que saber que estamos tocando na pedra
de toque da definição da cidadania. E não dá
para ser contraditório nessa premissa. Essa é a
premissa do sistema democrático. Sobre isso

houve muita luta na história; sobre a questão de
saber quem é cidadão e quem não é; quem entra,
quem não entra; quem vota, e quem não vota;
quem se elege e quem não se elege. Essas ques
tões de base para a definição da cidadania. Então
em resposta ao Constituinte Robson Marinho, eu
ficaria nos 18, que é a tradição, que me parece
que seja o critério social e cultural da nossa época,
chamando a atenção dos meus companheiros
de partido e no caso da nossa Mesa, do Secretário
Alberto Goldman para essas ponderações.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pmheiro) - Com
a palavra o Professor David Fleischer.

O SR. DAVID FLElSCHER - Apenas gostaria
de acrescentar uma experiência realizada aqui em
Brasília, no ano passado, na tentativa de demo
cratizar a escolha de diretores de escolas da rede
pública em que se realizou eleições, nas quais
os pais votaram e os professores, também, para
a escolha dos dirigentes de cada escola. Então,
nessa eleição, a idade foi rebaixada para 16 anos,
principalmente para permitir que certos alunos
mais adiantados, do 2° grau, pudessem particpar
da escolha dos dirigentes da sua própria escola.
M veio a reclamação de outros alunos: mas por
que não 12 anos? Nós também queremos vota.
Então, essa experiência já ocorreu aqui em Bra
sília com um certo sucesso. Mas claro que sem
as implicações de responsabilidade criminal e pe
nai, claro.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Waldyr Pugliese.

O SR. CONSTITUINTE WALDYR PUGLIESE
O Constituinte Robson Marinho já disse que com
os painéis que foram realizados aqui, todos esses
dias e com a contribuição muito valiosa que tive
mos através da participação de todos, pratica
mente, acho que esgotamos os assuntos e cada
um já tem, na realidade, as suas convicções. Mas
eu gostaria que se voltasse à discussão do tema
do voto facultativo. Parece-me que o Professor
Orlando não falou nada a esse respeito e ao Pro
fessor David F1eischer eu gostaria de fazer a se
guinte argumentação: nos Estados Unidos o voto
é facultativo.

A representação que existe lá - isso é para
argumentar aqui e ouvir mais alguma coisa a esse
respeito - a representação popular lá não está
prejudicada no sentido de que nós, com o voto
facultativo,deixemos que haja maior participação,
por exemplo: dos mexicanos, americanos, dos
portorriquenhos, dos negros, dos trabalhadores?
Parece-me que a classe dominante está fazendo
uma torcida muito grande para que o voto seja
facultativo.Porque me parece claro que é possível,
veja bem, um operário em São Paulo, muitas ve
zes, ele se levanta às 4 horas da manhã e talvez
ele volte para casa às 9, 10 horas.

No dia da eleição, que é um feriado, talvez o
voto sendo facultativo ele decida ficar com a famí
lia, para descansar ou dormir um pouco mais.
E vaihaver toda uma carga dos meios de comuni
cação. Os grandes orgãos de comunicação do
País fazem o quê? Na realidade, fazem o jogo
da classe dominante. Classe dominante que têm
eles mesmos dentro dela. E eles todos se empe
nharão, os reacionários, os direitistas, aqueles que
não querem que o País caminhe, aqueles que
não querem mudanças, transformações, farão de
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tudo para que a grande massa de trabalhadores
não compareça. E nós vamos ter uma manu
tenção de uma sociedade injusta- eu sou funda
dor do MOB, do PMOB e sempre digo isso, porque
é preciso que se marque posição sempre, eu es
tou sempre descontente com aquilo que acontece
dentro do meu Partido. Quer dizer, se ganha as
eleições e, nós temos o resultado das eleições
fraudadas na composição dos secretários, dos
Govemos, quase sempre. Então parece-me de
maneira muito clara o seguinte: voto facultativo
vai fazer com que o Status quo seja mantido,
teremos muito mais dificuldade para fazermos
aquiloque é uma exigência,não como o Professor
falou de se atropelar, de se correr em busca de
algumas modificações que sejam até extempo
râneas, pelo menos foi isso que eu entendi de
alguma participação que V. S· fez a respeito do
assunto. E outra coisa, também. O tempo está
avançando, mas ontem nós saímos daqui às 14
horas. Eu acho que é uma oportunidade e é até
lamentável que os Constituintes não se aperce
beram, muitos deles, do enriquecimento que nós
todos podemos ter através, por exemplo, da pre
sença de V. S'" aqui. É um momento singular,
quatro expositores da mais alta competência, da
mais alta seriedade que estão fazendo escola, va
mos dizer assim, através de sua participação na
vida nacional, e nós temos essa realidade brutal
das Subcomissões, das Comissões esvaziadas.
Outra coisa que gostaria que todos se pronun
ciassem para também embasar mais, robustecer
ou modificar as nossas opiniões, o que pensam
a respeito da existênciado Senado. Se são favorá
veis a que se passe para a Unicameralidade ou
se vamos permanecer do jeito que estamos e

desses mandatos de 8 anos - eu até estava brin
cando com um Constituinte falando: "olha, é só
severar com candidatura nata que existia e já V.
Ex"irá alcançar o Stroessner. Porque muitas vezes
nós temos, veja bem, nós temos uma fraude atra
vés da Legislação Eleitoral com a imposição de
um candidato ao Senado, depois ele se vale da
candidatura nata, como existia até outro dia e
a coisa é montada de tal maneira que nós ficamos
sem saída. E outra coisa que eu tenho batido
aqui, porque me parece uma agressão ao direito
de muitos brasileiros, que não podem ser candi
datos porque têm parentes que ocupam a chefia
da Presidência da República,do Govemo do Esta
do e das Prefeituras.

Parece-me uma violência,o legisladorprocurou
fazer o que? Impedir que se formassem oligar
quias? Mas as oligarquias estão aí e elas se for
mam em cima de outras coisas, no monopólio
da informação, monopólio do Capital,dos meios
de produção. Prefeito pode estar bem ou mal
e, ele pode ter um parente seu eleitona suajurisdi
ção não em cima de ser parente. Tem parentes
que não se dão, são inimigos mortais. Então, eu
gostaria de que se analisasse esse problema da
inelegibilidade. Ah,esse sujeito não pode ser can
didato, agora, porque o prefeito,suponhamos, era
primo dele. E depois quem substituiu aquele pre
feito era primo do outro lado. São coisas muitas
vezes quase impossíveis de acontecer, mas acon
tecem.

O SR. PRESIDENTE ( Israel Pinheiro)- Con
cedo a palavraao Professor Orlando de Carvalho.

O SR. ORLANDO DE CARVALHO - Sr. Presi
dente, em atendimento à solicitação do nobre
Constituinte, desejo manifestar-me sobre suas
perguntas da seguinte maneira: quanto a voto
facultativo e obrigatório, minha posição como
professor é sempre uma posição teórica, não uma
posição em relação aos fatos que decorrem em
se votar obrigatoriamente ou facultativamente.

A doutrina do voto facultativo se assenta na
doutrina de que é um direito do cidadão e, sendo
um díreíto do cidadão, ele exerce ou não. Mas
é preciso partir de um ponto de vista doutrinário
que é este: o indivíduotem o direito de participar.
Agora, se ele tem, se é um direito, ele exerce
ou não, aí o voto é facultativo.

O voto é obrigatório quando ele decorre da
doutrina de que o direitoda escolha dos represen
tantes é da Nação, que vem do Direito Público
francês do Século passado que se generalizou
logo após a RevoluçãoFrancesa em que a Nação
delega ao cidadão o dever de exercer a compe
tência que é dela. Então, é um dever do cidadão
e ele não pode fugir.

Agora, no Brasil, não houve na execução do
texto uma posição doutrinária. De maneira que
ora o voto é aceito como obrigatório e ora é aceito
como facultativo, sem discriminar por quê. E daí
essa dúvida que surge. Mas, doutrinariamente, é
preciso saber qual é a doutrina constitucional no
Brasil; se é de que a escolha pertence à Nação.
Então, o voto é obrigatório, porque é um dever
que o cidadão recebe da Nação. Então ela multa
quem não cumpre o dever.

No Brasil nós fazemos as duas coisas; multa
porque não cumpre o dever e aceita a possibi
lidade do voto facultativo, ele deixa de compa
recer. Aíé uma posição doutrinária.

Quanto à existência do Senado. É uma polê
mica infinita que nós encontramos na literatura

, do assunto; o Senado teve origem primeiro na
Câmara dos Lords, como sendo a representação
de um grupo da nobreza e dos Bispos da Ingla
terra. Eles se reuniam todos no mesmo salão.
Mas, com o tempo, se verificou que eles eram
pares do reino. Então, eles eram iguais ao rei.
Então eles subiram para a sala do trono e senta
vam ao redor do rei, eram os pares do rei, que
viera da Câmara dos Lords: lords espirituais e
lords temporais.

Isto inspirou o Senado. Mas com outras razões,
nos Estados Unidos.Lã foipara resolveros proble
mas dos pequenos Estados que se julgavam com
a representação insuficiente,em relação à maioria
que provinha dos deputados dos Estados mais
populosos.

Então, criou-se a idéia do Senado, deram várias
justificativas, mas a justificativa histórica é esta.
E, tem aquela famosa anedota constitucional in
glesa de dois dos constituintes da Filadélfia que
discutiam: Por que V. Ex" cria o Senado? Para
quê? Ele estava com a xicara na mão e falou:
Espera aí! Despeja o café no pires para esfriar.
Quer dizer, a Câmara pega o café quente e o
Senado é o pires que esfria. (Risos.) Mas isso
é anedota constitucional,não estou fazendo coisa
de Minas.

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Professor, é a arquitetura do Congresso Nacional,
a Câmara esquenta e o Senado abaixa.A arquite
tura de Niemeyer é essa.

O SR. ORLANDO DE CARVALHO - Certo!
É o que corresponde. É possível que mestre Nie
meyer tenha pensado nisso, na mesma anedota,
o que é pouco provável, não é? (Risos.)

Agora, na verdade, o Senado representa uma
maneira de equilibrar a representação dos Esta
dos com a representação do povo que era muito
numerosa na Câmara dos Deputados ou dos Re
presentantes. Porém, o crescimento dos partidos
políticosnos Estados Unidos,no meado do Sécu
lo XIX em diante, estava, aos poucos absorvendo
os vaziospolíticose superando a estrutura. Então
hoje, mesmo no Senado americano, apesar das
tradições e no Senado brasileiro a mesma coisa,
a Bancada que é igual para todos os Estados,
no entanto, é a Bancada do partido. Se o partido
decide que o PMOB deva votar dessa ou daquela
maneira, embora o sujeito seja representante do
Estado das Alagoas, ele vai votar de acordo com
a decisão do partido. Porque esta hoje tem prece
dência sobre a origem história do seu mandato.
Então, na verdade os Senadores ou os Senadores,
em geral, mudaram a natureza da sua presença
no Senado.

Daí a tese levantada pelo nobre Constituinte
e que já foi registrada no projeto do jurista Carlos
MedeirosSilvade reduzira representação popular
a uma Câmara única dizendo que o Senado se
transformará em um órgão inútil. Inútil, porque
a gente está vendo do lado de fora, homem de
gabinete. Basta ver se na VIda prática isso não
funciona como uma necessidade politica. É um
problema de conveniência que, na minha expe
riência, me escapa, não sei dizer se é ou não
necessário

A Assembléia Constituinte, na sua sabedoria,
é que o decidirá.Mas ela não superará essa evolu
ção atual de os partidos terem ultrapassado a
origem do Senado e transformado os Senadores
em emissários, primeirodos partidos para, depois,
dos seus respectivos Estados. E nesta posição
que me coloco.

Quanto à inelegibilidade, este é um problema
puramente de conveniências políticas,que às ve
zes são conjunturais.É muito difícil calcularexata
mente onde é conveniente, onde não conveniente
que um determinado indivíduo possa-se eleger.
A luta é contra a corrupção, na idéia de que o
parente estaria sujeito à influência do ocupante
do cargo. No Govemo Mac Donald, na Inglaterra,
metade do gabinete inglês era constituído de pa
rentes dele e ninguém protestou.

Não houve o menor protesto da Inglaterrapelo
fato de o Primeiro-Ministro colocar todos os seus
parentes, até parecia um representante brasileiro,
colocou a família inteira. (Risos.) Aqui há o pro
testo pelo receio da corrupção; a idéia central
é a corrupção de que o parente está subordinado
ao clã. É o juízo brasileiro, cabe ao Constituinte
avaliar. Não tenho elementos para dizer até que
Qfau essa corrupção vai e pode ser eliminada.
E até o primo em 10 grau, ou até o primo em
20 grau? São decisões praticamente conjunturais.
Em alguns países ninguém olha isso, no nosso
se olha. O que se vai fazer? O Constituinte tem
que levar em conta a realidade que o cerca e
decidir segundo essa realidade.

Essa é a opinião que eu poderia dar.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem
a palavra o ConstituinteAirton Cordeiro.
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o SR. CONSmUINTEAlRTON CORDEIRO
Só gostaria de satisfazer a minha curiosidade no
seguinte: na sua opinião, a realidade do Brasil
está a exigir a obrigatoriedade ou a facultatividade
do voto? V. Ex' falou sobre a doutrina dos dois
votos, mas não definiu o seu pensamento.

O SR. ORLANDO DE CARVALHO - Eu me
coloquei só no ponto de vista doutrinário. É obri
gatório, se o pensamento constitucional tem essa
origem ou é facultativo, se a origem é outra. Agora,
coloque isto em face da realidade. Sou um Profes
sor universitário, não tenho a vida de V.Ex'" Este
é um assunto que V. Ex" é que podem responder.
Eu mexo com livros e meninos; menino não vota,
ainda, não vota.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Prof. Francisco Weffort.

O SR. FRANCISCOWEFFORT - Penso, em
relação a uma das questões apresentadas pelo
Constituinte ValdyrPugliesi, ter expressado a mi
nha opinião sobre a questão do voto facultativo.
Porém, o Constituinte acrescenta um raciocínio,
que acho que é interesante e que é oportuno
de se considerar, quer dizer, a quem beneficiaria
socialmente a obrigatoriedade ou a facultatividade
do voto? Esta é uma questão real, porque prova
velmente esta tomada de decisão, em algum mo
mento da nossa história, há de ter sido inspirada
em doutrinas, mas também há de ter sido inspi
rada numa visão da situação do País. A minha
impressão - é puramente pessoal, que vale pelo
que vale - é de que, provavelmente, o meca
nismo da obrigatoriedade do voto também pode
significar um' mecanismo de voto de curral, de
voto de clientela, de sistema de manipulação, de
apadrinhamentos, etc., e tal, também pode signi
ficar isso. Riscos existem. De qualquer modo, ex
pressei minha opinião sobre isso.

Sobre a questão dos parentes, estou inteira
mente de acordo com o Constituinte. Realmente,
existem mecanismos adotados na nossa tradição
política, do gênero dessas proibições a parentes,
acho que se o sujeito vai ser candidato o povo
vai decidir, não é verdade? Para mim não tem
nada a ver se o fulano é primo, ou que relação
de parentesco ele tem com o Prefeito ou com
o Govemador, ou com o Presidente da República,
o que seja, também não interessa. Penso que
o processo democrático é desse tipo. Há proble
mas de ética política que se colocam, mas que
são dificilmente regulamentáveis. Se o problema
é a corrupção, como certamente é, e o Sr. Orlando
de Carvalho tem toda razão, a preocupação é
com a corrupção, deve-se buscar outro tipo de
mecanismo para criar constrangimento, não o
de inibir a representatividade, a participação po
pular.

A questão do Senado, também sou a favor da
tese da unicameralidade, estrutura unicameral.
Agora, acho que convém ponderar, concordando
com o que já foi dito sobre o Senado, seu caráter
eminentemente conservador, etc., há que ponde
rar como numa estrutura unicameral, isto é, onde
a Câmara dos Deputados deliberaria, decidiria,
elaboraria, etc., como, porém, faríamos a repre
sentação de interesses especificamente regionais.
Não podemos, também, penso que muitos de
nós, senão todos, entendemos o que significa o
desequilíbrio na representação, já explicado pelo
Professor Orlando de Carvalho, pelo Professor Da-

vid F1eischer, o Secretário Alberto Goldman tem
propostas muito - definidas a respeito do resta
belecimento da proporcionalidade, que é distor
cida; sabemos quanto vale um voto em São Paulo,
quanto vale um voto no Acre, etc., mas não pode
mos suprimir o Acre, esse é que é o negócio.
Não podemos suprimir o Sergipe, porque são
realidades da cultura, da sociedade e da tradição
política que temos que ponderar.

Existem interesses regionais mesmo dentro
deste País. Aliás, graças à Deus que continuem
existindo, porque isso é um dos toques da forma
ção social e cultural brasileira que permite que
este País não se converta em pasto fácil do autori
tarismo. O autoritarismo pode se implantar aqui,
mas não é fácil, porque tem todas essas diferen
ças. Então, manter essas diferenças é importante.
A questão que fica, sendo eu a favor de uma
estrutura unicameral, é como interesses de alcan
ce regional podem ser representados democrati
camente, sem significar esse esfriamento da re
presentação democrática que o pires representa
na metáfora apresentada pelo Professor Orlando
de Carvalho.

O SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, pela ordem e pela oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Constituinte Robson Marinho.

O SR. CONSmUINTE ROBSON MARINHO
Sr. Presidente, não estou satisfeito, estou dentro
de uma das indagações do Colega, notadamente
com a expressão usada pelo Sr. Alberto Goldman,
quando fez a sua exposição, que fiz questão de
anotar. Dizia ele: "de maneira constrangida, até,
ele dizia que era favorável ao voto obrigatório,
mas o desagradava essa situação impositiva"; e
na medida em que vejo o Professor Weffort tam
bém não apoiar decisivamente, na sua posição,
na sua opinião, o voto obrigatório para o Brasil.
Faço isso porque os dois, mais do que os outros
dois professores, têm compromissos com a mili
tância política, com a militância partidária, com
a vida política.

Então, como colocou o Professor Orlando de
Carvalho, no nosso entendimento, e isso foi deba
tido longamente ontem, e ontem tínhamos um
consenso dos expositores muito claro na direção
em favor do voto obrigatório para o Brasil, da
conveniência do voto obrigatório no Brasil, para
estabilidade do regime, da democracia, do apren
dizado, como coloca o Professor Orlando de Car
valho, se é um direito do cidadão, é um dever
para com a Nação, é um dever do cidadão tam
bém o ato de votar. Em não se tomando voto
obrigatório, inqüestionavelmente, na realidade
brasileira, as camadas mais prejudicadas serão
exatamente as camadas menos favorecidas eco
nomicamente, porque vai diminuir a sua capaci
dade de influir, de pressão, de fazer com que
os partidos, com que os políticos se comprome
tam, estabeleçam vinculos. Pude perceber - des
culpem até estar me exaltando com relação ao
tema da defesa, da minha opinião, a respeito do
voto obrigatório - claramente nos Estados Uni
dos. A convite do Partido Democrata, fui assistir
à última convenção do Partido Democrata e via
que os três candidatos pouco espaço dedicavam
nos seus programas às questões dos mexicanos,
das minorias, exatamente porque representam

um contingente eleitoral pouco expressivo com
o voto facultativo.

É evidente, e isso foi debatido ontem, que se
o voto nos Estados Unidos fosse obrigatório, o
contingente de negros eleitores seria imensamen
te maior do que hoje e, conseqüentemente, mui
tas das suas conquistas, das suas reivindicações
já teriam sido a1cança'das.

Então, como está dentro da pergunta e vai pas
sar ao Sr. Alberto Goldrnan, eu gostaria de reto
mar a questão do voto obrigatório ou não com
os expositores.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Sr. Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Vou mudar
um pouco esse enfoque do voto. A discussão
parece que é a seguinte: o voto, ou pelo menos
se cunhou essa expressão, o voto é um direito,
não uma obrigação. O voto é só isso? É só um
direito, ou o voto também não é uma forma de
você aferir o pensamento do CIdadão? O voto
também não é o instrumento que nós usamos,
o único que nós conhecemos, de definir quem
vai ser o dirigente de um Estado, quem vai dirigir
uma estrutura, quem vai ser responsável por uma
política econômica e social? O voto não é apenas,
é impressão meio teórica "o voto é um direito".
Não, não é só isso. O voto é também uma forma
de aferir e o voto também é uma forma de fazer
com que os homens que vão dirigir,ou no Execu
tivo, ou no Legislativo, sejam representativos. Se
V.S' for a uma reunião de bairro, V.S'vai sempre,
eu sei, todos nós vamos a reuniões de bairro,
se fizer uma pergunta ao povo que está lá: "Você
tem alguma coisa a dizer sobre tal coisa?" Nin
guém diz nada. Mas se você pegar um indivíduo
e disser: "Escuta, você lá o Joaquim, me diga
qual a sua opinião sobre esse negócio". Ele que
não se expressou naquele momento, nesse mo
mento ele vai se expressar.

O fato do indivíduo, às vezes, não votar, não
significa que ele não tenha opinião. E é importante
no processo democrático que a gente tenha tam
bém não s6 a opinião dos grupos conscientes
da sociedade, que esses votam de qualquer jeito,
ou dos currais eleitorais que votam por outras
razões, mas é importante que a gente tenha a
definição, também, daquelas pessoas que às ve
zes são impelidas, porque no momento do voto
ele pode até decidir votar em branco, votar nulo,
mas transformou-se numa necessidade dele op
tar por alguma coisa. Você tem que optar por
alguma coisa.

Por que é isso? Isso agride um pouco, porque
é um negócio obrigatório, mas, veja bem, é uma
forma de aferir o que ele está pensando.

-Ah, eu não vou votar em ninguém, eu vou
votar na legenda."

O que nós vimos, por exemplo, esses anos to
dos? O voto de legenda foi um pouco a represen
tação dessa vontade do sujeito não votar.

"-Ah, eu não vou ficar procurando essa turma
aí, todo mundo não vale nada, é tudo porcaria,
é tudo ladrão."

Todos nós ouvimos isso.
" - Mas eu vou votar na legenda tal."
E o voto de legenda passou a ter um peso

muito grande nos processos eleitorais. Foi uma
forma que nós obtivemos de aferir. foi aferida
a vontade desse eleitor. De que forma? Não ape-
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nas dizendo o seguinte "Escuta, o que você peno
sa", de maneira geral. Não: "Você deve dizer o
que você pensa".

Acho que pode ser um pouco constrangedor,
porque, é de um certo aspecto, uma imposição,
mas não chega a ser uma imposição em que
você distorça, ao contrário, eu quero saber o que
você pensa.

É um ato de cidadania e o sujeito pode até
não querer cumprir o ato de cidadania, mas eu
acho que não é uma questão puramente teórica,
colocada nesses termos de direito,de dever. Não,
não é só isso. É uma forma de aferição e uma
forma em que eu diga: "Eu vou escolher um go
vernante". "Você não está querendo opinar, mas
você tem que opinar, você deve opinar".

O dado da obrigatoriedade, sabe por que o
Weffort? Porque ele tem uma opinião.Ele quando
deixa de votar, não é porque ele não tem opinião,
não é porque ele não tenha sensibilidade para
aquilo,é porque ele acha que aquilo não vai resol
ver todos os problemas. Por uma série de razões,
mas ele tem opinião e o voto é uma forma de
aferir essa opinião. Quero saber essa opinião, e
é importante do ponto de vista democrático, que
eu saiba essa opinião e que ela tenha resultante
na eleição de alguma forma, do partido, dos no
mes, dos governantes.

O SR.CONSmUINTE AIRTON CORDEIRO
Sr. Presidente, pela ordem.

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

O SR.CONSmUINTEAlRTON CORDEIRO
Muitoobrigado.

Aimpressão que eu tenho recolhidonos nossos
debates sobre a questão do voto facultativo é que
as pessoas que defendem a obrigatoriedade do
voto, como entendem que o voto facultativo é
restritivo da manifestação de opinião? Isto não
acontece. O voto facultativo se estende a todas
as pessoas, aos analfabetos, a todos, enfim, que
estão aptos a votar.

Agora, me parece que realmente o que está
acontecendo e eu defendo muito esta tese, é que
nós precisamos passar por um processo de ree
ducação políticada sociedade brasileira.Isso me
parece extremamente importante, um processo
de reeducação política. E eu pude captar aqui
nas exposições feitas e pincei alguns aspectos
que me levam a concluir que realmente os nossos
problemas estão fundamentados no caldo cultu
ral da vida do País, nas pessoas que fazem a
vida do País.

Ora, se nós entendemos que a Constituinte é
o momento de ruptura de alguns viciosnacionais,
eu acho que nada mais importante do que nós
atribuirmos à Nação uma responsabilidade muito
grande neste instante e esta responsabilidade se
atribui não com a obrigação, mas com o direito
de cada um de se manifestar.

Eu concordo, eu quase que endossaria em to
dos os aspectos a exposição feita pelo Professor
Weffort em todos os conceitos que ele emitiu
aqui sobre as questões que discutimos. E penso
mais que nós devemos ter a coragem neste mo
mento de criar essas rupturas, porque nós deve
mos ter a coragem neste movimento de criar es
sas rupturas, porque nós colocamos muitas dífi
culdades, Vem a organização partidária,nós colo
camos difIculdades; a instituição do voto faculta-

tivo, nós vemos dificuldades: vamos à questão
do sistema eleitoral, se vamos adotar o sistema
proporcional ou distrital misto, ou distrital puro,
nós vemos difIculdades.Então nós vamos nesse
círculo vicioso sempre consagrando as dífícul
dades que nos levam a esse subdesenvolvimento
político em que se encontra a população bra
sileira.

Não tenho a menor dúvida - e trago aqui o
exemplo do Paraná, que é o meu Estado. Eu
não tenho nenhuma dúvida de que se nós tívêsse
mos o voto facultativo no Brasil, hoje a compo
sição do Congresso Constituinte não seria que
está aqui, porque nós tivemos, como nunca na
história brasileira, e concordo com o Professor
David Flelscher, o abuso do poder econômico,
que é componente importante na constituição do
nosso Congresso. Gostaria de colocar isso, por
que realmente me fascina a questão da natureza
do voto, digamos a natureza jurídica do voto ou
doutrinária do votl. Acho que o voto facultativo
seria um instrumento de reeducação política do
povo brasileiro."

O SR. CONSmUlNTE PAULO DELGADO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Tem
a palavra, pela ordem, o Constituinte Paulo Del
gado.

O SR. CONSmUINTE PAULO DELGADO 
Gostaria de também me manifestar. Numa das
primeiras reuniões da nossa Subcomissão, mani
festei a minha opinião pessoal e do meu Partido
pelo voto facultativo, entendendo exatamente que
o voto não deve ser defínído como um direito,
o voto deve ser definido como uma liberdade
do cidadão, uma liberdade que ele tem de se
manifestar ou não. Tenho percebido ao longo
das discussões na nossa Subcomissão que desde
que essa questão começou a aflorar,houve uma
evolução na qualidade dos argumentos em defesa
do voto obrigatório. Quando chegamos aqui em
Brasília, haviauma semelhança muito grande, en
tre os que defendiam o voto obrigatório em seus
argumentos e as declarações do grande jogador
de futebol Edson Arantes do Nascimento, que
diziade forma muito mais sincera que o brasileiro
não sabia votar, e aquela coisa. Começamos a
discutirpor esse lado, mesmo aqui dentro da nos
sa Subcomissão, de que haveria a necessidade
de haver cerceamento, havia a necessidade de
haver uma obrigatoriedade, porque o brasileiro
provavelmente não vai querer votar, se o voto
não for obrigatório, ele quer carimbar o título.
E eu estou vendo que, neste momento, na nossa
Subcomissão os defensores do voto obrigatório
têm dado uma qualidade diferenteaos seus argu
mentos. E agora, sim, eu penso que nós podemos
aprofundar a questão da natureza do voto,porque
se nós apostamos na democracia como a forma
essencial - da relação política entre as pessoas,
da convivência humana, o mecanismo de fixar
uma liberdade pelo seu lado coercitivo ou fíxar
um direito pelo seu lado coercitivo, prejudica
o próprio conceito de democracia. O que nós
temos que ter, na verdade, são partidos políticos
que se mobilizemnas campanhas eleitoraise que
não sejam exclusivamente partidos de períodos
eleitorais, mas partidos permanentes, partidos
quotidianos, partidos de militância freqüente, de

militância,inclusive, próxima dos movimentos so
ciais, dos movimentos populares e da pulsação
da sociedade para que convençam os eleitores
da importância de se manifestarem durante os
períodos eleitorais.

Aí eu penso ao defender o voto facultativo e
nós do Partido dos Trabalhadores também enten
demos, que a Justiça Eleitoral não deve cercear
o funcionamento dos partidos políticos. Nós de
fendemos a desvinculação dos partidos da Justiça
Eleitoral, mas defendemos que, nos momentos
das eleições,a Justiça Eleitoralassegure as condi
ções para que os eleitoresse manifestem, aqueles
que decidirem se manifestar. Ou seja, nós temos
que combinar, e eu penso que é a posição tam
bém do colega do Paraná, ao defender o voto
facultativo, combinar isso com algum mecanismo
que assegure aos cidadãos deste Pais que quei
ram ter a liberdade do voto e, se manifestando,
tenham condições de exercer. Porque, do contrá
rio, nós poderemos ter, na verdade, o agrava
mento das distorções do voto obrigatório, como
voto facultativo, com o problema dos currais elei
torais nas regiões mais distantes do País.

A forma de se evitar isso é que você não pode
defender o voto facultativo e ao mesmo tempo
desconhecer que mecanismos a Justiça Eleitoral
teria que assegurar ou aperfeiçoar, para que a
liberdade do cidadão seja plenamente assegurada
nos períodos eleitorais manifestados.

O SR. PRESIDENTE (IsraelPinheiro)- Conti·
nua com a palavra o Sr. Alberto Goldman.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Apenas com
pletando esta questão, na minha opinião, o voto
facultativo facilita, de um lado, o trabalho das
áreas mais organizadas da sociedade, de outro
lado, o trabalho dos grandes interesses econô
micos, porque esse sim, esse não perde o voto,
porque o voto é pago, porque o voto é condicio
nado a interesses, porque o voto tem um sentido
fIsiológico. A grande parcela da população que
não está nem num canto, nem no outro, que
está no meio disso tudo, essa, num voto faculta
tivo, pode acabar não se dirigindo ao processo
eleitorale isso é ruim,porque acabamos de deixar
de aferir, talvez, um pensamento que é funda
mentaI para a legitimidade do poder, ainda que
seja um pensamento difuso, ainda que não seja
um pensamento engajado, ainda que não seja
um pensamento do outro lado ligado a algum
interesse econômico, mas é um pensamento mui
to importante para que tenhamos na direção do
Estado.

Quanto à segunda questão, para mostrar que
eu estou a favor das rupturas...

O SR.CONSmUINTE WALDYRPUGUESE
Tenho ouvido defesas do voto facultativo, dizendo
que vai provocar o curral eleitoral.Acho que não,
porque deixando o voto facultativo, damos mais
peso a ele.Aclasse dominante, quer dizer,o com
prador de voto vai lá alistar, ele vai trabalhar em
cima do alistamento.

Vai-se falar: "N6s vamos fazer o voto faculta
tivo", porque aí acontece exatamente isso, quer
dizer, o curral eleitoral vai ser feito pela mão in
versa.

O SR. ALBERTO GOLDMAN - A segunda
questão é a seguinte: a questão do Senado e
da Câmara. É a situação de hoje, como existe.
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Hoje, nós temos uma Câmara que tem uma
representatividade distorcida. Portanto, ela não só
tem uma representatividade do cidadão, como
a Câmara deve ser, mas também uma representa
tividade federativa dos Estados Nós temos uma
Câmara que é meio Senado, tem a mesma con
cepção do Senado, porque a representação é
também federativa e o Senado, que a represen
tação é federativa. Evidentemente, essa situação
tem que terminar.

Eu acho perfeitamente possível na hipótese de
se manter a Câmara, como deve ser, a represen
tação do cidadão. Portanto, cada voto é um voto.
Independe de o sujeito estar em São Paulo, estar
no Acre, estar no Amazonas, onde esteja, é o
voto do cidadão. Cada voto, portanto é um voto.
Não tem cabimento eu sair de São Paulo, regis
tar-me no Acre e valer vinte vezes em termos
de cidadania, ou atravessar fronteira, às vezes,
como a fronteira de Minas Gerais e ao invés de
um eu passo a valer um e meio, ou dois. Evidente
que isso é uma distorção brutal.

Se nós tivermos a representação na Câmara,
realmente proporcional, eu acho que o Senado
pode existir. Agora, ele deve existircom uma com
petência definida As competências são diferen
tes. ACâmara tem uma representação do cidadão
e o Senado tem uma representação da Federa
ção. Então, o Senado só deve tratar das questões
que se relacionam com o equilíbrio federativo.
E uma questão de competência. Não tem sentido
você discutir uma legislação trabalhista, o direito
à gestante, por exemplo, porque o direito à ges
tante vai ser igual em São Paulo e no Acre. É
o mesmo, então, não há necessidade das duas
Câmaras para isso.

No entanto, no momento em que você vai dis
cutir uma questão tributária que implica no equilí
brio da Federação, portanto, exige o equilíbrio
da Federação, esta sim, aí você tem que ter o
Senado, porque no Estado Federativo você deve
ter isso.

Então, ou nós fazemos a Câmara ser despro
porcional e extinguirmos de vez o Senado e, aí
sim, a Câmara teria uma representação despro
porcional, dando um maior peso aos Estados me
nores e dessa forma, portanto, mantendo o equilí
brio federativo,ou mantida, como deve ser, a pro
porcionalidade real na Câmara, o Senado pode
existir, e deve existir, mas como elemento e com
uma competência definida, não é para discutir
tudo. Não é para aquilo tudo que vem da Câmara
e vai para o Senado e todos nós conhecemos.

Tive dois mandatos na Câmara e não tive ne
nhum projeto que tenha passado pelo Senado.
Alguns foram aprovados na Câmara e depois de
8 anos não chegaram a passar pelo Senado.

O Senado deve ter competência específica. Tu
do aquilo que depende do equilíbrioda Federação
é função do Senado: reformas tributárias, maté
rias tributárias, matéria de divisão, enfim, uma
série de matérias. Agora, tem uma série delas,
a grande maioria talvez, que é só competência
da Câmara, porque é matéria do cidadão. É igual,
não difere se o cidadão está no Acre, está no
Amazonas, está em São Paulo, está no RioGrande
do Sul. Eu acho que pelas competências nós po
demos manter o Senado, se a tese for a manu
tenção do Senado, mas não pode ser o Senado
que está aí hoje. Senão, nada mais ele é do que

isso que o Professor colocou, ele é o elemento
para esfriar a vontade de mudanças da Câmara.

Eu não sei se o Niemeyer pensou nisso. Talvez
ele tenha pensado quando colocou a Câmara,
o Senado e aquilo no meio é a burocracia.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Com
a palavra o Professor David FIeischer.

O SR. DAVID FLEISCHER-A questão do voto
facultativoou obrigatório é uma questão bastante
polêmica e, como o Professor Orlando colocou,
tem bases diferentes na doutrina constitucional.
Mas eu gostaria de levar a discussão mais para
o lado da psicologia social e de ver qual é o emba
samento, o raciocínio do eleitor que deixar de
votar, principalmente no sistema facultativocomo
nos Estados Unidos.

As pesquisas demonstram que essas razões de
abstenção ou de deixar de votar provêm muito
mais da alienação do eleitor e da sua percepção
do que da eficácia do seu voto, de que meu voto
não vai pesar nada, ou de que, em termos de
alienação, tanto eu votar em "X"ou "V"o sistema
não vai mudar. Tanto faz eu votar no republicano
ou no democrata, meus problemas vão continuar
os mesmos. Então, ele tem o que chamamos
de uma alienação política.

Quer dizer,esse tipo de alienação, também exis
te aqui no Brasil.Vejabem, se você olhar os votos
nulos, principalmente e também os votos em
branco, neste ano de 1986 foram muito maiores
do que em 82 na maioria dos Estados. A expec
tativaem 82 de voto nulo era extremamente gran
de. Lembro, no início de 82, quando se colocou
propositadamente o voto vinculado, o sistema au
toritário entendeu que isto ia produzir 30 ou 40%
de votos nulos, porque o eleitor como Pelé falou,
não ia saber votar direito com o voto vinculado,
a expectativa era de provocar uma anulação no
voto, pela confusão do eleitor.

No entanto, o eleitor soube votar muito bem
em 1982, e a porcentagem de votos nulos em
1982, apesar do voto vinculado, era baíxíssíma,
não passava de 7%, e as perspectivas da enge
nharia eleitoral ou os casuísmos do Palácio do
Planalto não foram confirmados. Mas, abrindo o
sistema, o voto desvinculado, nenhuma restrição
em 1986, por alguma razão que nós ainda vamos
desvendar, a alienação e a anulação do voto e
o voto rabiscado com obscenidades cresceu.
Cresceu por quê? Talvez a explicação em 1986
é que o Deputado começou a falar, é o grande
abuso do poder econômico, a concentração em
termos da eleição para governador e pouca ênfase
dada para Deputado Federal e o Estadual, e o
eleitor passou por um processo de alienação. En
tão, no voto obrigatório, essa alienação é expressa
pelo voto anulado e o voto em branco, em que
não concordo com o que ai está, não tem nenhum
candidato que satisfaça, não tem partido que sa
tisfaça os seus anseios, então, ele anula o voto.

O SR. CONSTITUINTE ROBSONMARINHO
Professor, V. Ex" me permite, respeitosamente,
discordar? Não vejo dessa forma. Em 1982, o
número de votos nulos e brancos foram bem
menores do que em 1986, porque, ao contrário,
era muito mais fácil para o eleitor votar com o
voto vinculado, porque ele já se definia por uma
chapa, escolhia nomes dentro de um mesmo par
tido e ia votar com a sua chapa completa, com
a sua chapa definida.

Por isso caiu o percentual de votos nulos e
brancos.

Fui candidato das eleições de 1982 e também
fui candidato das eleições de 1986. No meu en
tendimento, as razões do elevado número de voto
brancos e nulos nas eleições de 1986 se deram
por dois motivos: primeiro, a predominância ex
cessiva das campanhas de Governador, em rela
ção às campanhas do Legislativoou de deputa
dos. Segundo, com a quantidade de partidos, a
quantidade de candidatos e a cédula era extrema
mente complicada, a justiça eleitoral constribuiu,
decisivamente, para complicar, para dificultar a
aferição do voto do eleitor, o eleitor então, como
tinha se vinculado a um candidato majoritário,
a um candidato a governador, ele votou para go
vernador e fez a opção em muitos casos, ou pela
confusão, pela quantidades de partidos e candi
datos e pela falta de conhecimento de que eram
os candidatos, porque a atenção estava voltada
para governador, ou, então, ele fez a opção de
não votar para deputados e senadores, para não
correr o risco de anular o seu voto para gover
nador. Tanto que os índices de votos nulos e
brancos para governador foi infinitamente menor
do que os dados aos deputados e senadores. No
meu entendimento, que já tenho uma experiência
por ter passado em 6 campanhas eleitorais ou
por 6 eleições, na condição de candidato, esses
foram os fatores que determinaram os votos bran
cos e nulos de 1982 e os votos brancos e nulos
da eleição de 1986.

O SR.DAVID FLEISCHER-MasV.Ex"concor
daria que a intenção do Palácio do Planalto de
1982 era de provocar a anulação?

O SR. CONSTITUINTE ROBSONMARINHO
Sem dúvida, a intenção era mumcipalizar as elei
ções, a discussão municipal e acabou o efeito
sendo contrário.

O SR.DAVID FLElSCHER-Amunicipalização
funcionou no Nordeste mas não no Centro-SuI.

Em temas do que ficou levantado em termos
das minorias nos Estados Unidos, essa é outra
questão da soberania, o chicano ou mexicano
americano, às vezes não tem a cidadania, ou ele
é clandestino, ou ele às vezes não adquiriu a sua
<Cidadania plena e não pode votar.

E com relação aos negros, o índice de compa
recimento às umas por proposta da raça negra
é mais alto do que da raça branca, principalmente
em eleições locais ou estaduais, onde está em
jogo as suas condições de cidadania. E quando
os negros conquistaram o direito pleno de voto,
a partir de 20 anos atrás, mais ou menos, então,
passaram maciçamente a eleger xerifes negros,
prefeitos negros, vereadores, deputados esta
duais, etc, porque a ânsia de votar é muito grande.
Eles foram reprimidos durante séculos e conse
guiram realmente o direito de voto e o compare
cimento foi muito maciço. Então, isso tem muito
a ver com a ânsia de participação que o cidadão
tem, alguns têm e outros não.

Com relação ao Senado, a minha posição é
a seguinte: se a Constituição e se V. Ex"resolvem
adotar um sistema unitário de governo em que
deixem de existirEstados, e nós teremos um Esta
do unitário como Israel, por exemplo, que não
há provindas, não há Estados. Então, o Senado
deixa de ter a sua razão de existir. Mas,no sistema
onde a federação é valorizada,entendo que pelas
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reformas que a Constituinte vai implantar, o fede
ralismo vai ser fortalecido, e principalmente em
termos de dar mais voz e mais desenvolvimento
a regiões mais pobres e menos desenvolvidas,
essas regiões da periferia, com certeza, vão votar
em massa aqui na Constituinte para preservar
o Senado, por entender que o Senado protege
os seus direitos e seus interesses.

O problema do Senado ser conservador, ou
ser o apagador da chama que sai da Câmara,
também tem muito a ver com os dois regimentos
internos nas duas Casas.

Vejabem, o Senado, individualmente, tem mui
to mais possibilidades de obstruir os procedimen
tos e processos legislativos no Senado do que
um Deputado tem individualmente. Então, o Se
nado é conservador, também em razão do seu
Regimento Interno, e ISSO facilmente poderia ser
mudado.

Finalmente, em termos da corrupção, desen
compatibilização, a ilegibilidade ou inelegibilida
de, isso tem muito mais a ver com as leis ordíná
nas e o problema das leis que não peguem, quer
dizer, nós temos belas leis contra a corrupção,
a do poder econômico contra o abuso do poder
estadual e municipal, mas essas leis não pegam.

O Congresso Nacional obteve uma proposta
no ano passado para devassas contas de quem
tinha abusado do poder econômico. Este projeto
de lei foi enfraquecido, quando saiu da Câmara,
porque a própna classe política não quis coibir
mais o poder econômico, quer dizer, foi uma deci
são da própria classe política.

Se nós tivéssemos leis muito fortes de inibir
e coibir o abuso do poder econômico, tanto do
Governador como secretário de Estado, como
o poder econômico fora do poder público, não
precisaria dessas leis.

Na Europa e nos Estados Unidos, quando nós
falamos em descornpatíbílização, eles nunca vi
ram essa palavra, não sabem o quer dizer essa
palavra.

Um dirigente do Poder Executivo não é obri
gado a renunciar o seu mandato para concorrer
a um cargo eletivo, porque as leis são muito fortes
e inibem esse tipo de problema. Então, a minha
resposta é mais em termos de leis vigorosas, em
termos de inibir isso. Por exemplo, no Estado
do Paraná, o seu tribunal eleitoral cassou dois
Deputados pelo abuso do poder econômico e
com evidências e provas muito claras. Mas o egré
gio TSE entendeu que isso não valia e colocou
o mandato na mão desses dOIS poderosos econo
rrucamente.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ayrton Cor
deiro.

O SR. CONSmUINTE AYRTON CORDEIRO
- Sr. Presidente, eu vou me dispensar do direito
de formular indagações, às questões aqui discu
tidas pois já me considero satisfeito. Mas vou dei
xar ao arbítrio dos nossos expositores uma opi
nião sobre o que, como pessoas renomadas e
de vivência política, pessoas que estudam a nossa
política, o que é que os nossos expositores espe
ram desta Assembléia Nacional Constituinte já
que representam aqui estratos importantes da so
ciedade brasileira,

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao professor Orlando de Carvalho.

O SR. ORI..ANDO DE CARVALHO - A per
gunta é de natureza pessoal, não é depoimento
de interesse para a Subcomissão. No fundo, o
Constituinte quer saber o que imaginamos real
mente.

Eu declaro o seguinte: a composição cultural,
atividades econômicas e outros elementos que
permitem uma classificação na Constituinte não
a coloca, essa classificação, inferior a ninguém,
à nenhuma das outras anteriores, é uma Assem
bléia Constituinte que representa o povo brasileiro
na sua época atual e ela tem condições de fazer
um texto constituicional pela experiência que eles
trazem, pelos elementos que eles estão recolhen
do, pelas contribuições que estão recebendo de
elementos técnicos, ela pode perfeitamente reali
zar um documento que corresponda às nossas
expectativas. Sou muito otimista, não vejo razão
porque, quando abrimos um jornal só encontra
mos crítica, assalto e notícias desfavoráveis à "a',
"b" ou ucu,

E quando chegamos em Brasílía, - isso é um
comentário muito pessoal - Brasllia é pás-gra
duada em fofoca, a gente se desorienta porque
nunca vi a facilidade com que se articulam coisas,
notícias e elementos desfavoráveis ao trabalho
da classe política. Eu já aprendi, quando eu venho
a Brasília eu fecho os ouvidos, eu faço como
o Alkmim que tinha um ouvido bom e o outro
ruim. Eu tenho os dois rums desde que desem
barco no aeroporto, porque não resolve.

Porque nós estamos ouvindo V. Ex'" aqui, é
uma experiência formidável, tem um valor, e por
que vamos desacreditar essa experiência em con
seqüência de noticiários e informações menos
exatas?

Acho que a Assembléia tem condições de fazer
uma constituição que eu não quero que seja enxu
ta, eu acho que o termo enxuta é um termo jorna
lístico, porque eles querem que o Brasil tenha
uma Constituição que não resolva os problemas.
Não deve ser tão extensa quanto os problemas
são extensos e os enfrente e os resolva. De uma
maneira ou de outra, podemos modificá-los de
pois por uma emenda. E tudo isso eu acho que
a atual Assembléia tem condições de realizar e
eu me sinto muito orgulhoso da classe política
brasileira, ao contrário do que poderia supor de
quem vem de universidade, vem sempre com
um aspecto muito intelectualizado, mas eu não
participo dessa opinião.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a paravra ao Sr. Francisco Weffort.

O SR. FRANCISCO WEFFORT-A questão
SUSCitada é extremamente complexa, na verdade
, porque ela apela tanto a nossa capacidade de
ver a realidade quanto às nossas esperanças, os
nossos sonhos e tal.

Eu digo que vejo lá fora um crédito menor
concedido à Constituinte do que aquele que eu
gostaria que ela tivesse, também vejo uma partici
pação popular menor do que aquela que eu espe
raria ou eu desejaria que rodeasse a atividade
dos Constituintes.

Isso não me leva a descrer das possibilidades
de trabalho que tem a Constituinte. A Constituinte
tem a possibilidade de fazer para o Brasil uma
Constituição democrática, tem a possibilidade de
varrer heranças autoritárias que, vêm algumas de-

pois de 1964, outras que vêm de há muito mais
tempo.

A Constituinte tem a possibilidade de iniciar
um novo processo de construção democrática
no Pais.

A minha impressão é a seguinte: de que este
é o momento em que a qualidade da liderança,
ou seja, a qualidade dos Constituintes joga um
papel decisivo, a qualidade e o esforço deles, a
capacidade de trabalho, a capacidade de pensar,
de refletir, de discutir e de fazer propostas e de
tentar saídas. Quer dizer, eu me considero muito
honrado da participação nesse debate e estou,
como cidadão, assistindo ao trabalho de V.Exas
com o maior interesse, inteiramente solidário nos
propósitos que têm V.Exas. de melhorar o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Sr. Alberto Goldrnan,

O SR. ALBERTO GOLDMAN - Sou um dos
responsáveis por esta convocação, participamos,
eu participei disto, votei isto e acho que a minha
expectativa não está sendo frustrada. Não digo
que isso represente talvez o pensamento geral
popular. Mas do meu ponto de vista não, eu acho
que uma Constituição, ela pretensamente vai ser
elaborada por 500 e tantas pessoas, mas sabe
mos, isso não é de hoje, sempre foi assim, que
a participação efetiva, se nós tivermos cerca de
100 pessoas participando ef~vamentedesse pro
cesso, discutindo essa Constituição, n6s vamos
ter chance de ter uma Contituição razoável, de
acordo com as necessidades do processo demo
crático brasileiro e com os avanços que nós esta
mos tendo no campo social. Eu não estou frus
trado com isso. O fato de existir hoje numa comis
são de 21 Deputados, 21 suplentes, nós temos
apenas a presença inicial, tivemos 10 e ficamos
com 6 presentes, isso não me leva a uma posição
pessimista. Acho que isso é um fato, é um dado
de realidade, não é de hoje,é um dado tradicional.
Mas acho que VExas. que estão aqui, os Consti
tuintes que vão elaborar a lei, que não sejam os
500 e tantos, mas que sejam os cento e poucos
efetivamente partícipes no dia-a-dia da elabora
ção, têm condições de traduzir as necessidades
do momento político e social que estamos viven
do.

Portanto, eu só posso me congratular e eu te
nho, nesses poucos momentos que tenho estado
aqui na Câmara, agora, acompanhando não só
esta Subcomissão, mas visualizando as outras e
algumas informações infelizmente muito parcas
que vêm dos jornais, os jornais preferem destacar
de vez em quando se algum Deputado resolver
não usar gravata, dá Manchete de Jornal, isso
pode ser também um pouco culpa do Deputado,
mas também é culpa da responsabilidade dos
meios de comunicação, mas o trabalho que vem
sendo feito, esse trabalho mais quieto, sereno,
que está existindo, que eu estou vendo, eu acho
que é muito útil, eu acho que nós podemos con
fiar. Eu pelo menos confio plenamente que o pa
peI, que a convocação da Constituinte foi um ato
extremamente necessário e que o trabalho que
V. Ex" estão executando será compatível com
as necessidades que nós temos no Pais, ainda
que não seja exatamente o ideal que eu poderia
desejar. Mas, sem dúvida, o ideal que eu desejo,
certamente não seja o ideal da grande maioria
da população, também o fato concreto é que o
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que está havendo aqui é positivo e poderá cons
truir para um Brasil de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Israel Pinheiro) - Con
cedo a palavra ao Professor David Fleischer.

O SR. DAVID FLEISCHER - Lembraria, inicial
mente, uma piada que circulou aqui em Brasília
e também em outros Estados, quando se come
çou a falar sobre a Comissão de Notáveis para
fazer um anteprojeto. Havia a seguinte anedota
que não precisana mais do que três elementos
para fazer um anteprojeto: sena o Dr. Afonso Ari
nos, uma datilógrafa e uma máquina de escrever.
Obviamente, isso é apenas uma piada, mas eu
acho que a Constituinte está desenvolvendo os
seus trabalhos muito além do que era esperado
nos prognósticos do ano passado e do iníciodeste
ano.

Aminha própria pesquisa que revelou um certo
perfilconservador do Constituinte, em termos das
filiações partidárias anteriores, Arena, PDS, Mem
bros do PMDB e um contingente de quase 40%
da Constituinte representando a classe capitalista,
por seus ganhos de rendimento, não é exatamen
te o perfil que se tem da Constituinte atualmente
por quê? Porque quando representantes do povo
se encontram e começam a interagir, como nós
hoje em outras Comissões, embora as pessoas
tenham certas idéias ou tenham certos antece
dentes, essas idéias podem mudar durante os
debates e durante a realização da Constituinte.

Lamento profundamente que os meios de co
municação de massa neste País não dão a devida
atenção à Constituinte ou dão uma cobertura e
uma atenção extremamente desviadas, de acordo
com os interesses empresariais que esses meios
de comunicação defendem, defendem de uma
maneira muito cruamente.

Em termos de mudanças estruturais profundas
no País, quer dizer, a concentração de renda, a
mortalidade infantil e todos esses outros proble
mas estruturais que temos no País, obviamente,
a Constituição não vai resolver esses problemas.
É com as leis e legislações ordinárias que se vai
resolver isso, à luz da Constituição, posteriormen
te.

Então, esse é um outro problema que a popu
lação do País espera grandes mudanças imediata
mente, já, com a Constituinte. Essa imagem está
mudando um pouco, ao longo desses meses e
eu espero que a população não tenha essas ex
pectativas de grandes mudanças, imediatamente.

Eu concordo com o Professor Weffort que a
Constituinte imediatamente tenha a capacidade
de remover esses entulhos autoritários de ontem
de anteontem com uma certa facilidade. Tem
uma certa capacidade de mudar certas diretrizes
doutrinárias para orientar a legislação nos próxi
mos anos e eu espero, realmente, que isso ocorra
e o mandato de V. Ex" outorgado pelos eleitores,
surta justamente esses efeitos

Finalmente, agradeço a oportunidade de parti
cipar dos debates e interagir com V. Ex"

Muitoobrigado.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi)-Sr. Presi
dente, sei que nós estamos no adiantado da hora,
mas para mim seria extremamente Importante
e até porque ficaria constando dos Anais a even
tual consulta de outros colegas da Subcomissão,
eu formulo um requerimento a V. Ex" para que

me fosse dada a oportunidade de formular mais
uma rápida questão a fim de que eu possa 
parece que o professor Weffortestá com o horário
a ser cumprido - mas eu sinto que é importante
uma indagação de ordem técnica que eu formu
laria ao professor Fleischer, porque o trabalho
dele eu sinto que envolveu um trabalho de pes
quisa e talvez ele tenha levantado algum dado
que sirva para me esclarecer a respeito de uma
dúvida que eu tenho certeza possa ser a dúvida
de todos os Membros da Subcomissão.

A questão é a seguinte Professor: nós vamos
ter a necessidade de definir os distritos para a
eleição dos deputados federais e estaduais. Have
ria uma dificuldade natural de se definiros distritos
diferentes para eleições diferentes, deputado fede
ral e estadual. Eu queria saber se seria válida a
idéia de se completar, porque aqui no Brasil o
caso específico de São Paulo, 60, que nós pode
ríamos dividir 30 pela eleição majoritária e 30
na proporcional pela federal. Se essa diferença
que corresponde o número de deputados fede
rais, estaduais que em São Paulo é 84, nós tería
mos mais 24, se seria válido se completar esses
24 pelas listas? Ou se existe alguma coisa no
seu trabalho que possa me esclarecer e aos Mem
bros desta Subcomissão.

O SR. DAVID FLEISCHER - V. Ex"tocou justa
mente num dos problemas maiores que todos
os sistemas distritais têm, é a coincidência ou
não ou a superposição ou não de distritos de
níveis diferentes.

A minha proposta é de que não houvesse a
intercalação, que cada distrito federal fosse divi
dido em dois distritos estaduais, para não haver
intercalações diversas.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) -A dificul
dade é que, no caso, São Paulo passaria a ter
120 deputados estaduais.

O SR. DAVID FLEISCHER - No caso de São
Paulo seriam 30 distritos federais e 60 distritos
estaduais, porque metade das bancadas foram
eleitos por eleições distritais.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Sim, exa
to. Mas a diferença que existe entre os 60 federais
e os 84, como ficariam esses 24, se seria válida
a eleição pelas listas?

O SR. DAVID FLElSCHER- A idéia de que
a Assembléia Legislativativesse exatamente o do
bro da delegação federal.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas aí
nós barraríamos nessa dificuldade até numa rea
ção da opinião pública - eu não sei como pen
saria o querido amigo Alberto Goldman - nós
aumentaríamos a representação na Assembléia
Legislativa de São Paulo se fosse mantido o nú
mero de 60 que é pouco e iria para 120.

O SR. DAVID FLEISCHER - Não, a solução,
também seria de que a divisão fosse meio a meio
a nível federal, mas a nível estadual fosse 2/3
distrital e 113 proporcional.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Mas, na
realidade, seria válido o preenchimento dessa di
ferença pela lista da eleição estadual?

O SR. DAVID FLEISCHER - Sim, poderia, a
divisão fica a critério dos Constituintes ou quem
aplica essa lei.As nossas pesquisas demonstram

que nesses 4 Estados, que eu citei, os deputados
estaduais em quase 2/3 ou 70%, têm redutos
muito bem formados e que 1/3 é disperso, mas
a nível federal a proporção é quase meio a meio,
uma com o reduto formado e a outra metade
mais dísperge,

O outro problema é o reajuste desses distritos,
porque nos países em que tem o sistema distrital,
após cada senso decimal se faz um reajuste den
tro dos Estados e um reajuste entre os Estados.

Então o sistema misto oferece a facilidade de
fazeresses reajustes apenas no número dos depu
tados proporcionais para preservar o tamanho
dos distritos.

Foi um caso infeliz do Paraná que foi um co
chilo do Congresso Nacional, a justiça eleitoral
reduziu a Bancada do Paraná em 4 Deputados,
porque houve uma imigração para fora de popu
lação do Paraná e sua proporcionalidade nacional
foi reduzida. Mas essa idéia de ajustar a divisão
distrital,proporcional a nívelestadual eu acho que
é viável.

O SR. RELATOR (Francisco Rossi) - Muito
obrigado, eu queria também consignar nos Anais,
Sr. Presidente, que o nosso Partido, o PTB, fez
um trabalho de acompanhamento junto às Co
missões eu queria aqui cumprimentá-lo pelo seu
dinamismo, pela sua capacidade de inteligência
e o acompanhamento feito pelo nosso Partido
mostra que esta Subcomissão foidas mais atuan
tes.

O SR. PRESIDENTE(Israel Pinheiro) - Ao en
cerrar os nossos trabalhos, a Presidência agra
dece a presença dos nossos ilustres convidados
a essa reunião e sobretudo, como já foidito, pelos
nossos companheiros membros, pelo brilhanti
smo, pelo talento, pela inteligência que demons
traram nas suas exposições e sobretudo pelo enrí-'
quecimento que nos demonstrou a temática que
hora debatemos na nossa Subcomissão.

Convoco a próxima reunião para o dia 12, terça
feira, onde o Relator apresentará o anteprojeto.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 5 mi

nutos.)
SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO,
DASOCIEDADE E DE SUASEGURANÇA

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

Aos cinco dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas
e quarenta e sete minutos, na Sala da Comissão
de Agricultura - Anexo 11 do Senado Federal,
reuniu-se a Subcomissão de Defesa do Estado,
da Sociedade e de sua Segurança, sob a presi
dência do Senhor ConstituinteJosé Tavares, com
a presença dos seguintes Constituintes: Raimun
do Lira, Iram Saraiva, Ricardo Fiuza,José Genoí
no, Arnaldo Martins,Asdrubal Bentes, Carlos Be
nevides, Ottomar Pinto, Ézio Ferreira, Roberto
Brant, Sadie Hauache, Telmo Kirst, AldoArantes,
Cardoso Alves, Haroldo Lima, Eduardo Bonfim,
Severo Gomes e Prisco Viana. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou inicia
dos os trabalhos e passou à leitura da Ata da
reunião anterior, que foi aprovada por unanimi
dade. Dando continuidade, o Senhor Presidente
convidou os Generais Euler Bentes e Antonio Car
los de Andrada Serpa a tomarem assento a Mesa.
Logo após, o Senhor Presidente concedeu a pala-
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vra ao Conferencista Euler Bentes, que agradeceu
a honra do convite, e expôs sobre o papel das
Forças Armadas num regime democrático. A se
guir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao
Conferencista Antoruo Carlos de Andrada Serpa,
que enfatizou sobre problemas de Segurança Na
cional, como a dívida externa, a dívida interna,
o controle da natalidade e a posse da terra para
os brasileiros. Referiu-se a uma União econôrmca
dos países ibéricos para formar um mercado forte,
através de moeda própria. Da fase mterpelatória,
usaram da palavra, pela ordem, os seguintes
Constituintes: Haroldo Uma, José Genoíno, Iram
Saraiva, Ottomar Pinto, além do Senhor Consti
tuinte Relator Ricardo Fiuza. Após o término dos
debates, o Senhor Presidente agradeceu aos Con
ferencistas convidados pelo pronto atendimento
à solicitação da Subcomissão e, em seguida, deu
por encerrados os trabalhos, às quatorze horas
e trinta minutos, convocando os Senhores Consti
tuintes para a próxima reunião a ser realizada dia
seis de maio, às nove horas, para a palestra com
representantes do Estado Maiordas Forças Arma
das sobre o tema "Vozdos Militares,Serviço Militar
e Ministério da Defesa" e, também, do Presidente
da Associação dos Delegados da Polícia Federal.
O inteiro teor dos trabalhos será publicado, após
a tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia
Naclonal Constituinte. E, para constar, eu José
Augusto Panisset Santana, Secretário, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXOÀ PRESENTE ATA DA 12"REU
NIÃO ORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO DE
DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE E
DE SOA SEaURANÇA, REAliZADA EM 5
DE MAIODE 1987, ÀS 9:47 HORAS, OOE
SE PUBliCA COMA DEVIDA AUTORlZA
9\0 DO SENHOR PRESIDENTE DA SGB
COMISSÃo.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Compa
nheiros, companheiras Constituintes, demais au
toridades, nossa Subcomissão de Defesa do Esta
do, da Sociedade e sua Segurança, volta a se
reunir, nesta manhã de terça-feira, para colher
os depoimentos dos ilustres Generais Euler Ben
tes e Antônio Carlos de Andrada Serpa.

Esta Subcomissão quer agradecer ao atendi
mento do nosso convite por parte dos ilustres
conferencistas, General Euler e General Serpa.
Agradeço, também, a presença das autoridades
e da esposa do General Euler Bentes Monteiro.
Convido os ilustres conferencistas General Antô
nio Carlos de Andrada Serpa e o General Euler
Bentes Monteiro para fazerem parte da Mesa Dire
tora dos trabalhos.

Inicialmente, a Subcomissão havradefinido que
colheríamos, pela manhã, o depoimento do Gene
ral Euler e, pela tarde, do General Serpa. Mas,
em razão de compromissos de última hora do
General Serpa, esta Subcomissão resolveu incluir
os dois depoimentos nesta parte da manhã, sendo
que a ordem de colheita dos depoimentos perma
nece a mesma. Ou seja, em primeiro lugar, falará
o General Euler e, em segundo lugar, falará, então,
o General Serpa.

Eu reafirmo aqui os nossos agradecimentos
pelas presenças dos ilustres conferencistas. O que
a nossa Subcomissão procurou, de maneira de-

mocrática, buscar, nesses ilustres homens públi
cos, como contribuição ao nosso trabalho, é o
depoimento deles, com base nas suas esperíên
elas, com base nas suas vidas públicas, um depoi
mento a respeito do papel das Forças Armadas
num regime democrático. E por que esse tema?
É exatamente por que nós estamos praticamente
encaminhando, a passos largos, a passos firmes,
para a consolidação do regime democrático no
Pais. E, por isso mesmo, ninguém melhor do que
estas ilustres personalidades para nos falar algu
ma COisa a respeito desse tema.

General Euler, V. S' terá o tempo que julgar
necessário para fazer a exposição e, em seguida,
creio, não sei se meus colegas Constituintes con
cordam, passaríamos a palavra ao General Andra
da Serpa, para que também, por igual tempo,
faça as suas colocações e, em sequrda, então,
nós abriremos o debate, que é constituído de per
guntas, de questionamentos, de posicionamentos
dos Constituintes, evidentemente que endereça
dos a este ou àquele expositor, para os devidos
esclarecimentos.

Portanto, eu, sem mais delongas, até porque,
costumeiramente, infelizmente, a nossa Subco
missão sempre começa atrasada, lamenta
velmente, nós, então, vamos passar a palavra ao
General Euler Bentes Monteiro, para falar à Sub
comissão de defesa do Estado, da Sociedade e
de sua Segurança, qual é a sua visão do papel
das Forças Armadas no regime democrático. An
tes, porém, gostaria de pedir ao Sr. Secretário
que proceda à leitura da ata da última reunião.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
última reunião.

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

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Quero
registrar, também, aqui conosco, a presença do
nosso Relator, Deputado Ricardo Fiuza.

Passo a palavra ao General Euler Bentes Mon
teiro, para colocar aqui, na nossa Subcomissão,
a sua visão, o seu ponto de vista, com base na
sua experiência, e como ele define o papel das
Forças Armadas no regime democrático, já que
nós estamos prestes a elaborar uma Constituição
democrática, para um regime democrático.

Com a palavra o General Euler Bentes Monteiro

O SR. EULER BENTES MONTEIRO - Exrrr'
Sr. Presidente da Subcomissão, Exm" Srs. Consti
tuintes: Exm" Sr"' e Srs.:

Preliminarmente, agradeço a honra desse con
vite de vir expor, em prol dos trabalhos da Consti
tuinte, uma opinião a respeito de um assunto que
considero deveras importante. Atribuo a honra
e a gentileza desse convite a uma vivência de
quase 45 anos de serviços, na profissão de militar,
e, talvez, também, a uma curta participação jurídi
ca.já no fim da minha vida, praticamente, já quan
do na reserva.

Desejo, preliminarmente, fazer uma ressalva.
Vou manifestar, numa curta exposição, a minha
opinião e, para isso, devo justificá-Ia sucintamen
te, porque julgo que estar à disposição de V.Ex"',
no debate, é o mais importante. E acrescento
que não vou polemizar; vou procurar, dentro da
realidade, enfocar o problema em causa, dele ti
rando as conseqüências.

O papel das Forças Armadas, nas Constitui
ções, eliminando praticamente a de 24 e a de

91, tem tido, mais ou menos, uma definição cons
tante, pequenas variações e, evidentemente, algu
mas lIgadas aos períodos de Estado autoritário
e de Estado ditatorial, de 37 e de 64. Todas elas
consagram uma certa definição para o papel das
Forças Armadas em sua organização, em suas
atribuições. As instituições nacionais permanen
tes, ultimamente incluindo também as regulares,
organizadas com base na hierarquia pela disci
plina, sob a autoridade suprema do Presidente
da República, e dentro dos limites da lei.Aquestão
talvez mais interessante, depois a ser analisada,
é quando se trata da atribuição. Destinam-se as
Forças Armadas a defender a Pátria do inimigo
externo e a garantir os Poderes Constitucionais,
a lei e a ordem. Na vigência dessas atribuições,
as Forças Armadas constituíram alguns fatos his
tóricos: intervenções, golpes de Estado e mudan
ça do Estado democrático. Por que isso? Politica
mente, jornalistas, intelectuais, principalmente os
dedicados a esses estudos militares e estratégicos
e de poder do Estado, têm dado as mais variadas
interpretações para essa questão intervencionista.
Uns se baseiam no subdesenvolvimento do País,
principalmente destacando deficiências educa
cionais e disputas acirradas entre as diferentes
classes sociais, levando, por vezes, à pertubação
da ordem. Outros se fixam no corporativismo das
Forças Armadas, no seu civismo. E, aí, distinguem
a formação militar,toda ela, como o adestramento
baseado na hierarquia e na disciplina, dando uma
corporação de caráter autoritário e, outros, distin
guindo muito também a questão da própria for
mação militar, da educação do militar, vendo per
manentemente a Pátria em primeiro lugar e o
Estado, permanentemente, ameaçado e, por con
seqüência, necessitando de garantia. O fato que
muitos também já consideram uma tradição his
tórica. Ouvi historiadores, conversei com alguns,
de nome, deste País, que distinguem o poder mo
derador, que valorizam esse poder moderador.
Há, de tempos mais recentes, a conotação tam
bém do inimigo interno, desde que a ameaça
a um Estado pode partir também, como sabemos,
pelos fatos acontecidos no mundo, de inimigos
internos.

E, por fim, eu deixei, por ser aqui justamente
o Poder Civil, um dos poderes civis, há também
os que justificam pela falta da consolidação do
Poder Civil, isto é, durante todo esse período de
vivência da República, com as suas diversas Cons
tituições, o Poder Civil não se constitui suficiente
mente forte para estabelecer às Forças Armadas,
como elemento dependente.

O fato, Exelências, é que existia, durante o cor
rer de toda a minha carreira e anteriormente a
ela, e creio que ainda existe, um sentimento co
mum nas Forças Armadas, quanto à sua destina
ção constitucional. Poderia traduzir esse senti
mento de que, quando as intervenções se legiti
mam nas crises do regime democrático, para evi
tar a anarquia e o próprio comprometimento do
Estado, nessa situação, que, como eu disse, as
Forças Armadas julgam encontrar até apoio cons
titucional e elas normalmente aguardam o apelo
da sociedade civil.

Como curta conclusão, eu diria que, indepen
dente do papel constitucional das Forças Arma
das no passado, diante de crises, assumiram pa
pei de poder moderador ou de tutela, acima dos
poderes civis.Qual a situação atual? Nós estamos
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atravessando a transição de um regime autoritário
rmlitarísta, para um regime democrático. Quais
foram os compromissos dessa transição, que,
graças a Deus, está se fazendo sem sangue? Eu
não sei.

Mas, admito que existam compromissos e que
estes irão afetar a feitura da Constituição, na Cons
tituinte. Creio que permanece, nas Forças Arma
das, a mesma concepção, que, como já disse,
dentro de parcelas da sociedade, sobre sua desti
nação e sua estruturação no Estado e formas
de atuação das Forças Armadas no Estado, for
mas de ampliação, notem bem, foram ampliadas
por mais de vinte anos no poder, Constituição
de 1967,com a Emenda rr 1, de 1969.Atentem
bem para a doutrina de segurança nacional; o
Conselho de Segurança Nacional, com as suas
atribuições; a Secretana do Conselho de Segu
rança Nacional e o Sistema Nacional de Informa
ções, abarcando toda a gama da administração
pública.

Assim, no meu entender, as crises podem gerar
novas intervenções das Forças Armadas, inde
pendentes de novas disposições constitucionais.

Estamos construindo o novo Estado democrá
tico. V.Ex'"são o Poder Constituinte. Qual o papel
das Forças Armadas nessa nova Constituição de
um Estado democrático? Quais as pressões de
lobby que se desenvolvem, no sentido de lnflutr
sobre o trabalho que V. Ex" realizam? É claro
que devemos ter, de acordo com a opinião que
estão manifestando, uma consciência entre for
mal e o real, quanto às atribuições das Forças
Armadas. Que hipóteses poderíamos formular
quanto à destinação das Forças Armadas? Regu
lar o papel intervencionista das Forças Armadas,
como já falei, que tem sido histórico, no meu
entender, não é possível. Geraria uma constituição
autoritária militarista. Manter as atribuições da
Carta de 46, como tem sido defendido pelas For
ças Armadas, e algumas autoridades do Executivo
e do Legislativo - digo isso por conhecimento
apenas de jornal- não estabelece polêmica, cujo
valor, já disse, não conheço, mas no meu enten
der, repito, será a aceitação praticamenate do for
mal; isto é, da continuação do processo interven
cionista do Estado.

A última hipótese, evidentemente, é redefinir
as atribuições das Forças Armadas, de forma a
eliminar as interpretações ou justificativas inter
vencionistas; representa enquadrá-Ias na concep
ção do Estado democrático, dentro da orientação
dos três poderes.

Termino precisando a minha opinião pessoal,
não sujeita evidentemente, às injunções políticas.
A questão fundamental, conceitual: a Constituição
deve defímr, para as Forças Armadas, atribuições
condizentes ao modelo democrático? Acho claro
que sim. Há, assim, que desfigurar o papel histó
rico do chamado poder moderador. A intervenção
das Forças Armadas no processo político, se ad
mitindo como destinação constitucional, irá colo
cá-Ia acima dos poderes políticos do Estado e
acima do próprio Estado. Sendo necessário rede
finir as atribuições das Forças Armadas, enqua
drando-as na concepção do Estado democrático,
julgo inteiramente satisfatórias as definições do
anteprojeto da Comissão Afonso Annos, em seus
artigos 413 e 414, que creio não serem neces
sárias ser lidos.

o papel das Forças Armadas, na Constítuição,
diz respeito à defesa extema e à garantia dos pode
res constitucionais. Segurança pública deve caber
às polícias, Federal, Estaduais e, se for o caso,
guardas municipais. Os Estados devem organizar
e manter polícia civilpara a manutenção da ordem
pública, e, se for o caso, uma força policial, não
estou chamando nem de polícia militar, uma força
policial simplesmente, para exercitar as funções
de tropa de choque, corpo de bombeiros e policia
mento ostensivo, quando insuficientes os agentes
uruformuedos da própria polícia civil.

E claro que retirar da letra constitucional a ad
missão intervencionista não exclui a sua possibi
lidade, mas toma-se mais difícil a aceitação de
legítima, dentro das Forças Armadas e dentro das
próprias parcelas da sociedade.

Há necessidade, num caso desses, de um longo
processo de convencimento e de educação de
mocrática; mais importante, entretanto, é o forta
lecimento elo poder político, particularmente dos
Poderes Legislativo e Judiciário, e, através de uma
ação política eficaz, evitar crises institucionais e
a anarquia.

Tão importante quanto a destinação constitu
cional das Forças Armadas é o campo de abran
gência da segurança nacional. Mudou, sensível
e radicalmente, o papel dos militares e do poder
militar, a partir de 1964,conforme Cartas de 67
e 69, nos diversos níveis de administração pública
do Estado. As Forças Armadas são essenciais
à execução da política de segurança nacional,
diz a Carta de 67.

O Conselho de Segurança Nacional, vale dizer,
sua Secretaria Geral, tem o poder de estabelecer
os objetivos nacionais permanentes e as bases
da política nacional. Isso consta na Carta de 69.
O Cisne, numa abrangência tentacular, permitam
me o termo, repito, abrange todas as áreas da
administração pública.

Levando-se em consideração as diferenças,
dentro de regime presidencialista, parlamentarista
ou misto, julgo que também seria necessário rever
o assunto, quer eliminando o Conselho de Segu
rança Nacional, quer reestruturando sua ergam
zação e atribuições.

Sr. Presidente, como disse de início, esta é uma
opinião de quem está afastado das lides militares
e das lides políticas, mas que julguei, manifes
tando-a com toda a sinceridade, ser a necessária
para a motivação do Plenário desta Subcomissão.
Mais uma vez, agradeço a V. Ex", Sr. Presidente,
e a V. Ex",Sr" e Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Esta
Presidência agradece a presença do Genaral Euler
Bentes Monteiro, e, como decidido de início, pas
sa a paiavra ao General Andrada Serpa, que dispo
rá do tempo que julgar necessário para fazer suas
colocações a respeito do papel das Forças Arma
das no regime democrático, ao mesmo tempo
em que reafirmo a nossa satisfação em tê-lo aqui,
juntamente com o General Euler Bentes Monteiro,
nesta nossa Subcomissão, que agradece também
a atenção que V. Ex" dispensaram também a
este Plenário. Passo, então, a palavra a S. Ex',
que disporá do tempo que achar necessário, para
em seguida iniciarmos os debates.

O SR. ANDRADA SERPA - A minha tranqui
lídade é de saber que podemos ficar aqui até
as 2 ou 3 horas e ir almoçar às 3 horas da tarde.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Não
tenha a menor dúvida. Ficaremos o tempo que
for necessário. Apenas, solicitaria a V. Ex' que
falasse bem ao microfone, para facilitar a grava
ção, que, depois, será taquigrafada, juntamente
com a palestra do General Euler Bentes Monteiro.

O SR. ANDRADA S.ERPA - Uustre Sr Presi
dente, Constituinte José Tavares, Sr. Relator,
Constituinte Ricardo Fiúza, meu prezado e velho
amigo General Euler Bentes Monteiro, Srs. Consti
tuinte, meus senhores e minhas senhoras:

O meu agradecimento inicial é ao Senador Iran
Saraiva, que, conhecendo a minha vida, fez a mi
nha convocação para esta reunião.

Quero dizer da grande honra desta convocação
e ainda da grande satisfação de estar aqui ao
lado de meu velho amigo, que, nos idos de 27/28,
começamos, encontrando esses braços carinho
sos do Exército, no Colégio Militar,para nos rece
ber a ambos. E, embora, pela diversidade das
armas a que servimos, tenhamos tido poucos
contatos profissionais, jamais foi desmentida essa
armzade e essa admiração. E mais ainda: o Gene
ral Euler Bentes Monteiro marcou um protesto,
que foi a sua candidatura à Presidência, querendo
dizer com isso que não concordava com a conti
nuação do regime rmhtar, por razões várias, mas,
sobretudo, pelo desgaste que causava às Forças
Armadas. E, depois dele, a mesma missão eu
desempenhei e a desempenhei durante todo o
Govemo do Presidente João Figueiredo. Não que
tivesse nenhuma mágoa pessoal dos velhos com
panheiros, particularmente, em relação ao Gene
ral Figueiredo, que eu diria que era amigo de
seu pai, o General Euclides Figuieredo, que foi
um dos homens que mais sofreu neste País, em
conseqüência de sua inconformidade com os ru
mos políticos da época, e um dos que mais sofreu
a repressão da ditadura do Dr. Getúlio Vargas.
Mas, pela mesma razão, para mostrar que o Exér
Cito não queria a continuação da República mili
tar. E quem, quando se escrever a história desses
dias, defendeu o Exército e as Forças Armadas,
em todos esses plenários do Brasil, enfrentando,
naturalmente, as incompreensões da época, foi
este que vos fala.

Eu desejaria dizer também, Srs. Constituintes,
que a hora que atravessamos é grave. O Brasil
permanece na maior crise de sua História. O Bra
sil, continuados os rumos atuais, transformar-se-á
numa grande colôrua das nações centrais. Esta
é a rota que o modelo dependente leva o País,
Não quero, de forma alguma, que V. Ex'" supo
nham, que, indo lhes dizer verdades amargas, haja
de minha parte presunção. Não! Há respeito pela
missão que V.Ex" estão desempenhando

Setenta por cento do Congresso Nacional fo
ram renovados. O Congresso anterior era extre
mamente sofrido; foi o Congresso que fez todas
as rendições a respeito do casuísmo eleitoral; foi
o Congresso que se submeteu à pressão indevida
e abslutamente impatriótica de uma reunião do
Conselho de Segurança Nacional, para, obedién
tes à pressão extema do SNI, aprovar o Decreto
n° 2.045. Não é o caso de V.Ex", e, se sou obri
gado a falar, com toda a franqueza e lealdade,
a V.Ex'", é porque reconheço que, de fato, haven
do uma renovação de 70%, a inexpenêncía de
um novo Congresso é evidente. E eu diria a V.
Ex" que esta pulverização do poder, dentro da



50 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

Constituinte,é uma pulverizaçãotrágica Os pro
blemas que eu vou defender aqui e mostrar que
são verdadeiros problemas de segurança nacio
nal, não serão debatidos no plenário; não se vai
conseguir uma média de entendimento, para que
eles sejam resolvidos, não de acordo com o sta
tus quo desejado, por aqueles que têm tirado
todos os benefícios do modelo capitalista depen
dente: os grandes banqueiros nacionais e estran
geiros, as multinacionais e os grandes empre
sários. -

Então, espero que desta Subcomissão parta
um protesto e atinja a Comissão de Organização
do Poder e conquiste adeptos, em outras Comis
sões, a fim de que os problemas, de fato,de segu
rança nacional sejam debatidos em conjunto, pa
ra que todos os Constituintes possam decidir,
com absoluto conhecimento de causa, com abso
luta consciência e independência. Não sendo, as
sim, pulverizadoesses problemas nas Subcomis
sões, não haverá a possibilidadede que eles modi
fiquem o status quo atual, com todos os lobbies
que circulam neste Congresso, agora, em todas
as Subcomissões.

Exas, para que nós possamos definiro sistema
de segurança nacional do Brasil,o mais elementar
é um conhecimento do mundo, na nossa época.
E, se eu fosse definir isso, em poucas palavras,
eu diria que, depois que um capitão de artilharia,
antigo vendedor de gravatas, resolveu lançar a
bomba em Hiroshima,criou-se um fato novo que
é a destruição da vida sobre a terra. Isso, para
nós, é um dos erros; em segundo lugar, aquilo
que sempre digo, em toda parte: as ideologias
estão aposentadas, na hora em que a China de
Mao Tse-Tung rompe o monolitismo do bloco
soviético;depois, a Iugosláviade Tito e o governo
de Tirana, na Albânia; terceiro, o fim do colonia
lismo, que precisava dos vice-reis, das tropas de
ocupação, mas a sua substituição por um colonia
Iismo que é muito mais terrível, colonialismo que,
com os grandes interesses conluiados nos países
periféricos,tomam verdadeiras colônias, sem ne
cessidade da ostentação dos vice-reis e sem ne
cessidade das tropas de ocupação; quer dizer,
muito mais econômico, muito mais suasório.
Quarto: esse extraordinárioprogresso das comu
nicações e dos transportes, que toma a huma
nidade essa grande caixa de ressonância, ou seja,
o progresso científicoe tecnológico. Quinto: con
seqüência do que já foi dito, uma diferença cada
vez maior entre as nações centrais e as nações
periféricas. As nações centrais, transferindo as
suas dificuldades,ou seja, o pagamento das con-
Isso, nos nossos dias, se evidencia pelas três

grandes crises que as nações centrais não soube
ram solucionar e que nós estamos pagando.

Em primeiro lugar, a crise cíclica do capita
lismo, depois da Segunda Guerra Mundial, quer
dizer, no inícioda década de 70, as nações ricas
entraram num processo de recessão, inflação e
desemprego.

Agora, a segunda crise é a da falência do siste
ma financeiro intemacional, acordo em Bretton
Wood. Eu quero que V. Ex" não ignorem que
o grande economista inglês John Maynard Key
nes estabeleceu, para o mundo, um padrão de
comércio internacional, em que não seria as na
ções devedoras que iriam pagar as contas, seriam
as nações credoras, que era um estabelecimento
de uma grande câmara de compensações, basea-

da no comércio intemacional dos três últimos
anos, antes de 1939, ou seja, antes do início da
Segunda Guerra, e o estabelecimento de uma
moeda escriturai, chamada bancor, cuja acumu
lação, nas mãos das nações credoras, determi
naria a ação da Câmara de Compensações, dizen
do aos credores: "Vocês não estão comprando
dos francos aquilo que precisavam comprar". En
tão, punir os credores.

Infelizmente, Keynes abandonou essas idéias,
como patriota inglês, quando os americanos ace
naram para ele que o Canadá e a Afríca do Sul,
parte do domínio, eram os grandes produtores
de ouro e que a clty inglesa continuava como
grande centro financeiro do mundo. Os ameri
canos impuseram o PlanoWhite,que estabeleceu
a paridade entre a onça-troy americana ou seja,
31 gramas nossos e 35 dólares. Isso viveu até
1971, quando o Presidente Nixon declarou que
o dólar é tão bom quanto o ouro.

Rasgou o acordo de Bretton Wood. Então, esse
FMI que está aí é absolutamente ilegal e não tem
condições de resolver nada, porque gere apenas
70 bilhões de dólares para uma dívidado Terceiro
Mundo de 1 trilhão. Então, esse é o que mostra
a falência do sistema financeiro internacional.Fa
lência inegável.

Essa moratória que o Govemo está aí fazendo
está apenas desmoralizando a moratória, como
ato de soberania do Brasil. O que está havendo
aí é uma negociação de dívida, que o povo jamais
apoiou, e o Inquérito Gallup mostra isso, nesses
dias, por quê? Porque os nossos Ministros, de
pires na mão, foram conversar com os banquei
ros. Somente uma moratória, baseada na legitimi
dade da dívida, representaria um confronto com
as nações ricas, teria o apoio do povo brasileiro
e o apoio do Terceiro Mundo.

E em que se baseia a ilegitimidade da divida?
Primeiro, na histórica e mais do que centenária,
desde a parte britânica, deterioração das relações
de troca, quer dizer, aquilo que a colônia produz
cada vez vale menos; segundo: as taxas de juros
flexíveis, que passaram a ocorrer depois de 1971.
Como a taxa de juro atingiu, em 1982, por duas
vezes, 22% ao ano? Infelizmente, o que os ban
queiros fizeramcontra nós, no mínimo, cobrando
a dívida,juros sobre juros, é o que a Nova Repú
blica, a partir de novembro, está fazendo contra
o povo brasileiro.

Em qualquer nação, em que o interesse nacio
nal fosse respeitado, esses homens, que artificial
mente elevaram as taxas de juros, estariam na
cadeia.

Ainda, a exístência dos bancos estrangeiros,
realizando os negócios das empresas transnacio
naís, não trazendo nenhum bem de capital ao
Brasil,pegando as poupanças nacionais, transfor
mando-as em capital estrangeiro e remetendo-as
ao exterior.Estou, apenas, mencionando matéria
de fato. O assunto é tão vergonhoso e explosivo
que a revistaVeja, de 1978, e nunca mais repetiu
a história, nos mostrou que a Volks tinha ganho,
naquele ano, 1500% a mais, jogando no open
market, do que vendendo carro. A Mercedes e
a Olivetti, entre 400 e 450%, em um ano, ou
seja, quatro vezes ou quatro vezes e meia, e as
demais, entre 100 e 200%.Alémdisso, esses ban
cos estrangeiros, infelizmente, tratam a nós, brasi
leiros, como se nós fôssemos cegos e imbecis.
Não!É preciso haver banco estrangeiro aqui, para

o Banco do Brasil estar no estrangeiro, é recipro
cidade. As leis bancárias de todas as nações ricas
são extremamente severas. Passei dois anos na
França, vendo isso. Não há essa liberdade que
aqui se encontra. O Banco do Brasil,em qualquer
estado americano, só pode operar naquele esta
do, enquanto aqui o City Bank, depois de que
um desses nossos Ministrosnão corou ao largar
o Ministério e pertencer ao board, o City Bank
declarou que, investindoaqui uma quantidade mí
nima, tinha tido lucro de 20% nos negócios inter
nacionais, aqui, no Brasil.

E hoje, existem mais de quarenta agências do
City Bank no Brasil. O Credit Uonais tem mais
de quarenta agências aqui. E, sabendo todos, que
são os que promovem os negócios com as despe
sas transnacionais, é evidente que estão captando
as poupanças brasileiras e transformando-as em
capital intemacional e, depois, de acordo com
as nossas leis,fazendo as remessas para o estran
geiro.

O SR. - Quando não roubam aqui
mesmo, como é o caso do CityBank

O SR. ANDRADA SERPA- Bem, esse é um
pequeno assunto, apenas para encobrir o grande,
que é a liberdade de ação dentro do Brasil. E
a nossa Constituição, como todas as anteriores,
é clara: "AUnião é a única que pode emitir moe
da". Como é que se permite que haja emissão
de moeda, que é a moeda bancária, por todos
esses bancos estrangeiros, como pelos nossos?

Então, essas são as razões principais que mos
tram a legitimidade de nossa divida externa. Mas
existem as razões políticas, que estão em todos
os Tratados de DireitoIntemacional do Brasil,des
de o primeiro Tratado, que é Conselheiro Lafayet
te. Nenhuma nação tem que cumprir tratado,
acordo, que leve seu povo à desgraça, à fome,
à miséria, e é o nosso caso.

Infelizmente, na NovaRepública,depois desses
fracassos que ocorreram e que foram grandís
simas decepções para o povo brasileiro, não ter
havidoeleição direta,o Plano Cruzado,por motivo
político, que seria o reajustamento de noventa
dias dos preços, se frustrou e eu aqui expresso
o sentimento dos fazendeiros, dos pecuaristas,
daqueles que investiram, acreditando no Plano
Cruzado;dos pequenos empresários que se multi
plicaram, incrivelmente, no Brasil, com o Plano
Cruzado e que, agora, estão todos em bancarrota.
O povo brasileiro está mal-vestido, mal-alimen
tado e triste.

Eu digo estas coisas a V. Ex", com a esperança
de que V. Ex" exíjam o debate, em plenário, da
dezena ou uma dúzia de assuntos que são, de
fato, assunto de segurança nacional. O General
Euler acentuou a V. Ex"": "Não houve nenhuma
vitória; não houve nenhuma derrota; houve um
compromisso". Os militares, depois da eleição
do clube militar, em que, em cada dez militares,
quatro ficaram com a soberania nacional, depois
que 1 milhão de brasileiros, no Rio e em São
Paulo,foram pacificamente à rua, mostrando uma
extraordináriaeducação políticae gritando: "Dire
tas, já", o Presidente João Figueiredo viu que não
havia mais condições para a continuação da Re
pública Militar. Então, estou pedindo esse debate,
em conjunto e no plenário, com a esperança de
ser conseguido um consenso. Só através desse
consenso, em que os poderosos perderão os
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anéis, para não perder os dedos, nós não daremos
uma nova decepção ao povo brasileiro, que é
ter a sua oitava Constituição muito bem redigida,
os problemas referentes à ciência e à técnica jurí
dica perfeitamente bem expostos e nada mudar
a desgraçada sorte do povo brasileiro, o que será
de novo uma extraordinária decepção para este
povo, sem grande e espoliado, sendo, dos povos
do mundo - não sou eu quem o diz - é o
geopolítico americano Ray Clyne, que diz que,
depois do russo e do americano, é quem tem
a maior vontade nacional.

Eu percorri este Pais, nos últimos anos, sete
vezes, de Fortaleza a Porto Alegre, fechando sem
pre em Brasília e Goiânia, enfrentando todos os
auditórios e vendo, em todos, como esses proble
mas, que os economistas transformam em "eco
nomês" e se tomam indecifráveis para o cidadão
comum, são compreendidos pelo povo brasileiro.
E, perguntando sempre sobre a Assembléia Cons
tituinte, eu dizia: "Alei escrita não muda os costu
mes". Nós, se convocarmos a Constituitne, corre
mos um grande risco. Quando V. Ex'" convoca
ram a Constituinte, eu percorri, mais uma vez,
o Brasil.

E com o apoio da Ordem dos Advogados do
Brasil, defendemos a tese da autonomia da Cons
tituinte e explicava a razão. Não quero que ne
nhum de V. Ex'" se julgue ofendido. Não é este
o objetivo. v. Ex' Iriam legislar em causa prôpna,
em dois assuntos fundamentais para o futuro polí
tico do Brasil: o primeiro refere-se à duração do
mandato. Hoje estamos vendo essa polêmica nos
jornais e na televisão, em que desinformam ao
povo brasileiro em que essas cúpulas partidárias
se juntam a determinados Governadores e todos
vêm dizer que o mandato é de quatro, é de seis
anos, que é preciso ser um mandato tampão e
que só pode haver eleições em 1989, é o que
está aí. A descrença do povo brasileiro, a que
se referiu o General Euler Bentes, é por causa
desses assuntos. É um assunto que só pode ser
decidido por V. Ex'", tendo em vista nenhuma
combinação espúria, apenas o interesse nacional.
O que ficou claro nesses dois anos e tanto? É
que a transição está assegurada e que deve finali
zar com V.Ex", promulgada a Constituição, mar
cando as eleições diretas. Há justificativa para o
povo ter-se reunido em todas as praças deste
País, em 1984, pedindo Diretas, já e, agora, diz-se
~o povo que só pode haver diretas em 1990?
E brincar com a capacidade de resistência e sofri
mento do povo brasileiro.

Precisamos que os verdadeiros assuntos de se
gurança nacional sejam debatidos, levados ao co
nhecimento do povo, durante quatro meses e,
que aí realizem as eleições para Presidente da
República. Em não poderia ter feito oposição du
rante seis anos ao Presidente Figueiredo, dizendo
as mesmas coisas que estou dizendo hoje, fingin
do que não estou vendo o jogo político que se
desenha aí. A minha obrigação moral é essa de
dizer a V.Ex'"

Mas, voltando à visão do mundo, eu teria que
acrescentar ao que disse, dois assuntos essen
ciais: o primeiro concerne à dependência do pe
tróleo; e o segundo à tecnologia. Quanto à depen
dência do petróleo, a humanidade viveu sem ele
até o início do século. O petróleo foi a fonte de
energia que as nações ricas encontraram e, que
vendido o barril a 115 de dólar, fiz com que toda

a indústria mundial se estruturasse em torno dele.
Era a única saída das nações ricas, continua a
ser, enquanto não se dominar o mecanismo da
fusão com o hidrogênio dos mares, e ocorrerem
descobertas como essas que os jornais estão noti
ciando, nos últimos quinze dias, sobre os super
condutores de eletricidade. A crísa do petróleo,
que é a terceira, depois da crise do sistema fman
ceíro. Tem dOIS períodos, de 1973 e de 1979.
Se fizerem as contas do quanto queimamos, im
portando petróleo de 1973 até hoje, chega a 90
bilhões de dólares Se esse total for capitalizado,
mesmo com juros de 6 ou 7%, chegar-se-á a
150 ou 160 bilhões de dólares. Queimamos tudo
isso, sem qualquer beneficio para o Brasil.É nesse
ponto que quero mostrar a V.Ex"" que é o modelo
dependente, que é o modelo de interesse das
nações centrais que procura dar todas as formas
e invibilizar o País. Por quê? Porque enquanto
as nações ricas, que são nações de clima tempe
rado, não dispõem das energias alternativas, nós
dispomos e temos a maior massa continental,
toda ela ecumênica, permitindo em algumas re
giões duas colheitas por ano, ou seja, como mos
tra um estudo do Banco MundIal, a área do Brasil
é de onze milhões de quilômetros quadrados e
não oito, porque permite duas colheitas por ano.
O Pais é extremamente viável. O que o inviabiliza
é o interesse externo das nações ficas, em conluio
com aqueles que são internamente os beneficios
do modelo econômico. Quer dIZer, os grandes
empresários, as transnacíonaíse os grandes ban
queiros. É esse conluio de interesses que torna
o Brasil, cada vez mais, inviabUizado. Diria a V.
EX'" que somos prodigios, porque, mesmo to
mando todas as decisões erradas, o Brasil cresce,
com grande injustiça social, mas cresce.

V. Ex'"vêem o transporte. Qualquer Escola de
Estado Maior do mundo, ensina que a tonelada-
quilômetro aquaviária valendo um, a ferroviária
quatro e a rodoviária oito e nove. Como é que
um Pais que compra e comprou, anos seguidos,
dez bilhões de dólares de petróleo por ano, monta
toda a sua economia no transporte rodoviário?
E depois, quando se explica que não tem cabi
mento isso continuar, dizem-nos que o barril de
álcool é mais caro. Meus senhores, o barril de
álcool sai todo do Brasil. Todo dinheiro fica aqui>
O maior crírne que o Governo Figueiredo come
teu, pela mão do Dr. Delfim Netto, foi levar um
pais como o Brasil, em que os fatores de produção
são todos ociosos em todas as direções, em que
as frentes estavam para ser abertas em todas as
direções, e condená-lo à recessão, desempregan
do 6 milhões de brasileiros, justamente no mo
mento em que o Nordeste tinha coincidência dos
cinco anos de seca, e fazendo aquilo que será
uma vergonha para nós, quando a FAO publicar
a estatística de morte, no Nordeste, durante esses
cinco anos.

Comparar o Brasil, como o faz um outro ilustre
Senador da República, de vez em quando, à Co
réia, à Formosa, à Singapura, ou mesmo à Bélgi
ca, à Franca, à Holanda, à Inglaterra, à Alemanha,
o Brasil ele só é comparável à China, à Rússia
e à Aménca. Não incluo nisso nem o Canadá,
porque ele se inviabilizou, em conseqüência da
sua fraca população. O nosso destino é esse. mas
é necessário, frontalmente. transformar o modelo
dependente em modelo auto-sustentável, asse
gurar ao Brasil a independência energética, a in-

dependência tecnológica, a exportação somente
de acordo com interesses brasileiros e a pou
pança interna. Como é que agora se vem dizer
e está nos jornais, todos os dias, que vem mais
dinheiro para o Brasil? Não é evidente, que todo
esse dinheiro que veio não foi dinheiro resultante
de bens de capital, foi a faculdade americana e
a dos países ricos de emitirem moeda sem lastro.
Quando ocorreu a crise, as nações ricas já se
concentravam em crise. Não podiam comprar o
petróleo a 14 dólares. O que fizeram? Sem haver
nenhuma repercussão interna, emitiram moeda
- como o dólar é moeda de reserva, as moedas
das nações ricas também o são, desde 1958 -,
com essa moeda compraram o petróleo árabe.
Os árabes pensaram que moeda era de fato bens
de capital. Quando quiseram aumentar os haréns,
comprar castelos, tudo isso foi feito Porém, ao
tentar comprar a IBM, a GM,os americanos disse
ram que elas não estavam à venda. Os árabes
perceberam que a moeda era falsa. Exigiram a
reciclagem da moeda pelos bancos das nações
ocidentais. Essa reciclagem foi feita, justamente
no governo Geisel, Simonsen estava pedindo, por
ano, 13 bilhões de dólares para fechar o balanço
de pagamento. Quero que V. Ex'" não tenham
dúvida que não há nada que não seja matéria,
de fato, naquilo que estou dizendo. Foi o Governo
Geisel, pela mão do Dr. Simonsen, que transfor
mou uma dívida líquida de 6 bilhões de dólares
em 45, ou 48 bilhões de dólares, quando passou
para o Presidente Figueiredo que simplesmente
dobrou essa dívida, chegando a 90 ou 100 bilhões
de dólares. A divida interna que é correlata com
esta é uma grande vitória do Dr, Delfim Netto
e do Presidente Figueiredo. Por quê? Porque em
1981 era de 1 bilhão de cruzeiros e, no final do
Governo, estava transformada em 100 bilhões de
cruzados. O que dizem hoje é que já é 1 trilhão
e quatrocentos bilhões de cruzados. Isso é o que
aconteceu relativamente às duas dívidas que são
interligadas e que estimulam a inflação.

No que se refere à tecnologia, o mundo rico
criou, antes da crise do Petróleo, o Sr. David Rock
felIer, passeando pelo mundo, uniu os grandes
banqueiros, os grandes empresários dos países
ricos e do Japão e criou a Trilateral, que visa
a impedir a transferência de tecnologia para as
nações periféricas. Quer dizer, para manter per
manentemente a dominação do mundo e a sua
espoliação em benefício dos ricos.

Não desejaria, de forma alguma, que V. Ex'"
pensassem que estou defendendo uma teoria
conspuatíva da história. Não é isso. O que estou
dizendo a V. Ex" é matéria de fato. E a razão,
qual é? As nações ricas não queriam e não que
rem baixar até hoje, o altíssimo padrão de vida
dos seus povos. Quem paga a sua conta, quem
paga a conta do petróleo, o seu seguro-desem
prego? São as nações pobres. Principalmente
aquelas que estão na zona de transição, quais
sejam, as nações ibéricas, o Brasil, o México, a
Argentina, a Colômbia e os outros países da Amé
rica Ibérica. Isso é o que ocorre no mundo.

Qual seria a solução para o problema do Brasil?
Seria mobilizar a vontade nacional, que é pode
rosa, em tomo de um pacto social mais justo,
não excludente, quer dizer não se excluírem o
fascista. nem o con-untste, nem o branco, o preto,
nem o rico, nem o pobre, nem o judeu e nem
o árabe. Para uma Nação compósíta como é o
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Brasil, juntar todos os brasileíros na discussão
de um projeto nacional de redenção do País. Esse
projeto nacional é o que passo a alinhar para
V. Ex"

O que seria mais importante no setor externo?
Seria criar uma poderosa comunidade das Na
ções Ibéricas - à América Ibérica não falta ne
nhum dos trezentos minérios básicos para a civili
zação industrial com uma moeda independente
da moeda das nações homogêneas. Quando V.
Ex"5 ouvirem falar - aqui o meu prezado amigo
Amaral, representante do ltamarati, sabe bem dis
so - o fracasso da Alade da Cepal, da Cela, por
que todos esses fracassos? São resultados da utili
zação do dólar como moeda de comércio. Tería
mos a capacidade de criar essa poderosa Comu
nidade Íbero-americana que será muito mais po
derosa do que a Comunidade Econômica Euro
péia.

E para aqueles que conhecem a História do
Mundo, foi o que a Alemanha derrotada - pela
mão desse homem, que foi julgado em Hurern
berg como Ministro da Economia de Hitler, e ain
da sofreu, 4 anos de prisão, num tribunal de des
nazificação em Gutemberg, que é o Dr. Hjalmar
Schacht - pagando a conta. E o que está aconte
cendo conosco? E o que fez Hjalmar Schacht
com seis milhões de desempregados? Deu traba
lho a todos, com a criação de um marco interno
e criou uma série de marcos para enganar as
nações ricas e deixar de pagar a dfvida. Estou
sentindo tanto a ausência do Evandro Paranaguá
que estava ali e já não eatá mais. É o problema
essencial de segurança nacional que é a liberdade
de informação. A Nova República nos deu a liber
dade de expressão. Apesar de fazer justiça ao Pre
sidente Figueiredo, quero dizer que jamais me
foi tolhida a liberdade de expressão no seu Gover
no. A liberdade de informação é hoje mais difícil
do que na República Militar. O uso e o abuso
do poder econômico é muito mais rigoroso do
que o autoritarismo militar. A liberdade de infor
mação no Brasil é um problema essencial de se
gurança nacional. E aí os exemplos correlatos
dessas questões que estou abordando. Nós é que
estamos dando "calote"? A dfvidanão, meus Se
nhores é que é ilegítima. Nós já pagamos essa
dívidamuitas vezes, ela não representou nenhuma
transferência de bens de capital para o Brasil.
E, depois com esse papel pintado, compraram
os nossos bens de capital: minérios, grãos; sem
pre depreciando os preços, para que abtivésse
mos as miseráveis divisas, tivéssemos que au
mentar, cada vez mais, a quantidade deles. Isso
é desinformação. Asolução é transformar a dívida
em capital de risco. O governo que fizer isso,
perde o respeito do povo brasileiro. Deixa de ser
um governo confiável? Por quê? Porque isso re
presentaria a transformação em cruzeiro, e com
esses cruzeiros eles iam comprar o que resta das
nossas grandes empresas estatais, em valores de
Bolsa absolutamente depreciáveis. Então, é aca
bar de transformar o Brasil numa grande colônia,
é a negociação da dívida que vai sendo encami
nhada.

Meus Senhores, se foi o modelo dependente
que criou essa situação, sobre isso o depoimento
que dou não é um depoimento nacional, é o de
poimento do economista Peter Evans, que escre
veu o livro 'Tríplice Aliança:" a aliança do capital
nacional, do capital privado e do capital transna-

cional - modelo que os americanos criaram para
o Brasil, para o México, para a Argentina, para
a Nigéria, etc. - esse livro, que é um livro de
economia massudo, mas que mostra sensibili
dade social - que não' está ocorrendo hoje 
ele conta um fato ocorrido em 1966, quando um
encarregado de transportes de Brasília passou os
preços dos ônibus para 5 e 8 cruzeiros. E o que
ocorreu foi que, imediatamente, houve uma queí
ma de 35 ônibos em Taguatinga. Ele começa
o hvro, narrando esse fato e o fecha, da mesma
forma, dizendo: "O modelo dependente só tem
a capacidade de incluir nas economias de mer
cado a quinta parte da população"- justamente
o que aconteceu conosco, quer dizer, o milagre
brasileiro gerou uma classe média de 25 milhões
- e o empresariado está destinado a sucumbir
- o empresariado nacional. Este é um modelo
dependente. Por que ele fez esse livro?Para alertar
os empresários americanos da aventura que é
a, permanência desse modelo no Brasil.

Em duas linhas, os senhores colocariam isso
na Constituição:"a substituição do modelo depen
dente por um modelo auto-sustentável, funda
mentado na independência energética, tecnoló
gica, na exportação somente de acordo com o
interesse nacional, e na poupança interna."

O outro assunto de segurança nacional, no
mesmo nível desse, é a descentralização do País,
essa concentração imensa de poder no triângulo
Rio-São Paulo--Belo Horizonte. E não é só o
poder político,é o poder econômico, é o desenvol
vimento cultural e o descaso para os problemas
do Nordeste. E uma coisa que afronta a segurança
nacional. Eu diria que, na década de 30, a classe
média brasileira vivia extraordinariamente bem e
não havia fome no seu povo, 8% do qual vivia
nos campos. Mas essa indiferença da classe mé
dia - que é aquela que dá estabilidade aos gover
nos, que é aquela que junta os militares, às profís
sões hberals - para o sofrimento do povo brasi
leiro, é uma das coisas mais graves que existe.
Porque elas são também prejudicadas pela con
centração do poder nos grandes bancos, nos
grandes empresários, nas transnacionais.

E procurando fazer um julgamento sociológico,
me parece omissão e conformidade diante dos
três séculos de escravização do índio, de escravi
zação do negro e daquele genocídio índio que
os bandeirantes fizeram. Porque o índio não esta
va, culturalmente, no nível do trabalho diário, en
tão, foi um verdadeiro genocídio.

Assim, eu diria aos Srs. que o outro problema
de segurança nacional é o referente a essa popu
lação do Nordeste e aos 40 milhões de brasileiros
de todo Brasil, que estão no estágio de miséria,
passando fome, comendo uma vez por dia. São
razões seriíssimas, que mostram que o modelo
tem que ser substituído.

E quanto ao Nordeste, há uma outra injustiça,
que é mais terrível: os homens válidos do Nor
deste vão para São Paulo principalmente, para
o Rio, quando o Nordeste foi que realizou a acu
mulação de capital para enrijecer esses homens.
E lá, como eu ouvi num depoimento do Senador
Mário Covas, quando era Prefeito de São Paulo
- ele falou comigo - 4 milhões de encortiçados
e 1 milhão de favelados, em São Paulo.

Quando eu digo aos Srs. que nós estamos na
rota do caos social não é subversão organizada
- não há facções - é o caso social, é porque

nós temos dois barris de pólvora: o do Nordeste
e o das periferias de São Paulo, Rio e Belo Hori
zonte.

São, de fato, problemas de segurança nacional
que os Senhores têm que enfrentar.

O outro, é o controle da natalidade.
Infelizmente,mal aconselhado, o Presidente Fi·

gueiredo, nos meados de seu Governo, fez um
discurso de grande complexo herodiano. Ele dizia
que a maior desgraça que ia acontecer no seu
Governo eram os 18 milhões de brasileiros que
iam nascer e que seriam os futuros trambadinhas
e assaltantes. Pois bem, fizeram a maldade 
e aí a gente vê como o isolamento do poder é
terrível, está acontecendo já da mesma forma 
fizeram a maldade de que o Presidente da Repü
blica mandasse essa mensagem para seis mi
lhões de brasileiras que estariam grávidas na épo
ca - e, depois, infelizmente, o nosso Ministro
do EMFA, associado ao Ministro da Saúde, cria
ram um plano de amparo à mulher brasileira,
e esse plano eram aquelas experiências que a
BENFAM, há muito, vinha fazendo em todo o
Brasil, com capital da Fundação FORD e da Fun
dação Rockfeller, transmigrado para a Inglaterra
e depois entrando no Brasil, não só para a BEN
FAM, brasileira, mas para as 24 BENFAMíbero
americanos, e experiência feita, também, na peri
feria de São Paulo e no Nordeste - da esterílí
zação maciça das nossas IVães.

Tem uma pessoa que conhece o assunto. Está
no artigo da demógrafa, D. Eliza Belchior - há
menos de um mês na, folha de S. Paulo 
em fevereiro, eu acho, fins de fevereiro - em
que ela diz. Numa discussão em mese-redonda,
que eu tive com o Senador Roberto Campos, o
Diretor da BENFAM, o economista José Artur
- e essa demógrafa, a BENFAMafirmava. E eu
dizia que era necessãrio que o Brasil, no fim do
século, tivesse os 200 milhões mínimos para do
minar o seu território e que a população brasileira
podia crecer até os 250 milhões.

É claro que num país muito mais pobre, que
é a China, são alimentados oito "brasis", o proble
ma é de estrutura social, não é de incapacidade
de alimentar. Na hora em que o Governo deu
um pequeno estímulo à agricultura o que se viu
no Brasil?Os grãos estavam parados em cínqüen
ta e tantos milhões de toneladas, marcou logo
para setenta, porque não há depósito para alojar.

Estou mostrando aos Senhores, então, que não
há problema. O que não podemos ser é índífe
rentes à fome do povo brasileiro. E esse problema
de controle da natalidade continua e é incentivado
na Nova República. É a falta de visão dos esta
distas e um modismo de classe média que se
sente ameaçada e quer ter tranqüilidade, esterili
zando as negras, as índias e as mulatas, para
que não nasçam os trombadinhas. Assim, o outro
problema de segurança nacional é o controle da
natalidade.

O seguinte eu diriaque era o problema da dívida
interna e da dívida externa. Não quero acrescentar
nada a ele, já disse o suficiente.

O outro problema é o da posse da terra para
todos os brasileiros. Aípediria aos Srs. que obrí
gassem o lncra a publicar estatística nominal das
pessoas fisicas e jurídicas, nacionais e estrangei
ras que tenham mais de 10 mil hectares. O proble
ma da posse da terra é o seguinte: no Brasil ~o
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pode haver a menor dificuldade para realizar uma
grande reforma agrária, que não é só da terra,
que não é só como João Pinheiro Neto queria;
dar a enxada e as sementes, mas é distribuindo
os recursos para a flxação desses homens na
terra. O melhor exemplo - peço aos Srs. obete
rem o documento - é o projeto de Constituição
da OAB gaúcha, redigido com o auxílio dos juris
tas gaúchos, e diz o seguinte depois de se referir
no artigo anterior aquilo que é fundamental em
qualquer constituição - quer dizer, o respeito
ao direito adquirido, à coisa julgada, ao ato jurídico
perfeito - ele diz assim: "reversão ao patrimônio
nacional, sem nenhuma indenização, de todas as
terras concedidas acima de 50 rrul hectares". E
abaixo de 50 mil até 1Omil, seria uma desapro
priação em porcentagem, digamos, de 1, 2, 5,
10,15%,de acordo com a necessidade da realiza
ção daquele estoque de terras públicas que é ne
cessário. Ameu ver, conhecendo o Brasil de ponta
a ponta, tendo vívido em todas as regiôes, e graças
ao Exército, que abriu esses braços protetores
para mim, aos 10 anos de idade, que me levou
ao cume da carreira, tendo essa oportunidade
ímpar de, anualmente, ver nos olhos da juventude
brasileira - que inicralmente nós acolhíamos co
mo 90% do efetivo do Exército, e hoje 70% 
ver as aspirações nacionais nesses olhos, o caso
mais chocante para mim é o do Maranhão e do
Piauí, que tinham grandes estoques de terra públi
ca. O estoque de terra pública no Piauí era de
17 fazendas das princesas imperiais. Digo aos
Srs. que passei 4 anos no Piauí. E o Maranhão,
com aqueles admiráveis vales úmidos do Gurupi,
do Maracaçuné, do Turíaçu, vales portentosos,
e que poderiam, num plano de reforma agrária
racional, receber o excesso de população do Nor
deste, nessa área de transição entre a Amazônia
e o Nordeste. A Amazônia superúmida e o Nor
deste árido. Mas, essa gente, em todas as secas,
vai para o Piauí e para o Maranhão. Então, era
o maior estoque de terras públicas que havia,
para a realização de uma reforma agrána.

Ô problema agrário, para nós -'é preciso os
Senhores se conscientizarem disso - não é mais
do latifundiarismo, baseado no patriarcalismo dos
coronéis. Não. É muito mais grave hoje. Infeliz
mente, isso aconteceu num regime militar, e é
um dos maiores ônus que nós militares carrega
remos. Não que tivesse faltado visão. Não. O Presi
dente Castello Branco estava convencido que ti
nha feito a reforma agrária, com a Emenda n°
10 à Constituição de 46, acabando a indenização
em dinheiro. E o Presidente Costa e Silva fez mais,
fez o Ato Adicional n° 45, em que aligeirou as
desapropriações. Mas, infelizmente, esse poder
oculto que domina a comunicação social, que
impede a liberdade de comunicação, que é o po
der econômico dos grandes empresários, dos
grandes banqueiros e das transnacionais - falsea
completamente os dados da questão - conse
guiu se apossar; o latifúndio hoje é deles. Apesar
de todo o interesse que o Presidente Castello e
o Presidente Costa e Silva tiveram, na realização
da reforma agrária. O Ibra, primeiro, e depois o
Incra se transformaram em institutos, não de de
sapropriação por mteresse social, e sim de órgãos
fiscais, querendo criar um estoque de terras, au
mentando imposto, determinou isso. E o Incra,
juntando coisas diferentes; que é desapropriação
por interesse social e colonização

O outro assunto essencial é esse da reforma
agrária. Quando a gente vê um Alcides de Gaspere
fazer a reforma agrária na Itália,depois da guerra,
um país tomado pelos Apeninos e pelos Alpes,
de área igual a São Paulo, com 60 milhões de
habitantes. Como é que vem falar que há proble
ma de reforma agrária no Brasil? É puro cinismo.

Outro problema de segurança nacional essen
cial é a reversão do subsolo para os brasileiros.

Não quero, de forma alguma, que os Srs supo
nham que há nessa defesa do projeto nacional,
do movimento nacionalista democrático, que é
aquele movimento que a frente parlamentar na
cionalista, reunida por Alencar Furtado, e nós,
com o apoio dos patriotas brasileiros, que cito
com prazer, Euzébio Rocha, Toledo Camargo,
Bautista Vital, aqui presente, Marco Antônio, con
seguimos o patronato do Governador Richa, para
lançar em Brasília. É esse o projeto nacional. Não
quero que os Srs. suponham que haja a menor
xenofobia, o menor chaunvinismo na rnmha atitu
de. Não. É uma atitude dereciprocídade, O que
nós queremos é o Brasil faça aquilo que as nações
ricas, que foram aquelas que desenvolveram his
toricamente, desde a Revolução Industrial, a pros
pecção, consiga fazer. E aí vem aquela coisa dita
na Escola Superior de Guerra, pelo Sr. Glicon
de Paiva, todos os anos, anos a fio;o Brasil depen
de do estrangeiro para a sua mineração. E o
DNPVN acreditando. O que queremos é que o
Brasil faça a sua legislação como a América fez,
como o Canadá fez. O Canadá é um exemplo
extraordinário para nós na legislação mineral,
classificando. E isso os Srs. podem fazer na Cons
tituição. Não tratar de monopólio de petróleo, que
é uma coisa ultrapassada de 40 anos e que nin
guem teria coragem de defender na Constituinte;
acabar o monopólio do petróleo. O que é neces
sário é conquistado monopólio dos minerais es
tratégicos e críticos. Só abrir ao capital estrangeiro
como parte, abaixo de 50%, os minerais abun
dantes.

O que ocorre conosco é um absurdo, uma ver
gonha. Que o Presidente Dutra, em 46 ou 47,
no seu Governo, ter entregado um morro lá no
Amapá, na Serra do Navio, à Bertrand Stell, é
uma coisa triste. Mas, que nós tenhamos nesses
40 anos aceitando que a Bertrand Stell levasse
esses milhões de toneladas de manganês, para
fazer reserva estratégica num deserto quaquer do
Arizona, ou do Novo México, isso é vergonha para
nós.

E a Companhia Vale de Rio Doce, que é a
mais mtemacionalizada das nossas companhias
estatais, que é aquela que despreza o interesse
brasileiro a nossa vista, que faz essas coisas vergo
nhosas, como o Projeto Carajás, que é da maior
irracionalidade, que é para inviabilizar o País. O
meu depoimento para os Srs. é fruto da visáo
dos fatos. Em 42, quando eu era Capitão, foi feita
a prospecção do chamado quadrilátero ferrifero
mineiro, e essa prospecção estava toda levantada;
depois disso, a Vale do Rio Doce permitiu que
Peterco alemã, a Hana americana, a japonesa 
não me lembro se chama Sumitona - mas a

japonesa, se apossarem do quadrilátero ferrífero.
E é por isso que ela inventou Carajás. Depois
de destruir o pico do Cauê,mudando a fisionomia
de uma cidade bela, que é a cidade do nosso
grande poeta Carlos Drumond de Andrade, Itabira
do Mato Dentro, cidade personalidade - porque

quando mudaram o nome dela para Presidente
Vargas reconsritucionalizaram o País - imediata
mente ela reagiu e voltou a ser Itabira do Mato
Dentro. Pois a Vale do Rio Doce muda a ecologia
e deixa somente aqueles buracos lá armados. De
pois de o povo brasileiro, construiu o Porto de
Tubarão, com bilhões de dólares, e o Porto de
Sepetiba, no Río de Janeiro, para favorecer a Pe
terco e a Hana, vai abrir um porto em Itaqui, no
Maranhão, para que aportem nele os navios japo
neses de 300 rrul toneladas, faz uma estrada de
terra de 900 km e para a qual, em vez de se
aproveitar a energia de Tucuruí, os americanos
venderam umas 100 ou 150 máquinas diesel,
eles que estão eletrificando suas ferrovias, para
que nós queimemos petróleo importado e com
prado a dólar - para levar a ltaqui o mais desvalo
rizado dos minerais. Por culpa nossa.

A Austrália, de todas as formas, solicita que
o Brasil se junte a ela. E aí há um outro problema
de segurança nacional, que é o interesse japonês
pelo Brasil. Diante da incapacidade, da omissão,
da ausência absoluta de estadistas, os japoneses
resolveram ocupar pacificamente o Brasil. Como?
Incentivando, de um lado, a esterihzaçâo das mo
ças brasileiras: e, de outro, lado, com esses gran
des projetos que se chamam, Projeto Carajás, ao
norte e o projeto Igica, ao sul. O projeto 19ica.
Aqui eu quero prestar, na pessoa do Senador,
uma homenagem aos goianos. Indo falar na As
sembléia Legislativa de Goiás, no início do Gover
no, justamente desse último Governo, por três
vezes, procurei incutir nos goianos essa mensa
gem. Eu tinha percorrido Goiás, em 1951, todo
o sul de Goiás, e tinha visto os goianos ampliarem
a fronteira agrícola - naquilo que o Senador sabe,
que se chama o Mato Grosso de Goiás - criando,
sem nenhum recursos, aliás, com uma pequena
ajuda que o Governo estadual podia dar, fazendo
aquelas estradas, criando as corrutelas, que são
as atuais cidades, e um patriota, que eu defino
também com satisfação, Bernardo Sayão de Car
valho Araújo,criando a Colônia Agricola Nacional
de Goiás, que hoje são as cidades-celeiros do
arroz de Goiás, Rialma e Céres Então, esses ho
mens, que fizeram isso, há 30 anos e agora, resol
vem entregar para o japonês a agricultura do cer
rado.

Meus Senhores, o que há é incapacidade, é
impunidade, é corrupção. É isso que há e que
inviabrJiza o Brasil. E, mostrando que não há liber
dade de informação, vêm os outros e dizem: "sem
esses créditos que o Brasil tem no estrangeiro,
o Brasil está perdido ", Não há nada disso. Se
um governo patriota, que mobiliza o povo brasi
leiro, enfrentar confrontar as nações ricas, terá
o apoio do Terceiro Mundo, e o Brasil vai subsistir,
sem essa cangalha humilhante, nós voltaremos
às relações de troca. A relação de troca, foi o
que a Alemanha fez, depois da guerra. A artilharia
brasrleíra, da minha juventude, foi toda ela refor
mada pelos alemães. Como? O Presidente Getúlio
vendia o minério de ferro e o manganês para
a Alemanha e nós recebíamos canhões que reno
varam a artilharia brasileira. É relação de troca?
Por que o Brasil tem que estar escravizado ao
GATT?Não há razão alguma para isso. Não preci
samos de reserva, Eles é que prescisam do Brasil,
não é o Brasil deles. A exportação, a qualquer
preço, é uma brutal transferência de renda brasi
leira; renda, trabalho brasileiro.
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Por que todo couro brasileiro e todo sapato
é vendido aos americanos a 7 dólares, quando
formos a Franca ou a Novo Hamburgo, se quiser
mos comprar o mesmo sapato, pagamos o cor
respondente a 24 dólares? Por quê? Não seria
muito mais inteligente o Brasil se voltar para o
seu poderoso mercado interno, que entrega de
graça? Reserva de mercado não é informática,
reserva de mercado é o que damos para todas
as montadoras de automóveis e para todas trans
nacionais. Damos de graça o mercado brasileiro!

Para não me alongar mais dentro desses assun
tos que, de fato, a meu ver, são os assuntos de
segurança nacional, queria me referir somente
à privatização e estatização. A privatização brasi
leira é sempre aquela. O Brasil construiu esse
parque poderoso - embora desarticulado tecnolo
gicamente - a juros subsidiados, que foi pago
por todo povo brasileiro. A nossa privatização é
essa. Quando os empresários vão à falência, vem
a Nação e cobre essas falências. E aí é o tal déficit
público. Déficitpúblico é isso. Agrande corrupção
desses casos, que a gente já esqueceu os nomes
Capemi etc. São dez ou quinze. O déficit público
é o subsídio à exportação? O déficit público são
os supply Credit? Quando naquelas buscas de
dinheiro, pelo mundo, que os nossos Ministros
intinerantes faziam, havia as imposições; "Não,
eu empresto 4 milhões de dólares, sendo 2 mi
lhões de equipamentos" - equipamentos que
poderiam ser construídos no Brasil.

Então, isso é o déficit público. E as empresas
estatais são de tal modo, obedientes e confor
madas, que nem ao menos podem vir a público
dizer: "Mas esse dinheiro" - Síderbrás, Petrobrás
- "não chegou às nossas mãos. Esse dinheiro
foi desviado para outros fins." E aí elas pagam
a conta do déficit público. Isso é a privatização
brasileira. É a privatização baseada na livre inicia
tiva, que é livre iniciativado gambá nos galinhei
ros.

Outra coisa muito interessante é a interdepen
dência: "Não, o mundo, hoje, é interdependente."
Como? Interdependência entre desiguais? Inter
dependência entre a panela de barro e a panela
de ferro?

E estatização, o que é? É aquilo que as nações
da Europa, todas elas, procuram estatizar, algu
mas até os seus bancos. Na Itália, os bancos são
nacionalizados, mas é o controle das comuni
cações, dos transportes, da siderurgia, da energia.
Isso é o normal.

Então, qual a maneira de melhorar? É entregar
de graça, como pagamento das dívidas interna
e externa, aos empresários nacionais e estran
geiros, aquilo que é a coluna vertebral da ordem
econômica brasileira? Não, meus Srs. É a vigilân
cia da sociedade sobre o Estado: éla modificação
da norma jurídica. O conselho fiscal derruba a
diretoria que passar no vermelho tantos meses.
É o debate público das grandes decisões. Para
não acontecer o caso daquela plataforma da Pe
trobrás, que, por uma ordem incompetente, caiu
no meio do Atlântico; é para não acontecerem
as experiências, também da Petrobrás, aqui na
costa brasileira, como as perfurações iniciais.Isso
é evidente. É o combate ao simples empreguis
mo? Isso, evidentemente, é a maneira de corrigir
as empresas estatais.

E, para finalizar, essa outra desarticulação eco
nômico-financeira da economia, pela qual parece

que há uns feudos. O maior feudo, o mais pode
roso e independente, naturalmente, é o Banco
Central, que fazessa desastrada aventura da ínvía
bilização do capitalismo. Quer dizer,o capitalismo
com 20% de juros ao mês acabou. E o melhor
caminho para o socialismo, é esse. É o que estão
fazendo.

Um outro feudo, a Vale do Rio Doce, que é
um feudo do antinacional, um feudo de obediên
cia aos interesses americano e japonês.

O outro feudo, o setor bancário? Como é que
o Presidente João Figueiredo, pela mão do Dr.
Delfim Netto, jogando o País na recessão desne
cessária, enquanto o produto diminuiu de 250
bilhões de dólares para 200? Toda a Nação empo
breceu, só houve especulação fmanceira: dinheiro
gerando dinheiro. E, de repente, nós tomamos
conhecimento de que os bancos cresceram de
participação do produto de 7 para 30% e tantos,
dizendo alguns, com essas estatísticas pouco con
fiáveis que temos, que já está na ordem de 40%
ou mais a participação do setor bancário nas fi
nanças brasileiras.

Então, é isso? É uma desarticulação econômi
co-financeira, desirmanada do interesse do País.

Para terminar, meus Srs , quero dizer que a
minha confiança no futuro deste Pais é absoluta.
Na hora em que tivermos um Presidente da Repú
blica eleito em eleição direta, com autoridade e
responsabilidade, e que nós colocarmos fogo na
rua, defendendo esse projeto nacional, podem
estar certos de que o Brasil se transformará em
uma grande Nação, mercê de Deus. Muitoobriga
do. (Palmas!).

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - O Presi
dente agradece as palavras do General Andrada
Serpa, e passa para a segunda fase dos nossos
trabalhos, que é, especificamente, o debate.

Temos aqui uma lista de inscrição dos Consti
tuintes. E passo, então, a palavra ao primeiro de
les, membro da subcomissão, que é o Consti
tuinte Cardoso alves.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Sr. Presidente, eu desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Com
a desistência do primeiro da lista, passo a palavra
ao Constituinte Haroldo Lima, que, embora não
seja membro da subcomissão, tem direito regi
mental, como Constituinte, a usar da palavra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO UMA - Sr.
Presidente, Srs. Conferencistas: em primeiro lu
gar, eu queria saudar os novos Conferencistas,
pelas palestras que apresentaram a esta subco
missão. E saudar, especialmente, o sentido geral
das suas palestras. No sentido democrático, na
medida em que nós estamos envolvidos, no mo
mento, num grande esforço em criar, neste Pais,
um Estado democrático; e o sentido patriótico,
expresso nas falas de ambos conferencistas e,
de forma acentuada e desenvolvida, na fala do
General Andrada Serpa.

Eu gostaria de fazer uma consideração aos no
bres Conferencistas, no que diz respeito ao traba
lho específico desta subcomissão. Nós estamos
muitíssimos interessados em compreender me
lhor quais os passos que, constitucionalmente,
poderíamos usar, no sentido de afastar a História
constitucional do nosso Pais da marca militarista
que o presidiu nesses últimos anos.

Quando falo nos últimos anos, não me refiro
apenas aos anos de 1964 para cá. Penso e acho
que nisso estaria de acordo com algumas formu
lações feitas pelo General Heuler Bentes, que essa
concepção nem sempre existiuna Históriado Bra
sil, mas que ela começou a existir de uma forma
mais presente, a partir de 1934. Pelo menos, foi
na Constituição de 1934 que se estabeleceu, pela
primeira vez, em Constituições brasileiras, a idéia
de que o papel das Forças Armadas não é para
a defesa do Brasil no exterior. Essa expressão
"no exterior", que existia até 1934 em todas as
Constituições brasileiras, em 1934 essa expressão
é retirada, e em seu lugar, se introduz a expressão
"para defesa da ordem e da lei", que, em 1946,
é mudada para "defesa da lei e da ordem" e
que prevalece até os dias de hoje.

Compreendi da intervenção feita pelo General
Heuler Bentes, quando ele próprio acentua a ne
cessidade de que, adaptando o papel das Forças
Armadas a um Estado democrático, (lnaudível.),

(Falha na gravação)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Como
foram vários os questionamentos do Constituinte
Haroldo Lima e como S. Ex" se dirige aos dois
Conferencistas, eu, democraticamente, os con
sulto para ver qual dos dois se disporia a respon
der ou se os dois responderiam, dando assim
a visão dos dois, o que seria mais positivo para
a nossa subcomissão. General Euler, por genti
leza. Se V. Ex" tiver alguma dificuldade em ter
assimilado todas as perguntas, poderemos fazer
uma sintese.

O SR. EULERBENTES MONTEIRO - Eu pen
sei ter deixado bem claro na minha exposição
acho que devem ser reformuladas as atribuições
das Forças Armadas e manifestei minha opinião
como deveria ser essa reformulação, fazendo uma
referência ao anteprojeto da Comissão AfonsoAri
nos, pois julgo inteiramente satisfatório e vou ex
plicar o porquê. Dizo trabalho da Comissão: "As
Forças Armadas, constituidas pela Marinha,Exér
cito e Aeronáutica, são instituições nacionais per
manentes e regulares, organizadas na forma da
lei". Eu acho que está perfeito. A lei decidirá a
dimensão, a organização etc. com base na hierar
quia e na disciplina, sob o comando supremo
do Presidente da República.

Acho que o principal vem agora. É o que diz
no Anteprojeto 414:

"As Forças Armadas destinam-se a asse
gurar a indepedência e a soberania do Pais
e a integridade do seus Territórios".

Tira aquela conceituação mais generalizada de
defesa externa e precisa mais, inclusivepara elimi
nar qualquer idéia de guerras de conquista.

E agora vem a parte que eu creio mais impor
tante:

"Destinam-se a assegurar a independên
cia, a soberania do Pais e a integridade dos
seus Territórios, os Poderes Constitucionais".
As Forças Armadas destinam-se a garantir
os Poderes Constitucionais ......e por iniciativa
expressa destes, nos casos explicitos da lei,
a ordem constitucional."

Isto retira toda e qualquer interpretação que
existiu sempre dentro das Forças Armadas, mas
existiu,também, na sociedade civil de que haveria
a iniciativadas Forças Armadas acima dos Pode
res do Estado, para garantir a lei e a ordem.
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Então, nessa parte eu creio que é necessário
que seja mudada, porque existe a interpretação
dentro das Forças Armadas de que em casos
de crises de estado, como eu já disse, elas se
colocam, legitimamente, acima dos Três Poderes
e, o passado demonstra, acima do próprio Presi
dente da República.

A segunda colocação - V. Ex' me corrija, se
eu estiver errado - é sobre o corporativismo.
Esse corporativismo existe e existirá sempre. É
da natureza da organização militar, organizada
com base na hierarquia e na disciplina, esse cor
porativismo, que eu até chamei de corporativismo
autoritário, pela forma com que essa força é edu
cada e treinada.

Então, de acordo com V. Ex' - e eu não creio
que essa foia minha opinião, de que seria interes
sante um Ministério da Defesa.

Eu sou partidário do Ministério de Defesa, não
de agora, mas de muito tempo. Ele significaria
simplificações administrativas, científicas e tecno
lógicas, dentro das três Forças, com isonomia
muito grande e representaria facilidade no empre
go das Forças Armadas, que sempre tem que
ser admitido como combinados - não se pode
admitir o emprego das Forças Armadas separada
mente - isso facilitaria, por uma mesma ação
de comando, uma supervisão operacional. E ouso
dizer que diminuir a influência das Forças Arma
das sobre os Poderes Constítucionaís, Entretanto,
não fIZ referência a isso na minha curta exposição,
porque na conjuntura julgo extremamente dificil
que isso seja obddo. Parece-me que ainda existe
- existia no meu tempo - um sentimento gene
ralizado dentro das Forças Armadas contra essa
função, o que evidentemente, não impediria a
Constituição de o estabelecer. Uma vez estabe
lecido o Ministério da Defesa, não haveria razão
para o Estado-Maior das Forças Armadas. O
Estado -Maior das Forças Armadas foi uma ten
tativa incipiente, sem nenhum resultado prático,
de se justamente escalonar para a partida do Mi
nistério da Defesa.

O terceiro ponto, não creio que vá ser formal
mente o constante da Constituição, é aquilo que
costumamos chamar de a comunidade de infor
mações, formalmente se chama o sistema nacio
nal de informações, abrangendo o Serviço Nacio
nal de Informações e uma série de outras agên
cias, inclusive dentro das próprias Forças Arma
das.

Fizuma leve referência de repulsa ao desenvol
vimento que uma agência de informações a nível
de Governo tomou, principalmente a partir de
1964. No meu entender, ela foi inteiramente de
formada, existindo de comum uma justificativa,
a de que teria sido necessária essa deformação,
ou melhor, não foi encarado como deformação,
essa ampliação de estrutura e de funções, por
causa da defesa interna, por causa da defesa con
tra a guerrilha. Não foi.Na verdade, ela se ampliou
antes disso e continuou se ampliando, posterior
mente, quando já não havia mais o inimigo inter
no. Fico mesmo admirado como, após dois anos
de regime de transição, todos os ministérios, to
das as organizações estatais têm uma represen
tação da comunidade de informações, do SNI.
Fico admirado, porque, no meu entender, dentro
deste regime de transição, essas coisas mais ab
surdas sob o ponto de vista democrático, mas
normais nos regimes autoritários, deveriam ter

sido eliminadas, porque os efeitos continuam. Ma
nifesto a minha opinião pessoal a V.Ex" de que
nada mudou na comunidade de informações. Ela
é como disse um polvo tentacular que atua for
malmente, oficialmente, em todas as organiza
ções do Estado e também da própria sociedade.

Creio, Ex"; que cobri os três pontos ou, pelo
menos, fiquei atento, mas se não fui claro, estou
pronto a retomar.

O SR PRESIDENTE (José Tavares) - Passo
a palavra ao nobre General Andrada Serpa, para
também emitir a sua opinião a respeito dos ques
tionamentos do nobre Constituinte Haroldo Lima.

O SR.ANDRADA SERPA- Entreguei à Subco
missão um documento escrito por mim, em 1972,
reajustado em 1979 e lido, publicamente, no dia
20 de setembro de 1979, em ltaqui, no RioGrande
do Sul, no 11 Congresso de Irrigação das Bacias
do Jacuí e do lbicuí, Congresso esse promovido
pelos gaúchos. E foi na sessão de abertura Eu
não li, mas entreguei o documento e expus. E
com grande surpresa minha, só vim a saber seis
ou sete anos depois, por intermédio do Presidente
da OAB, secção Rio Grande do Sul, que quando
embarquei de saída de Itaqui os encarregados
do SNI apreenderam o documento. É um estudo
doutrinário ao qual polemicamente dei o título
"O Poder Institucional das Forças Armadas, da
independência aos nossos dias".

Então, Sr. Presidente, preferia falar no fim. Só
quero dar o meu pleno apoio ao General Euler
nessa observação final. Estou de pleno acordo.
Nesse documento que entreguei à Subcomissão,
existe também uma carta minha ao Presidente
Tancredo Neves,justamente abordando esse pro
blema finala que o General Euler se referiu.Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao próximo inscrito, o Constituinte
José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Sr. Presidente, Srs. Conferencistas, duas das per
guntas que pretendia fazer já foram feitas pelo
nobre Constituinte Haroldo Uma e já estou satis
feito com as respostas. Mas vou formular duas
questões, uma ao General Euler e outra ao Gene
ral Serpa.

Considerando que um dos objetivos desta Sub
comissão é, também a discussão sobre os meios
coercitivos do Estado, isso é discutido na proposta
ao texto constitucional em vigor,que fala em esta
do de sítio, estado de emergência, medidas de
emergência, e considerando a minha opinião, a
de que defendo o estado de sítio apenas em situa
ções de guerra externa. Qual a opinião do General
Euler sobre essa questão? Se a opinião de S.
Ex' é a mesma do texto da Comissão Afonso
Arinos ou se amplia, porque tivemos aqui outros
conferencistas que polemizaram esse debate, até
conferencistas da Escola Superior de Guerra que
propunham a ampliação dos meios coercitivos
do Estado, propondo o estado de recessão econô
mica.

Aoutra pergunta é sobre a existência do Conse
lho de Segurança Nacional. Eu defendo a sua
extinção, deixando clara a minha opinião.

Pelo texto constitucional, ficou claro que V. Ex'
já coloca restrições à competência, atribuições
do Conselho de Segurança Nacional no decorrer

de sua primeira colocação. Pergunto: não é o
caso de se tirar do texto constitucional qualquer
referência a concepção de segurança nacional
como foi concebida antes de 1964 - o Conselho
de Segurança Nacional é uma materialização dis
so - e criar outro tipo de órgão de assessora
mento ao Presidente da República?

São as duas questões que formulo a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao nobre General Euler Bentes
Monteiro.

O SR. EULER BENTES MONTEIRO - (Inter
venção fora do microfone.lnaudível.) Enfim, uma
outra política, que, englobando as necessidades
do Corpo de Bombeiros, etc., pudesse ter, em
complemento às necessidades atendidas pela
própria PolíciaCivil, a possiblidade de uma polícia
fardada, de choque, para defesa da ordem pú
blica.

Creio que o problema vai mais adiante, eviden
temente. Estamos tratando da defesa do Estado.
Creio que devem existir medidas de defesa do
Estado. A Comissão Afonso Arinos, se não me
engano, coloca o problema do estado de emer
gência, estado de alarme e estado de sítio.

Dentro da conceituação do trabalho da comis
são, de um regime misto, nem presidencialista
e nem puramente parlamentarista, achei muito
boa a colocação. Inclusive, dentro dessa coloca
ção, ele dirime dois pontos que eu considerava
essenciais: um é justamente o problema do con
ceito de segurança nacional e do Conselho de
Segurança Nacional, que vejo com uma defor
mação muito grande, que vem sendo estudada.
Principalmente a deformação, quando se coloca
na própria letra da Constituição que as Forças
Armadas têm a responsabilidade ou, também, a
garantia do Conselho de Segurança Nacional.

A definição da Comissão Afonso Arinos, repito,
no meu entender, o que elimina esta deformação
é o segundo ponto, que é importantíssimo, por
que coloca o controle dos três poderes, não só
decretação, como acompanhamento dessas me
didas de exceção, isto é, não haverá nenhuma
iniciativadas Forças Armadas; haverá, sim, como,
aliás, preceitua a Constituição poderes constitu
cionais que se manifestam dentro de atribuições
que estão perfeitamente delimitadas. Se, no caso
de o Congresso não estar aberto e ele decretar
o estado de sítio, como diz, se não me engano,
a Comissão Afonso Arinos, haverá a consulta
àquele - e no momento não me lembro o nome
- o elemento que fica permanentemente, en
quanto o Congresso está fechado. De qualquer
maneira, o Congresso é Imediatamente convo
cado e se manifesta sobre a legalidade ou não
do estado. Assim, julgo necessário também isto.

O outro ponto foi o referente ao Conselho de
Segurança. Estou de acordo com V. Ex' Dentro
do regime presidencialista, eu o eliminaria e, den
tro desse regime misto que está na Comissão
Afonso Arinos, acho que eles chamam de Conse
lho de Defesa Nacional, que responde muito bem
pelo controle do poder civil sobre o poder do
Estado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
General Andrada Serpa, V.Sa. demonstrou, numa
colocação brilhante, que é conhecedor dos vários
problemas sérios que o País atravessa e faz uma
crítica contundente ao poder econômico e apre-
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senta uma série de propostas para se enfrentar
esse poder econômico.

Considerando que essas propostas, essas me
didas econômicas, e em algumas delas expresso
minha concordância, representam uma ruptura
nessa engrenagem composta pela associação e
a dependência aos países desenvolvidos, conside
rando que esse processo de ruptura, como V.
S' colocou muito bem, envolve a participação do
povo numa mobilização nacional, qual a avaliação
que V. S' faz das classes dominantes brasileiras
que, ao longo da nossa História, até o fato mais
recente, tende a fazer alguma mudança para que
nada mude, como V. S' avalia a atitude das elites
brasileiras, de como, na transição, uma transição
negociável, uma transição acertada, uma transi
ção concordada para não mexer na essencial,
tanto do ponto de vista econômico como do pon
to de vista político, como V. S' avalia o compor
tamento das classes dominantes brasileiras, em
relação a essa possibilidade no momento em cho
que?

Aoutra questão que eu formularia a V. S' consi
derando-o um conhecedor de vários problemas
nacionais, conhecedor teórico e prático, conside
rando o tempo que V. S' passou dentro do Exér
cito, e considerando o peso da importância que
teve a doutrina de segurança nacional, elaborada
a partir da bipolarização do mundo e essa bipolarí
zação criava, desde já, no plano político, uma de
pendência, para respaldar essa depêndencia eco
nômica - e ela foi elaborada - na Escola Supe
rior de Guerra, qual a avaliação que V. S' tem
dessa doutrina de Segurança Nacional, esboçado
por alguns estudiosos desse assunto, como o Ge
neral Golbery, que parte da sua fundamentação,
da bipolarização do mundo, no meu entender,
no plano político,e o respaldo para essa situação
econômica de depedência, que V. S' também
criticou.

o SR. ANDRADA SERPA- Quanto à primeira
parte, eu me lembro de que, quando o Presidente
Sarney foi aos Estados Unidos, consegui publicar
um artigoque, infelizmente,não saiusóem Ribeirão
Preto é que o publicaram, por intermédio de um
amigo meu, Luiz Carlos Raya, Secretário da Saúde
da Prefeitura, o jornal de RibeirãoPreto publicou.

Esse artigo responde à primeira questão apre
sentada por V Ex" Penso que o mesmo dizia as
sim: afinal, o Presidente Samey fez a sua viagem
à Aménca, e não sei como, depois, no planeja
mento dessa viagem, o Itamarati se engajou, o
Presidente assegurou aos brasileiros que não ia,
de forma alguma tratar de dívida, tratar de infor
mática, tratar de tecnologia, que era uma simples
visita - eu vi, várias vezes na televisão, e V. EX"
também viram - o Presidente chega, é recebido
pelo Presidente Reagan, e, imediatamente, recebe
uma admoestação brutal, na chegada.

Diziaeu, então que era necessário, quando ele
chegasse no Brasil, fosse recebido pela convo
cação da comunicação social, que é fácil por
aquela multidão, em Brasília, no Rio e em São
Paulo, gritando: "Moratória já, empréstimo com
pulsório não!" E continuava o artigo dizendo que
não é uma coisa minha; é uma velha linha de
AlbertoTorres, um dos homens que mais conhe
ceu este País, teve sensibilidade para os seus pro
blemas, e é, mais ou menos, o inspirador dos
tenentes que realizaram a Revolução de 1930.

A Revolução de 1930 foi a maior convocação
cívica que o Brasil viu, até então, pela campanha
da Aliança Liberal,e que só foi ultrapassada pela
campanha das "Diretasjá", com todas as deficiên
cias dos meios de comunicação e transporte da
época. E é a maior mobilização militarque o Brasil
já viu São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul, uma revolução em que a hierarquia militar
foi batida. Quando V. Ex"" vêem na Constituição
a partirde 1934, dado o direitode voto aos sargen
tos, é porque os sargentos e os tenentes prende
ram os majores, coronéis e generais; e o Exército
de fato, derrotado na Revolução de 1930. Isto
é a Revolução de 1930.

Quando vejo essas discussões de V. Ex", com
todo o respeito por elas, sou obrigado a falar que
são discussões objetivas. Não é por aí que vamos
chegar ao essencial; - repito para o Constituinte
José Tavares, que é o Presidente da Subcomissão,
- que tem a responsabilidade de organizar o
Estado, o essencial é que a Subcomissão se rebe
le contra essa forma de pulverização do poder
decisório, impedindo que a média dos Deputados,
que foram renovados em 70%, e que, portanto,
não podem ter essa experiência histórica do co
nhecimento do Brasil,e como parlamentares são
inexperientes, não podem ser relegados à simples
função de, através de uma Comissão de Sistema
tização, chancelarem o que for resolvido nessas
subcomissões. Será que estou sendo claro?

O SR.RELATOR (RicardoFiuza)- Como Rela
tor, não estou satisfeito com a resposta. A per
gunta foi:Qual é a avaliação que fazem as classes
dominantes, que não desejam mudanças, man
tendo as elites brasileiras em relação aos momen
tos de choque e rotura? Esta a primeira pergunta.
A segunda: considerando o peso da doutnna da
segurança nacional, em relação à bipolarização
do mundo, etc. A primeira pergunta é qual o

papel das elites que não desejam mudanças?

O SR. ANDRADA SERPA- A partir desse in
tróito, eu começaria no artigo, desenvolvendo es
sa tese do Alberto Torres, de que uma das raízes
do problema brasileiro é o problema de cons
ciência nacional. Voutentar reproduzir aqui: cons
Ciênciacívica,cidadania, a certeza de que o Brasil
é dos brasileiros, e essa certeza não existe. Os
brasileiros estão convencidos de que o Brasil é
das transnacionais, é das montadoras de automó
veis, é da Vale do Rio Doce. Então, é isto que
está faltando, e isto é flagrante. Quando vemos
os grandes banqueiros permitirem a abertura do
sistema financeiro ao~ bancos estrangeiros, esta
mos revelando isso. E um problema de acumu
lação de capital. Quando vemos os grandes em
presários - e é triste dizeristo, porque, pela vulga
rização da imprensa, vamos tendo a impressão
de que o grande empresariado nacional, que é
o empresariado paulista, naturalmente, porque
tem 60% do PIB, cada vez mais julgando que
o melhor é a organização de Joint-venture, o

.melhor é ser empregado das transnacionais. En
tão, o que é isto? É um problema fundamental.
Como pode haver capitalismo com acumulação
de capital,sobretudo nas mãos das transnacionais
e dos bancos estrangeiros? Que espécie de capi
talismo é esse? lnviabiliza o País.

Vamos continuar. Quando vemos a nossa mo
cidade, pela comunicação social, dirigidapelo ka
raokê, pela discoteca, vai deixando até de saber

dançar o samba. O que nos salva na música brasi
leira, é que, ao contrário da França, por exemplo,
nós temos ritmo nacional no samba. Qualquer
musicólogo entende que é dificílimo; a França
está muito mais vulnerável que nós, porque não
tem, na tradição folclóricadaquelas províncias um
ritmo nacional. Então, a nossa mocidade ficatoda
satisfeita de estar usando keds, esquecendo-se
de que usa o keds, porque o sapato de couro
é dado aos americanos, com a transferência de
renda e trabalho, começam a usar as camisas
com os dísticos americanos! O que é isto? A au
sência de consciência nacional. A nossa classe
média, a qual pertencemos e que é o sustentáculo
dos regimes e das coisas imprudentes que foram
feitas pelo governo da Nova República, uma das
mais imprudentes, que foijustamente esta - que
ro dizer a V.Ex"" que percorri o Brasil muito antes
das "Diretas Já", conclamando a classe média
a descer à rua, mostrando que ela é que estava
sendo destruída, os médios empresários, as pro
fissões liberais, os estudantes que se formavam
e não conseguiam emprego de forma alguma,
o achatamento brutal que ela sofreu no Governo
Figueiredo, e, depois, vem agora pagar de novo.
O povo continua pagando; é tranqüilo! É preciso
V. Ex'" saberem que o povo brasileiro está até
triste, mal-vestido, mal-alimentado e triste com
esses fracassos da eleição direta, do plano cruza
do, desses juros que promoveram essa quebra
deira - que passa a ser uma quebradeira histó
rica. Então, O povo está assim, e a classe média
é indiferente a isto. Em todo o Brasil, com esses
argumentos, eu pedia para ela ir, pacificamente,
à rua, para não se reproduzir o que houve em
1964, porque, na hora em que a classe média
se desvincula do povo e passa a olhar o povo
com receio, é a hora propiciadora das interven
ções militares. Não somos nós militares que va
mos querer intervir. V.Ex"' estão completamente
enganados! Não é isso que ocorre. É a classe
média que obriga os militares, com os políticos,
que vão aos quartéis e determinam as ínterven
ções militares.

Assim, o que ocorreu agora, com a Nova Repú
blica, de novo escorchar a classe média, separan
do-a do povo, que tínhamos conseguido nas cam
panhas das "DiretasJá"? V. Ex"' talveznão sintam,
mas é gravissimo!

Os sindicatos operários, V. Ex" sabem, o síndí
cato nosso todo fraudado; é fruto do peleguismo,
da desvirtuação das leis de Lindolfo Collor, fruto
da Revolução de 1930.

A Revolução de 1930 deu três grandes coisas
ao Brasil: o voto secreto, a justiça eleitoral e as
leis trabalhistas. É a grande vitória da Revolução
de 1930. Assim, o que ocorre? A desvirtuação
disso, gerou o peleguismo. São esses sindicatos
que vivem do imposto sindical, e, o mais pode.
roso, que é justamente o Sindicato dos Metalúr
gicos, que é classe média, também não tem cons
ciência nacional. Eles se comportam como alia
dos das montadoras. A única grita deles é o salá
rio. Não vêem que, depois de 14 anos da crise
do pretóleo, as montadoras ainda não adaptaram
o motor a diesel ao auto brasileiro. Isso não os
comove e nem saberem que as montadoras, no
mercado aberto, têm aqueles lucros que citei.En
tão, é esse desenvolvimento cultural e social atávi
co da elite brasileira que nos escraviza. Somente
V. Ex"" pegando e defendendo essas bandeiras
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não aqui, mas no plenário geral do Congresso,
conseguirão acuar as elites brasileiras. a fim de
que. medrosas do fantasma da convulsão social,
entre no status quo mais realista, que permita,
na letra constitucional. a aposentadoria do me
deIo de desenvolvimento capitalista. dependente,
que é um cadáver agarrado ao corpo nacional.
impedmdo a redenção do País.

Penso que respondi a primeira parte. Na segun
da parte. estou de pleno acordo com o General
Euler Bentes de se tirar da Constituição a referên
cia... (Inaudível.)

Estive percorrendo o Brasil por sete anos. dizen
do as mesmas coisas que V. Ex" ouvem agora,
implorando de todas as formas que a Escola Su
perior de Guerra abrisse suas portas para que
eu debatesse lá. nunca consegui tal convite pela
Adesg. Associação dos Diplomados da Escola Su
perior de Guerra. É quando o Cel. Frazão teve
a coragem de me propor para na Adesg paulista
fazer uma palestra. imediatamente demitiram o
Cel. Frazão de lá e o negócio nunca saiu. Esse
é o meu juízo a respeito do que V.Ex" chamam
doutrina de segurança nacional e que é um ponto
que. em parte. discordo do meu querido amigo
General Euler Bentes. O que vou dizer. agora.
é que enfrentei, em debate. os mais aguerridos
auditórios do Brasil. fruto também da experiência
de ter pertencido à Secretaria do Conselho como
Major, em 1953. Quero que tenham tolerância
para o que vou lhes dizer. Ora, o que é o Conselho
de Segurança Nacional? É o Presidente e os Minis
tros. Nesta Constituição, já excluíram os chefes
do Estado-Maior da Marinha. Exército e Aeronáu
tica, que nas outras Constituições pertenciam
também a ele. E acrescentou o Ministro-Chefe
do Gabinete Militar e o Ministro-Chefe do SNI e
o Chefe do EMFA,também. como Ministro. Então
ficaram 6. Antigamente eram 3 Ministros militares
e 3 chefes do Estado-Maior, também 6. Quem
é que conduz a política nacional? Não é o Poder
Executivo? O que o Conselho de Segurança Na
cional é? Não é o Poder Executivo? Não quero
que V. Ex" queiram destruir a tradição e fiquem
olhando as palavras "segurança nacional" como
um fantasma terrível. Todas as nações têm as
suas doutrinas de segurança. Os objetivos nacio
nais permanentes de que ele está falando aqui:
o Conselho de Segurança faz o quê? Estabelece
os objetivos nacionais permanentes e as bases
para a política nacional. Os objetivos nacionaís
permanentes são os mesmos em todos os países,
com uma diferença grande entre as nações de
mocráticas e as totalitárias. Nas nações democrá
ticas, o poder é representativo; nas nações autori
tárias o poder é totalitário. Essa é uma diferença
flagrante. Nas nações socialistas, a propriedade
é do Estado. As Constituições democráticas vêm
com esses velhos dogmas que todo mundo co
nhece. consagram a liberdade de iniciativa e a
economia de mercado diferentemente. São só
essas duas diferenças. Se olharmos os objetivos
nacionais permanentes do Brasil e da Rússia as
diferenças são: independência. integridade. sobe
rania, desenvolvimento e segurança, para culmi
nar na paz social, que é o ideal de todas as nações
Talvez a confusão que se faz seja entre lei de
seguran~a nacional e doutrina de segurança na
cional. E evidente que o erro cometido por nós,
militares. foi não entender que o mundo tinha
mudado. Infelizmente. os nossos presidentes.

com todo o respeito que tenho por eles. foram
presidente nominais. os presidentes reais foram
o Dr. Símonsem, o Dr. Delfim. Eles que coman
daram, de fato. Sendo assim. tiveram que pagar
o ônus da equação que os brasileiros passaram
a sofrer, na hora em que o mundo mudou. O
que nos faltaram foram estadistas. O mundo mu
dou e nós continuamos com o modelo depen
dente, que também não é nosso, dos militares,
é o modelo do Presidente Juscelino. continuado
por nós. fazendo ênfase em apenas dois objetivos:
segurança e desenvolvimento. A Escola Superior
de Guerra metia na cabeça de gerações, que.se
gurança e desenvolvimento são as duas faces da
mesma moeda. Se naquela hora o SNI. em vez
de, estar controlando o meu telefone. onde eu
andava e me seguindo. estivesse fazendo uma
avaliação estratégica da conjuntura. teria chegado
à conclusão de que o mundo havia mudado. fruto
daquelas crises a que me referi anteriormente:
a crise crítica do capitalismo depois da guerra,
a crise do sistema financeiro, a criação da segu
rança nacional e as duas crises do petróleo.

Sendo que, na segunda crise do petróleo. os
arábes se uniram com as Sete Irmãs para explorar
o Terceiro Mundo. É uma societas ceiem entre
os bancos ocidentais. os árabes e das Sete Irmãs
do petróleo, para passar de 14 para 34 dólares.
E já estamos na mesma rota. porque já chegou
a 20 dólares. Então. um modelo agarrado no Bra
sil desnecessariamente ao petróleo. produz esses
absurdos, que é a Petrobrás. com o aplauso geral
da nação. fazendo perfuração com lâmina d'água
de mil metros. Isso é um crime contra nós. Esse
dinheiro era para desenvolver um programa de
álcool descentralizado por todo o País. O outro
crime foi o Banco Mundial levar para o álcool.
que é uma coisa descentralizada. o erro do petró
leo. O petróleo. concentrador, então. cria a socie
dade de Cubatão, que é a desgraça. a humilhação
da dignidade da pessoa humana. É a civilização
do petroléo. Pois bem. Nós burramente fizemos
o plano do álcool. só com um milhão de litros/dia,
concentramos. Ora. Ex" se fosse. à hora. ninguém
seguraria este País. Se algum estadista disser: Va
mos descentralizar o Brasil. na agricultura de sub
sistência e na geração de energia do álcool. seja
da cana, da mandioca, etc. o Brasil vai explodir.
e a poupança vai crescer disseminada em todo
o País. A maldade que fizeram conosco foi que.
quando o Dr Delfim fez a crise em 1981, a crise
já existia há 3 ou 4 anos. Por quê? Porque com
aquela idéia de continuar fazendo com que o nú
cleo do tnàngulo Rio. Belo Horizonte e São Paulo
continuasse produzindo. paralisou o País em todo
o interior, não foram mais recursos. Se V. Ex"
pegarem as estatísticas. elas mostram que, pela
primeira vez na História. a população urbana pas
sou a ser maior do que a rural, porque não ia
nada para os campos e. evidentemente, houve
a concentração urbana. Então. eu queria dizer
a V.E,xos que. se pegarem a Constituição do Impé
rio. está lá o embrião da nossa doutrina de segu
rança. Há duas formulações; uma é a sociedade
achar que tem o poder taumatúrgico de mudar
os costumes, sempre através da lei escrita. E
a outra, que é baseada nos países sexônícos que
é o direito costumeiro de evoluir sempre. Então.
por isso que eu acho que essas discussóes sobre
palavras. são discussões objetivas, não entram
na essência dos fatos. Podem estimular. estou

de pleno acordo que V.Ex" tíram esses excessos
de dirigira política nacional. E claro. não há razões
para isso. Mas, no mais. são palavras. Vou pedir
licença a V. Ex" para procurar aqui os artigos
da Constituição do Império.

Primeiro. na Constituição do Império, eu acho
admirável a definição do dever cívico. "Todos os
brasileiros são obrigados a pegar em armas para
defender a integridade e a soberania do Império
contra seus inimigos ínterns e externos" está es
crito. na Constituição do Império. Isso para mim
é uma clarinada. Na Constmnção Republicana de
91. uma das emendas derrocadas queria essa
redação e daí veio essa redação que vige até hoje.

"Que todos os brasileiros são obrigados
ao serviços militar e a outros encargos".

Não é assim.
Vejam a diferença:

"Todos os brasileiros são obrigados a pe
gar em armas. para defender a independên
cia. a soberania e a integridade do Império,
contra os seus inimigos externos e internos."

Segundo: Nas missões do Poder Executivo. Vou
ler:

"Declarar a guerra e fazer a paz, partici
pando a Assembléia as comunicações que
forem compatíveis com interesses e segu
rança do Estado."

"8° Fazer tratados de aliança ofensiva e
defensivas. de subsídio e comércio, levan
do-os depois de concluídos. ao conhecimen
to da Assembléia Geral. quando o interesse
e a segurança do Estado. o permitirem."

E. finalmente, o artigo que regula o estado de
sítio.

Vou ler:

"N°35 do art. 167: "Nos casos de rebelião
e invasão de inimigos. pedir a segurança do
Estado que se dispense por tempo determi
nado algumas formalidades que garantam a
liberdade individual.poder-se-á fazê-lo por ato
especial do Poder Legislativo.Não se achando,
porém, a esse tempo. reunida a Assembléia
e correndo a Pátria iminente perigo. poderá
o Governo exercer essa mesma providêndia,
como medida provisória indispensável, sus
pendendo-a imediatamente quando cessa a
necessidade urgente. que a motivou, devendo
em um e outro caso remeter à Assembléia,
logo que reunida for, uma relação motivada
das prisões e outras medidas de prevenção
tomadas. E quaisquer autoridades que tiveram
mandado proceder a elas serão responsáveis
pelos abusos que tiveram cometido a esse res
peito"

Então. eu estou mostrando a V. Ex",
Agora. na definição das Forças Armadas:
"A Força Armada não é deliberante Entra em

forma para cumprir ordem da autoridade legal.
É a mesma em todo os países."
Evidentemente, nas democracias, sobretudo na

democracia da América-Ibérica, é evidente que
ocorre um fato de que os partidos não estão estru
turados.

É uma aventura V. Ex.... criarem o Parlamen
tarismo que a Comissão Afonso Arinos quer. En-
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quanto não houver partidos políticos que não se
jam essas reuniões de facções, que não conse
guem nem apoiar o poder, é evidente que é um
a Imprudência uma nova tentativa parlametarista.
V. Ex'" não devem fazer isto, de modo nenhum.
É obrigar o Brasil à repetição da crise de 61.

Então, observamos o que estado de sítio, o
outro assunto que, em parte, eu divirjo do meu
velho e querido amigo.

Ora, Ex' há ocassiões em que a salvação da
Nação está representada no Presidente da Repú
blica. O ônus que a República Francesa pagou,
com essa dissociação de poder, foi terrível, em
1940.

Agora, V. Ex" vêem o que é a existência de
um estadista. Quando V. Ex's vêem o General
De GaulIe colocar na Constituinte dele o art. 16
pelo qual, neste mesmo caso que está aqui na
Constituição do Império; "Quando a Nação está
em perigo, o Presidente da República, consultado
o Conselho Constitucional, age segundo as cir
cunstâncias".

Então, eu acho que seria mais prudente que
V.Ex'" marchassem no outro caminho. Ora, quan
do a sociedade está em crise, é evidente que a
crise vai para o Parlamento. A crise é geral. E
quem está encarregada de salvar a Nação vai
ser engolfado numa luta parlamentar que é igual
à da França em 1940. Então, será muito mais
prudente que o Srs. façam, segundo o modelo
francês: O Presidente da República apela para
um conselho composto de nove membros, três
nomeados pelo Senhor Presidente, três nomea
dos pela maioria da Câmara dos Deputados e
três pela maioria do Senado Federal. Se fizeram
três menos dois da maioria e um da minoria,
representação proporcional, é a maneira de pre
servar a Nação na hora do perigo grave, jogar
essa responsabilidade em acrme de um Parla
mento que está sofrendo a mesma crise que a
sociedade se debate, é muito alta a responsa
bilidade que os Srs. vão adotar. É preferível sub
meter a um conselho composto pela Câmara dos
Deputados e do Poder Executivo. Dessa forma,
o estado de sítio fica resolvido da mesma forma,
com este conselho.

Queria, para terminar, dizer aos Srs, que servi
nesse chamado Conselho, justamente na fase
constitucional do Dr. Gétulio Vargas, com o meu
comandante e querido amigo, o então General
Caiado de Castro. Que observei? O Dr. Getúlio
Vargas nunca reuniu o Conselho. Julgo que o
Dr,Getúlio Vargas só reuniu o Conselho de Segu
rança para aceitar a guerra que a Alemanha nos
moveu. Por que a Secretaria Geral,segundo estou
vendo, também pelas palavras que ouvi hoje e,
sobretudo, por alguns debates da Comissão que
acompanhei pela televisão, pareceu-me que está
hevendo um equívoco grave da parte dos Srs.,
um Conselho abstrato como é este que só tem
nome de Conselho de Segurança Nacional. Num
regime presidencialista o que valem os Ministros
demissíveis ad nutum? Então, o Conselho é uma
cobertura do Senhor Presidente para os Srs E
um órgão desses, não poderia deixar de ter um
Estado-Maior. O Estado-Maior do Conselho, ao
invés de chamar Estado-Maior, desde a primeira
organização, chama-se Secretaria Geral do Con
selho de Segurança O Dr.GetúlioVargas,quando
vislumbrava algum documento sério, louvada a
sua integridade pessoal, um sinal de corrupção,

a lápis vermelho, escrevia assim no canto: SEC
GER. Secretaria Geral, porque ele sabia que ali,
ao comando do chefe do Gabinete Militar - era
assim na época. Atualmente eu não sei se é assim
ainda. Mas os oficiais estão aí.A Secretaria Geral
é subordinada ao Chefe do Gabinete Militar? Con
tinua? Então, é a maneira certa - estudava-se
aqueles papéis, e o Dr. Getúlio Vargas recebia
com isenção. No Governo da Revolução qual foi
a reunião do Conselho que os Srs. viram? Eu,
ao que me recordo, só vi uma que foi essa infeliz
reunião que o Presidente Figueiredo, obdecendo
ao FMI, aprovar o Projeto 2045. Os Srs. sabem
de uma outra?

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra a V.Ex', pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Pediria a V. Ex', porque muitos Constituintes gos
tariam de ter o privilégio de dirigir perguntas ao
nosso brilhante General expositor, para estabe
lecer uma certa limitação no tempo, a fim de
que nós possamos interpelá-lo. Já fêz uma hora
que V.S' está tecendo suas considerações.

O SR. ANDRADA SERPA - O Sr. Presidente
falou de que podemos ficar aqui até às 15 horas.
Há um equívoco.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Mas o Sr. Presidente não tem audiências às 15
horas. Estou vendo que vai chegar as 15 horas ...

O SR.PRESIDENTE(José Tavares) - Na reali
dade, só podemos ficar aqui até às 14 horas e
30 minutos, quando começa a sessão da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Pediria, primeiro, aos colegas que, dentro do
possível, se cingissem às perguntas de maneira
objetiva e, se possível, não várias perguntas. Por
que várias perguntas, evidentemente, exigem vá
rias respostas. E temos dois expositores

Pediria ao nosso ilustre General Serpa, na me
dida do possível, que fosse mais sucinto nas res
postas.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte /ram
Saraiva.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Iní
cialmente, gostaria de render as minhas homena
gens aos Generais Euler Bentes e Andrada Serpa,
primeiro, pelo desprendimento, claro, de terem
aceito o convite desta Comissão que entendeu,
pelos relavantes serviços que prestaram não só
às Forças Armadas, que os depoimentos de V.
Ex" enriqueceriam, em muito, os nossos traba
lhos. Como autor de convite fico realmente honra
do, porque muitos assuntos aqui debatidos estão
sendo objeto de análise por outros segmentos
que aqui comparecem também. Mas era preciso
que ouvíssemos duas vozes experientes.

As indagações que faria ao General Euler Ben
tes Monteiro e ao General Andrada Serpa, foram
praticamente respondidas, quando das indaga
ções dos colegas constituintes que me antece
deram, porque realmente são os assuntos mais
polêmicos porque teremos de trabalhar em cima
do texto constitucional que seria de bom alvitre
que se levantasse as questões polêmicas, como,
por exemplo, a questão da ideologia da segurança
nacional, que ainda continuará sendo assunto de

indagação que não concordamos, principalmente
eu não concordo na forma em que aparece na
Carta vigente. Não concordo por uma razão muito
simples. Entendo, caro General Andrada Serpa,
que na medida em que se escreve, na medida
em que se fortalece, é provável que a própria
autoridade, já recebendo o beneplácito da lei, exa
gera. Entendo que isso é que facultou uma série
de exageros, sobretudo, o que considero mais
grave, como quando V. Ex' colocou, responden
do, fazendo a distinção entre o Conselho de Segu
rança Nacional e a Lei de Segurança Nacional.
Realmente, nunca fizconfusão em relação a isso
Tanto não fizque por três vezes insisti,no plenário
da Câmara dos Deputados e, recentemente, no
Senado Federal, pela revogação total da lei de
Segurança Nacional. Até porque entendo que o
Poder Executivo- aí já não mais os MinistrosMili
tares, mas o próprio Poder Executivo - aprovou
e Implantou uma lei que é totalmente íncontítu
cional, porque ela julga antes mesmo do crime
acontecer, e inconstitucional, porque ela fere os
próprios preceitos constitucionais pela forma, in
clusive, com que foi adotada, porque nós não
a votamos, ela passou por decurso de prazo, que
é outro mecanismo utilizado. General Andrada
Serpa, S. Ex' disse que o Exército não queria
a ditadura militar.Eu perguntaria: O Exército todo
ou parte do Exército? E me louvariana experiência
de V. Ex' para realmente sentir esse momento
nacional - espero que minha pergunta não seja
longa - e que V. Ex' possa me responder rapida
mente para que outros colegas possam indagar.
Qual seria esse Exército? Porque vimos realmente
um Exército que, no fim, terminou por nos dar
sustentação a cinco generais presidentes que não
foram eleitos. Aí louvo a atitude do General Euler
Bentes Monteiro, quando foi o anticandidato. En
tão, perguntaria, para que V. Ex' nos dissesse ela
Exército nacional ou segmento do Exército na
cional.

Quando iniciou a sua brilhante oração, V. Ex'
disse que o Exército não queria ditadura militar.

O SR. ANDRADA SERPA - É sempre aquela
dificuldade de ser conciso diante de questões gra
ves e que exigem o apelo da História. Poderia
dar uma resposta de três linhas, mas não vou
dar. Vou insistir explicando a V.Ex'

Então, na Históriado Brasil,o Brasilnasce inde
pendente sob o signo da intervenção militar. Vou
dar um exemplo. Quando Martin Francisco des
ceu na praça do Rio de Janeiro e levantou 400
contos, o grande jornalista da Independência, Hi
pólito da Costa, e o Marquês de Barbacena, em
Londres, queriam que o patriarca tomasse um
empréstimo em Londres, o Martin Francisco e
o José Bonifácio não aceitaram isso, porque pou
pança se faz em casa. Levantaram, na praça do
Rio de Janeiro, 400 contos e construíram o Exér
cito e a Marinha da Independência que, em efetivo,
é maior do que tropa arregimentada pelo Bolívar
e pelo San Martin. E o sofrimento da Indepen
dência na Bahia é o maior do que a campanha
deles. Segundo - a lição é do Rocha Pombo 
quando houve a virada absolutista em Lisboa e
o Príncipe percebeu que poderia continuar com
o Reino Unido, derrubou os Andradas, no mês
de julho, e, em 10 de novembro - sempre uma
data fatídica para o Poder Legislativo e para a
representação popular - fechou a Assembléia na
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frente da tropa, tendo nas barretinas os raminhos
de café e fumo. Bem, essa mesma tropa, nove
anos depois, reuniu-se no Campo da Honra, que
é o Campo de Santana, e mandou avisar a Dom
Pedro que o tempo dele estava terminado e que
fosse embora. E ele foi.

No grande período constitucional do império
há uma intervenção flagrante da força feita pelo
grande pacificador, pelo General invencido, ~u
que de Caxias que, sondado para comandar dian
te do impasse no Paraguai respondeu: "A minha
espada não tem partido". Mas ele era um político
conservador e não aguentava aquele Gabinete Li
beral do Saraiva continuando. Então, começa a
haver os desencontros de carta. E, no fim,o Impe
rador sujeitou a questão ao Conselho do Estado,
que era de nove membros - Demito o general
ou divulgo o Ministério. E o conselho de Estado
se dividiu, com a maioria de um, mantendo o
Ministério E o Imperador que sabia que era muito
mais fácil arregimentar Mimstrodo que substituir
o único homem que se impunha não só ao Exér
cito brasileiro como à Argentina e ao Uruguai,
fez o contrário, derrubou o Gabinete de Zacarias
e manteve o comandante-chefe. O que foi a Pro
clamação da República? Uma quartelada - olhem,
falar com essa rudeza que estou falando, os Srs.
vão levar anos para achar outro - da guarnição
miltar do Rio de Janeiro em que o comandante
da ordem e da lei, o Marechal Floriano Peixoto,
Ajudante-Gerai do Exército recusou-se a jogar as
tropas que estavam na frente do Quartel General,
contra as tropas revoltadas que estavam no Cam
po de Santana, formadas em linhas duplas. E
quando o Marechal Deodoro da Fonseca entrou
com o quepe na mão e mandou tirar aquele trom
bone da frente, que era uma metralhadora, o que
os Srs, acham que ele gritou, assim, quando está
naquela atitude da estátua? - Viva o Imperador!
Que era o que ele tinha gritado a vida inteira.
Prendeu o Minitério- era um homem emotivo,
valente, sofredor, asmático - soltou o Ministério,
terminou só dando residência forçada ao viscon
de de Ouro Preto, que era um homem de 47
anos que representava o poder civil e foi para
a casa continuar a sua crise de dispnéia. Nessa
hora, alguém vai lá e diz: "Olha, o Afonso Celso
sugeriu e o Imperador aceitou que o novo Minis
tério fosse presidido pelo Silveira Martins". Ele
era inimigo pessoal do SilveiraMartins. E, aí, saiu
num passeio simbólico pela capital da República
a cavalo, tendo, a cavalo, ao lado dele, os Generais
Honorários da República - os Srs. sabem quem
eram? - Rui Barbosa, Campos Salles, Prudente
de Morais. E, aí, na Camâra de Vereadores do
Rio, a República foi proclamada. E o Senado do
Império continuava em sessão, tranqüilamente.
Agora os Srs. dirão: foi intervenção da força e,
afinal de contas, não houve derramamento de
sangue. É uma ilusão. Foi a mais disputada revo
lução do Brasil, a dignidade da pessoa humana
foi mais enxovalhada na chamada guerra entre
maragatos e chimangos, no Ris> Grande do Sul,
chegando até Santa Catarina. E a consolidação
da República.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GONOÍNO 
E o aniquilamento dos republicanos e abolicio
nistas que tinham uma proposta mais avançada,
como Quintino Bocaiúva, André Reboucas e tan
tos outros.

O SR. ANDRADA SERPA - Não fique V. Ex"
aborrecido de eu contrariditá-Io. VejaV.Ex"o se
guinte: o Partido Republicano fez o Manifesto 70,
e logo depois, homens de alto valor, como o Co~

selheiro Lafayete Rodrigues Pereira, um dos tres
grandes juristas brasileiros, ao lado do ClóvisBevi
lácqua e do Teixeirade Freitas, este home~ aban
donou e foi servirà Monarquia, e os repubhcanos,
no dia 15 de novembro, não tinham os quadros
para governar o Brasil.E como não havia quad~os
para governar o Brasil,eles usaram, com exceçao,
que eu saiba, do Rio Grande do Sul e de Pernam
buco, o Partido Liberal,quer dizer,eles não tinham
quadro, eram uma minoria, a vitória era de uma
quartelada militar. Então, o Brasil foi governado
com os quadros do Partidos Liberal do Império.

Estou vendo os Srs, é por isso que digo que
a discussão é adjetiva, sem nenhum desapreço
a quem está querendo mudar as palavras, estou
vendo atribuírem à Constituição de 1934 uma
redação nova, não, meus Srs. É o desconheci
mento do que se passou. A redação que está
na Constituição de 1891, foi feita por uma comis
são constitucional. Dizo art. 14:

"As forças de terra e mar são instituições
nacionais permanentes destinadas à defesa
da Pátria, no exterior, e à manutenção das
leis, no interior."

Agora, dentro dos limites da lei a Força Armada
é essencialmente obediente aos seus superiores
hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições
constitucionais.

Então, os Srs., sabem que tenho o maior apreço
pelo jornalista Newton Rodrigues um dos homens
que apoiou a minha candidatura ao Clube Militar,
dando-me oportunidade de externar o meu ponto
de vista na sua coluna. Ele faz aí um artigo, mos
trando que as dificuldades por este Brasil - esse
negócio aí de a lei e a ordem ou a ordem e a
lei - é ignorar a polêmica inicial.

Então, aprovada a Constituição durante a dita
dura do Marechal Floriano Peixoto, que reformou
administrativamente treze generais, que deportou
gente para Tabatinga, durante essa ditadura apa
receu, então, a polêmica revivida agora, que era
a respeito dessas palavras finais "sustentar as íns
tltuições constitucionais". E, agora, os Srs., pelo
que vejo,querem que seja "garantir as instituições
constitucionais". E a mesma coisa, é uma discus
são adjetiva. O problema não é esse. O problema
é que quando a sociedade entra em crise, o Parla
mento entra em crise, os oficiaíse sargentos per
tencem à classe média, a classe entra em crise,
a crise política é levada ao âmbito dos lares e
ao interior dos quartéis e, no fim, saem essas
intervenções militares como poder moderador.
Tanto eu, como o General Euler Bentes Monteiro,
que atravessamos todas essas crises, sabemos
bem quanto é penoso para nós cumprir o dever
militar. Por que? Porque a nossa profissão é de
obediência, a nossa deformação profissional, em
vista da hierarquia e da disciplina dura, é obedecer
sempre. Então, o terrível,para nós, não é o dever
não, porque temos compromissos de arriscar a
vida e doá-Ia com nosso sangue à Nação, é saber
onde está o dever, quando a sociedade está em
crise. Esta é a resposta à pergunta de V. Ex"

SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA-Apenas,
só para concluir a indagação, gostaria que V. Ex"

reportasse a esses textos que, aliás, reportou mui
to bem, porque muitos debatedores passaram por
aqui e não fundamentaram. Ao passo que V. Ex"
fundamentou. Quer dizer, que a questão aí real
mente me convence que é a questão adjetiva.

Agora, na questão substantiva, qual seria real
mente o papel das Forças Armadas, no seu enten
der hoje, e aí V.Ex"não precisaria recorrer à Histó
ria, porque já o fez brilhantemente.

O SR. ANDRADA SERPA- O papel é um só,
está na Constituição do Império. As Forças Arma
das não são deliberantes, obedecem às autori
dades legítimas. Sobretudo, é evidente, está den
tro do contexto de que as Forças Armadas são
encarregadas da segurança interna, e quando as
instituições fracassam, também da segurança ex
terna.

O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA
Quando elas fracassam, ou quando elas próprias
convocam?

O SR. ANDRADA SERPA - É uma ilusão os
Srs, suporem que o golpe de estado é questão
ibero-americana. O golpe de estado existe em
qualquer país, historicamente falando. Quando
Napoleão dá o golpe na França; quando CromweIl
derruba e leva ao cadafalso Carlos I,na Inglaterra.
Ah! mas isso é passado. Não, Srs. A crise de que
resultou a V República Francesa é uma crise mo
derna. O exército da Argélia se revoltou, o poder
civil entrou em pane, os ministros parlamentaristas
que substituíam,primeirode mês em mês e, depois,
de 15 em 15 dias e, depois de, semanas, então,
foram tirar o General De Gaulle que estava em
Colombé de Les Églises para assumir a responsa
bilidadedo Estado isso é ibero-americana?O Gene
ral De Gaulle libertou as colônias, deu-lhes institui
ções semelhantes à França: parlamentarismo com
o presidente forte. Deixei a França em março de
1967, e naquela data, dos 16 países francófilos,
já haviamcaído três ou quatro presidentes.E,depois
que cheguei ao Brasil, com exceção de um que
está na Costa do Marfim, um homem de mais de
80 anos e que foi Presidente do Senado Francês,
e o outro, que é poeta de língua francesa, Tangot,
os outros todos caíram. E que numa sociedade,
em estado tribal,quando entra em crise só há um
setor em que o coletivose subordina a uma vontade
- é o setor militar. Com tudo nas mãos dos sargen
tos e tenentes, formados pelo Exércitofrancês.Sinto
contrariaros Srs., coisa que eu não queria de forma
nenhuma. Mas não posso deixar de passar para
os Srs., a experiência da minha vida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GONOINO 
Aí e que se coloca a questão. Pensa que o mono
pólio da força é uma característica de essência.
Por isso que o monopólio da força deve ser con
trolado por mecanismos democráticos.

O SR. ANDRADA SERPA - Responderia que
a pior desgraça que pode haver para qualquer
nação é a anarquia absoluta. A pior desgraça que
pode haver para uma nação, a meu ver, é a guerra
civil.

Então, essas intervenções militares que nunca
defendi, mas também nos casos em que ocorre
ram na minha vida, nunca me omiti. Sempre tiro
partido. Aconteceu assim. Até hoje não sei como
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cheguei a General-de- Exército com quatro estre
las. mas é o fato real, é a contingência de uma
sociedade que não consegue estruturar partidos
políticos. No campo político, protestei na hora.
O maior erro do Presidente CasteJlo Branco foi
ter acabado com a UDN, o PSD e o PTB. Por
quê? Porque criados, frutos da evolução da dita
dura do Dr. Getúlio Vargas, tinham um ideário,
sabiam o que queriam. foi o gra'Ie erro político
dele. Depois, deu nisso que está aí. Uma socie
dade que não consegue ter aquelas associações
paralelas, que exercem a vigilânciado Estado pela
sociedade, sempre no fim haverão intervenções
militares.

oSR.CONSTITUINTE IRAM SNcWVA-A força
continua sempre armada. Quero dizera V. Ex" que
o SNl é realmente ilegal. Concordo.

O SR. ANDRADA SERPA - Quanto ao SNI,
dei minha opinião.

O SR. CONSmUlNTE IRAM SARANA - Claro,
exato. É isso que V. Ex" falou. Ccncordo com V.
Ex". É ilegal, por isso, parabenizo...

O SR. ANDRADA SERPA - Aliás, quanto às
deturpações do SNI.

O SR. CONSTITUINTE IRAJ\\ SARAIVA 
Bem, encerrando a minha participação como de
batedor, perguntaria ao General Euler Bentes
Monteiro que colocou, clara e crístallnarnente,
concordo em gênero, número e grau. Com rela
ção ao conflito - bem colocado - da questão
entre as polícias militares e civis,qual seria o ângu
lo que melhor poderíamos enfeixar no texto que
está sendo escrito, para que não tenhamos esses
conflitos? Quer dizer, dada a experiência que tem
V. Ex" e que colocou brilhantemente o papel das
forças Armadas como sendo de defesa externa
e de garantia dos poderes constitucionais, no caso
da questão interna, como é que teríamos uma
redação menos complicada, no entender de V.
Ex"?

O SR. EULER BENTES MONTEIRO - Ex',
Srs. Constituintes, vou procurar focalizarobjetiva
mente esse problema.

Antes, gostaria de fazer uma observação, não
considero absolutamente subjetivas as coloca
ções de destinação de forças Armadas na Consti
tuição, de forma alguma, ou, então, todo o restan
te também seria subjetivo. Discordo, fundamen
talmente, desta colocação. Acho que, indepen
dente de todas as justificativas - e passei de
relance as múltiplas que se encontram justifican
do as intervenções militares - que temos de evo
luir. Não posso conceber Estado democrático
com possibílídade de intervenção militar da pró
pria iniciativa, seja qual for a justíticatíva. Existem
poderes constituídos, existem as atnbuições dos
órgãos responsáveis pela manutenção da ordem
e, por conseqüência, as Forças Ar-nadas por parte
desses órgãos não podem tomar a si, solucionar
crises que são de todo o Estado.

O SR. CONSmUINTE IRAM SARAIVA - Per
mite V. Ex" uma intervenção?(Assentimentodo ora
dor.) - V. Ex" deixou claro na sua prelação que
houve a garantia dos poderes constitucionais.

O SR. EULER BENTES MOf'lTEIRO - Sim,
estou reforçando e com bastante ênfase porque
ficou uma colocação do meu prezado General

Andrada Serpa, de que todos os problemas são
subjetivos. Não. Ele mesmo está apresentando
e apresentou, nas suas teses, uma série de proble
mas da ordem econômica que não seriam subje
tivos. São absolutamente objetivos. Desculpe-me
a ênfase, mas é porque eu, como ele, participei
de intervenção militar. Digo, acho que em meu
nome e dele mesmo, da maioria, se não da totali
dade dos nossos companheiros militares, que
aqueles que não tinham interesse em jogo, e sem
pre existem esses, aqueles que dizem que agiram
em funçao do seu amor à Pátria, do seu civismo,
da sua preocupação com a Nação ""7"" eu me colo
co, entre eles, como a maioria dos meus compa
nheiros - encontravam na Constituição uma jus
tificativapara isso, como procurei mostrar, sucin
tamente, a garantia da lei e da ordem, um comple
mento à garantia dos poderes constitucionais. Por
quê? Colocavam-se em consequêncía, em deter
minado momento, como avaliadores de que a
anarquia estava implantava no Estad, a lei não
imperava, a ordem não imperava, e não existiam
poderes constitucionais capazes de repor essa se·
gurança E tendo feita essa avaliação, julgavam
e agiam. Então, o Estado não existe.

O SR. CONSTITUINTE lRAM SARAIVA - O
art. 89 da atual Constituição prova isso

O SR. EULERBENTES MONTEIRO - Exata
mente.

Então, perdoe-me o ilustre Constituinte, mas
eu discordo fundamentalmente dessa colocação
de que são colocações subjetivas. Não, para mim
são muito objetivas.

Com relação às polícias militares, é evidente,
Ex", que dentro das atribuições do Estado, seja
no normal da manutenção da segurança pública
que, repito, é um problema de polícia, sempre
foi, seja nos momentos extraordinários daqueles
que estendem para chamadas crises, é interes
sante, já se fala em intervenção militar, porque
se discute se o funcionamento do Congresso tal
como está a Constituinte ou não, devia ser ou
não devia ser, quando ISSO são opiniões, não são
crises e, muito menos, representam possibilidade
de intervenção. Muito bem. Dentro desta coloca
ção de poder de polícia, é claro que além da
capacidade do poder de policia em determinado
momento, dentro das determinações dos poderes
constitucionais que as Forças Armadas devem
garantir, elas podem ser chamadas para um com
plemento de defesa, mas não é uma iniciativa
delas, elas têm que defender os poderes constitu
cionais. Esses é que determinam, em determi
nado momento, se a policia num determinado
Estado ou numa determinada região, não está
sendo suficientemente capaz de manter a ordem
ou está mal orientada dentro da organização do
Estado, e, então, a Federação, a União ou Estado
federal lança mão deste poder que é dele, mas
por ordem dele.

Agora, especificamente, à sua pergunta. No
meu entender, a polícia militar faz parte do poder
de policia, fique bem claro isso. Acompanhei, as
sim apenas por jornal, o que está sendo discutido
ai de interesses, me parece, entre polícia civil e
militar. São problemas de interesses, não estou
dizendo que não sejam justos, mas são problemas
de interesses A restrição que fiz de não chamar
a polícia militar, é porque as policias militares,

neste passado que já não é tão curto, foram toma
das forças auxiliares do Exército, quer dizer, pas
saram a se incorporar à vontade do Exército, foi
criada, inclusive,uma Inspetoria de Polícias Milita
res dentro do Exército e, por conseqúência, elas
se tomaram muito mais, corporativamente, parti
cipantes das iniciativas do Exército do que dos
próprios poderes do Estado. Em conseqüência,
reconheço a necessidade de, além de uma polícia
civíl, uma policia que a Comissão Afonso Arinos
chama de polícia militar, ainda, mas que eu dei
o nome de uma outra polícia que além das ativida
des especificas de Corpo de Bombeiro, etc., tives
se aquela tropa de choque necessária para o anti
motim, etc, enfim, a possibilidade de um policia
mento ostensivo onde ele fosse julgado neces
sário. Seria aquilo que hoje é chamado de polícia
militar,mas que acho que foi inteiramente defor
mado - e o perigo da deformação já alertei para
ele.

Acho que estou devendo adqui uma parte ao
General Andrada Serpa que não gostou muito,
apesar de que eu o ouvi durante cmco horas sem
pestanejar não concordando com muitas coisas.

O SR. ANDRADA SERPA- Meus Srs., eviden
temente, o General Euler Bentes Monteiro não
compreendeu o que falei.Disse aos Srs. que havia
problemas de segurança nacional de caráter
substantivo que foram aquelas questões que,
exaustivamente, desenvolvi; e que há problemas
adjetivos, não foram subjetivos. Deixei claro pe
rante os Srs, - acho que nenhum dos Srs. têm
dúvida-que era preciso ficara segurança intema
também como destinação das forças Armadas.
Disse aos Srs. que, quando o Senador me obri
gou, aceitava até a redação da Constituição do
Império que diz que as Forças Armadas "não é
deliberante, só entra em forma."

Agora, o que quis expressar que para mim era
substantivo são as discussões a respeito das dife
rentes redações desde o Art. 14, criado pelo gran
de jurista brasileiro e republicano histórico, Rui
Barbosa, que é um verdadeiro luzeiro da vida pú
blica brasileira. Foi quando ele escreveu, finali
zando o Art.14, que era "sustentar as instituições"
e que a forma que a Constituição de 1934 inovou,
garantindo a ordem e a lei.

Quanto à destinação das Forças Armadas, es
tou de pleno acordo com o General Euler e em
minha exposição eu afirmo isso, e o documento
que entrego à Subcomissão confirma. Agora,
quanto à redação é evidente que eu julgaria que
os senhores não poderiam, de forma alguma, ex
cluir a segurança interna da missão das forças
Armadas, porque quando a Policia, o Corpo de
Bombeiros, a Polícia Militar entrar em greve é
evidente, Agora, como ela não é deliberante, é
evidente que é o poder constítucional que tem
que atuar sobre elas. É ponto pacífico, é o único
esclarecimento que eu desejaria que o General
Euler nos desse.

aSR. PRESIDENTE(José Tavares)-Passare
mos a palavra ao próximo orador inscrito, que
é o nobre Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
Sr. Presidente, gostaria, preliminarmente, de me
congratular com o General Andrada Melo Serpa,
porque há muitos anos não ouço um discurso
nacionalista. E ele já fazia falta. Falo com toda
a sinceridade porque participei de diversos movi-
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mentos nacionalistas no Rio de Janeiro, onde es
tudava e trabalhava, e houve como que um sílen
ciamento em relação a esses temas que, acredito,
também alimentem a nossa chama cívica e nos
deixa em estado de alerta, de prontidão para uma
sensibilidade maior, um posicionamento mais fir
me na defesa daquilo que interessa mais de perto
ao nosso povo. É claro que existem diferentes
óticas, mas eu vejo pela ótica nacionalista uma
grande solução para muitos problemas contro
versos que existem nesta parte.

Apergunta ao General Serpa é pequena. Amais
prolongada será ao nosso General Euler Bentes.

General Serpa, V. Ex" falou que a dívida não
representou nenhuma transferência de bem de
capital para o Brasil. Ela foi apenas consumida,
petróleo etc. Mas eu pergunto a V. Ex": os equipa
mentos das hidrelétricas de ltaipu, Tucuruí e Três
Marias,as próprias barragens para as quais houve
aporte de recursos, o sistema de telecomunica
ções nacional que V. Ex' tanto defende e elogia
como uma das grandes conquistas do governo
autoritário, tudo isso não representa transferência
de bens de capital através da dívida externa brasi
leira?

o SR.ANDRADA SERPA- Vou começar pelo
sistema de comunicações. Quando o Presidente
João Goulart foi deposto, a dívida era de três bi
lhões de dólares, dívidalíquida.Em 1973, quando
o Presidente Médici termina, a dívida era de seis
bilhões de dólares. Ora, quando o Presidente Mé
dici terminou já estava assegurado o grande de
senvolvimento das comunicações. O Brasil era
um País em que ninguém falava com ninguém.
E quando o Presidente Médici terminou, nós já
tínhamos comunicações admiráveis, naquela
época, e que têm sofrido um desgaste grande
depois. Mas todo esse dinheiro gasto em comuni
cações - um bilhão de dólares anualmente por
ano seguidos depois da Presidência Costa e Silva
- foi todo errado. Foi a imposição das multina
cionais. Transformaram o Pais em capitanias he
reditárias, uma da Ericson, uma Singer, uma da
Phillipso Nordeste. Então, foi isso que aconteceu
com o Pais. AAustrália e a Africado Sul, na mes
ma época, modernizaram as suas comunicações,
mas, pelo menos, não tendo criado, criaram uma
medida defensiva:colocaram todas elas em licita
ção e a que ganhou foi encarregada de construir
o sistema. Quer dizer,não inovaram, não criaram
tecnologia, mas pelo menos resguardaram. O
nosso absurdo é que nós temos capitanias heredi
tárias. Com isso, eu dificulteia alteração e a logís
tica de reposição e criei canais de importação
da Suécia, da Alemanha, da Holanda e da IPT
para o Brasil.

Agora, de 73 a 76 a dívida cresceu de seis
para dezoito bilhões. E de 76 para o fim do gover·
no Geisel, eu não sei ao certo se ela terminou
em 45 ou em 48 bilhões.

Vamos parar aí porque, a meu ver, o governo
Figueiredo só fezTucuruí e Carajás. E completou
ltaipu.

Eu queria lembrar aos Srs. que o plano Marshal,
que pegou uma Europa destruída, cidades como
Dresden foram arrasadas em duas noites, essa
destruição foi sanada pelo Plano Marshal. E o
Brasilnão teve guerra, não houve destruição algu
ma. Frankfurt a mesma coisa. Quando fala em

Coventry, é brincadeira; as bombinhas alemães
de Coventry não têm nada a ver com as bombas
arrasa-quarteirão de Frankfurt e Dresden.

Então, o que aconteceu com a nossa dívida?
Chegou a 18 bilhões em 76. O Plano Marshal
foi de 26 bilhões. Como é que essa dívida, de
45 ou 48 bilhões, que é a dívida até o governo
Figueiredo, seria nos empreendimentos de ltaipu,
o dinheiro gasto com o plano atômico que apenas
salvou a debilidade periclitante do KVU alemã!
Por quê? Isso aí seria, a meu ver, muito menos,
apesar da brutal desvalorização do dólar que fOI
conseqüência da subida do ouro. A onça que
valia 35 dólares em 82, chegou a 840 dólares
e agora está na ordem de 450. Quer dizer,o dólar
foidesvalorizadovintee duas vezes ou onze vezes.
E nós, brasileiros, entregando o que é nosso com
a tonelada de ferro, como é feito em Carajás,
a 15 dólares. Em Minas, no porto de Tubarão
ou Sepetiba a 18 dólares.

Então a espoliação do país é de levantar as
pedras das ruas. E quando eu digo que a dívida
é captial sobre capital na sua intensidade, não
sou eu que estou dizendo isso. Kissinger,o Lord
Lever que foi lorde do Tesouro inglês, dizem a
mesma coisa. Aqui no Brasil;os senhores procu
rem nos Anais. O Deputado Herbert Levyfez um
estudo no fim do Governo Geisel em que - aliás,
foi quando a dívida atingiu 80 bilhões, deve ter
sido por volta de 1982 - ele fez um estudo com
a equipe econômica da Gazeta Mercantil e che
gou à conclusão de que a dívida real era de 30
bilhões de dólares e o mais era juros sobre juros.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Acho que realmente, V. Ex" nos esclareceu bas
tante em relação aos termos da dívida,reconheço
que há uma deterioração das relações de troca
Todavia,embora eu queria assinar a fichada Fren
te Parlamentar Nacionalista que V. Ex" preside,
entendo que o problema não é assim tão carte
siano. O modelo dependente não pode ser o bi
cho-papão de tudo isso. Talvezaté ele seja decor
rente de uma série de outras injunções da própria
estrutura da sociedade brasileira no seu aspecto
econômico, político, institucional etc.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Nobre
Constituinte, se V. Ex" me permite interromper
a explanação para fazer um apelo aos colegas
e contar com a compreensão de todos, inclusive
do General Serpa. O General Euler assumiu um
compromisso de almoço com o MinistroBrossard
e o fez na certeza de que ele seria apenas o único
palestrista no período da manhã, já que esta Presi
dência somente alterou este roteiro na noite pas
sada a pedido do Senador Iram Saraiva que, em
nome do General Andrada Serpa, que teria um
compromisso no horário avançado - que seria
às 17 horas - e que gostaria também de falar
na parte da manhã. E o General Euler não sabia
disso.

Então, eu quero colocar aos meus colegas, pri
meiros, se alguns dos Srs. tiverem questionamen
tos a fazer ao General Euler, eu pediria que o
fizessem para que ele possa cumprir fielmente
com o seu dever cívico e patriótico, já que o mo
mento é histórico e sério, para que pudéssemos
liberá-lo.Afinal de contas, nós não podemos pre
judicar um compromisso que ele assumiu, já que
o fezcom base numa programação que a própria
Subcomissão estabeleceu. E gostaria, para tanto,

de contar com a compreensão do General Serpa,
porque ficaríamos aqui até às 14:30,que é o limite
do nosso horário

Passo então a palavra ao nobre Constituinte
Ottomar Pinto para dirigir seu questionamento
ao General Euler.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO
General Euler, V. Ex', ao expor as suas idéias,
fez questão de salientar o alto valor que V. Ex'
atribuía ao que está explicitadona proposta Afon
so Arinos para a nossa Carta Constitucional que
restringe a Iniciativa das Forças Armadas na ga
rantia das forças constituídas aos casos estritos
da lei e por iniciativa dos poderes constituídos.
É claro que todos nós somos contra o interven
cionísrno nas Forças Armadas. Agora, só queria
enumerar a V. ex"o segumte: na Alemanha, Hitler
era o poder constituído, pelo menos era o chan
celer do regime parlamentarista. As organizações
paralimitares do partido nazista agrediam, amea
çavam e implantavam o terrorismo na Alemanha
para forçar, inclusiveem tempo de eleição, o elei
torado a votar.Os membros do Partido Comunista
eram literalmente massacrados por lá. E nunca
Hitler moveu uma palha no sentido de contra
arrestar a ação maléfica das suas organizações
partidárias. E o Parlamento, os senhores sabem,
ele era o chanceler, ele poderia obstruir as mano
bras parlamentares. Desta maneira ele conseguiu
chegar ao poder total e desmoralizou o Exército
e os chefes militares alemães para poder fazer
o país entrar na aventura da guerra. V. Ex' deve
se lembrar que, diferentemente de 1914, quando
os alemães foram para a guerra, a população
jogava flores, em 1939, saía o povo alemão ate
morizado porque sabia que aquilo era o holo
causto do seu próprio povo. No Brasil,em 63/64,
o presidente e o povo nas ruas, uma insatisfação
social generalizada, a vontade nacional - que
foi dito aqui que é bastante firme - apontava
a sua desaprovação àquele estado de coisas As
Forças Armadas ficaram nos quartéis e só em
última instância é que houve aquele movimento
que depois, infelizmente, se prolongou além do
que costumeiramente ocorria. E V. EX" sabe que
a intenção do primeiro presidente da revolução
era entregar, eu creio, o poder a um civil. Então,
apenas eu queria citar esses aspectos a V. EX"
para me esclarecer dentro do possível,dentro des
ses precedentes históricos - e há numerosos
outros na Itália, Portugal etc. - como seria esse
procedimento no caso de conflito entre os pode
res constituídos, no caso de divórcio entre a ex
pectanva da SOCiedade nacional e as Intenções
dos detentores do poder constituído.

o SR. EULERBENTES MONTEIRO - Creio
que o caso específico da Alemanha é bastante
sul generis, porque, na verdade, eles estavam
formando um estado totalitário. Um estado totah
tário decorrente de toda aquela conjuntura que
nós conhecemos, justificando ou não, mas ele
estava formando um estado totalitário.De tal ma
neira que a ação do chefe tinha que ser toda
poderosa, abrangendo todos os setores, e aqueles
que iam obstaculizando aquela sua ação foram
sendo afastados, até as Forças Armadas, como
o senhor bem disse, porque a guerra foiconduzida
por Hitler, um proflssional militar que, afinal de
contas, era um cabo, eliminando aqueles que
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eram considerados os maiores chefes profissio
nais militares da época.

Mas,Ex', o assunto é verdadeiro. Eu disse, aliás,
que ele é verdadeiro. E até ousei dizer que n6s
estamos sujeitos ainda à intervenção militar. Es
tou ciente, por manifestações de jamais, das ma
nifestações tomadas pelas Forças Armadas. Co
mo eu disse, por autoridades do Poder Executivo
e do Legislativo. Mas nós estamos, no meu enten
der, cuidando de organizar um estado democrá
tico. Isso é que se está cuidando. Se passasse
pela cabeça dos Constitumtes que deveria haver
um poder acima dos três Poderes da Nação, um
novo poder, um poder moderador, um poder de
tutela, então, que se insira ele no texto constitu
cional e se regule a forma pela qual ele vai atuar,
porque, se não, ficapor aí simplesmente o arbítrio,
como eu faleipara o Senador, de uma avaliação
e um julgamento por uma força que não tem
esta atribuição dentro do Estado, mas que pura
mente a faz baseada não só no seu patríonsrno,
o seu civismo etc., vamos afastar isso, mas afasta
porque tem o poder, as armas que lhe foram
concedidas não para este fim,mas para defender
o Estado.

Então eu acho que escrever uma Constituição
admitindo uma escala de intervenção, que não
sejam as escalas de estado de emergência ou
de alarme ou estado de sítio,etc., mas um estágio
superior a tudo em que se dê a completa liberdade
de ação às Forças Armadas, perdão, EX, eu não
julgo que isso seja um estado democrático. Admi
to, sim, como um estado totalitário, um estado
mllitarista. Nós acabamos de viveressa experiên
cia. Nós temos vinte anos de experiência para
olhar! Tanto como o General Serpa, eu não gosto
de ir lá para o Império.Acho que as coisas evoluí
ram e temos observações mais recentes.

Esposo esta opinião, EX, e com muita vontade
eu a coloco perante os Srs., pOIS, como disse,
participei de intervenções militares cônscio na
quela obrigação de que estava cumprindo um
dever e, também, de que tinha o direito por uma
interpretação constitucional.Muitobem. E os Srs.
dirão: por que se arrependeu? Arrependi-me por
que em determinado momento da Revolução de
64 que evoluiu por uma mudança de regime 
e uma mudança de regime é uma mudança no
Estado - eu conversava com o Presidente Cas
telJo Branco, a intenção era pura e simplesmente
restabelecer a ordem e retornar à vigência do
poder civil, da organização estatal e as coisas fo
ram tomando conotações completamente dife
rentes que nos levaram,evidentemente, a um regi
me ditatorial, a um regime autoritário, a um regi
me onde os três Poderes não funcionavam, evi
dentemente, harmonicamente entre si. Então, es
sa é a razão, Ex', e uma opinião apenas. Sei que
existemmuitas outras e que o assunto é polêmico,
e, eu ousei dizer que, dado as pressões e aos
lobbies, não sei se as Constituintes poderão es
crever o que desejam tão livremente quanto eu
desejaria.

Perdoem-me por estas palavras, mas sei quais
são as pressões existentes.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Sabe, V. Ex', melhor do que talveztoda esta Casa,
que o constituinte de 1946 foi um constituinte
liberal.E a Constituição de 46 anunciava, explici
tava, na destinação das Forças Armadas, a manu-

tenção da ordem constitucional e legal, pressu
pondo, aí, o envolvimento eventual na segurança '
interna. E nem por isso o Estado que seguiu à
Constituição de 1946 deixou de ser um estado
de direito. Foi uma Constituição extremamente
libertária, não impedindo, inclusive, que o Presi
dente Juscelino Kubitschek, com sua audácia,
realizasse a grande transformação que ele conse
guiu fazer neste País. Então, o problema talvez
se situe menos no excesso de medo do interven
cionismo militardo que naquilo que V. EX expli
citou aqui, o fortalecimento do poder civil, das
estruturas partidárias. Na hora em que essas coi
sas acontecerem, na hora em que tivermos, con
comitantemente com isso, um modelo econô
mico mais justo, menos iníquo, não haverá por
que pensar em pronunciamento militar, intromis
sões militares nas decisões da vida política bra
sileira.

É essa a minha colocação, não vejo porque,
por medo, por dtscrírnínação devamos dar uma
volta de 180 graus em relação às tradições e à
cultura brasileira, alijando as Forças Armadas do
processo da segurança intema.

Sabemos, foi dito aqui, que essa doutrina da
segurança nacional tem alguns fundamentos, en
tre eles o seguinte: "a Nação busca a unidade",
daí por que os objetivos nacionais permanentes
que devem ser fixados pelo Congresso - são
evidentes, óbvios, dizem respeito à sobrevivência
do Estado-nação, e tudo aquilo que tender a sacri
ficar a sobrevivência nacional estará agredindo
um objetivonacional permanente, impulsionando
na área de segurança interna, quando se tratar
de adversários internos. E essa iniciativa das For
ças Armadas, aí, seria subsidiária à das forças
públicas; polícias militares e civis. A sociedade
pressupõe a dissensão, a divisão, interesses. O
interesse do atacadista é diferente do varejista,
o interesse do trabalhador - vamos dizer, meta
lúrgico,é muito diferente do dono da metalúrgica.
Então, há o dissenso na sociedade e, para isso,
esses interesses têm que ser intermediários dos
seus conflitospela segurança pública, competên
cia, a ostensiva, o patrulhamento, as ruas, das
polícias fardadas, porque não é justo jogar um
monte de homens com revólverna cintura, sem
nenhuma formação militar. E, depois, da prática
do ilícito penal, criminal, então entra a compe
tência da políciacivil judiciáriapara essa fase sub
sequente. E, nos casos de segurança interna,
quando essas duas instituições falharem nas me
didas repressivas, aí, então, não se pode deixar
o caos se alastrar pela Nação, levando a todos
a insegurança e o medo. Eis, aí, as Forças Arma
das. Quer dizer, é uma solução - a meu ver
- quase cartesiana muito ao gosto do meu novo
Líder General Andrada Serpa.

Gostaria de saber se V.Ex' diverge inteiramente
disso e acha que este conceito que colocamos
aqui de segurança nacional, se a sua consciência
repele ou acha aceitável.

O SR.EULER BENTESMONTEIRO- Pratica
mente concordo com tudo que V. Ex' disse. Pri
meiro concordando porque não estamos livres
de novas intervenções, absolutamente. Segundo,
concordando porque só estaremos livres deles
depois de uma reeducação, depois de um desen
volvimentoe depois, principalmente, daquilo que

eu disse, também, do fortalecimento do poder
civil.

Acho que a questão essencial é: é admissível
dentro de uma Constituição democrática admi
tir-sea intervenção das Forças Armadas, seja com
que poderes acharem que devem ser dados, de
tutela, de moderador, etc, estão escreva-se isso.
Se não é de admitir - e acho que numa Consti
tuição democrática não se pode escrever, se não
se pode escrever, temos que escrever claro, qual
é o procedimento que atende a todos esses pro
blemas que V. Ex' formulou e são verdadeiros,
mas que não podem explodir no finalmente da
anarquia, da crise e não pode explodirnuma inter
venção das Forças Armadas que não estão regu
ladas.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
Deixa a crise se avolumar?

O SR. EULER BENTES MONTEIRO - Não!
Acho que a Constituição prevê todos os poderes
que ela quer escrever. Por isso é que pode, em
estados maiores, de emergência ou de sítio; até
menor, ela deve prever. No momento em que
tudo isso for derrubado, o Estado não existemais,
e as Forças Armadas com ele,porque não posso
admitir que dentro de uma Constituição demo
crática exista a participação das Forças Armadas
numa coisa que não está regulada.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO 
É a manutenção da ordem constitucional ilegal.
Este é o compromisso das Forças Armadas e
não com o eventual titular... Isso significagarantir
os poderes constituídos e não o detentor do po
der.

O SR. EULER BENTES MONTEIRO - A Co
missão Afonso Arinos também escreveu isso, e
pode ser escrito de outra maneira. Apenas citei
para exemplo. Ela garante além da segurança
externa - as Forças Armadas - garantem os
poderes constitucionais o que sempre implicou
em interpretação diferente foi "e a lei e a ordem".
Isso tem sido examinado de todas as maneiras.
Mas, por que "e a lei e a ordem"? Porque vêm
dos poderes constitucionais. Os poderes constitu
cionais é que vão estabelecer qual é a lei e os
poderes constitucionais é que vão decidir como
manter a ordem, eles devem ter elementos sufi
cientes para isso. Mas, não posso admitir, como
democrata e vejo, agora, no fim da minha vida
se escrever uma Constituição democrática em
que seja possível a intervenção de Forças Arma
das não previstas na Constituição.

O SR. CONSTITUINTE OTTAMAR PINTO
Só para encerrar, Sr. Presidente, porque o General
tem colocações doutrinárias importantes. A ga·
rantia dos poderes constitucionais e legais tam
bém, o Sr. é contra o legal?

O SR. EULER BENTES MONTEIRO - Não.
Acho que a garantia dos poderes constitucionais
é pra lá de suficiente.Porque os poderes constitu
cionais são os poderes reconhecidos do Estado.
Esses são os poderes reconhecidos. Mas, pode
mos colocar: existe um 4° poder, o 4° poder são
as Forças Armadas, que em tais e tais circuns
tâncias...

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO
Essa é a questão de fundo, General. É só uma
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questão de semântica. Garantia dos poderes
constitucionais ou garantia da ordem constitu
cional, c'est la même chose .

Agradeço a V.Ex'toda a atenção com que me
esclareceu.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Creio
que pelo nosso roteiro de inscrição, muitos já
tiveram a oportunidade de fazer as suas coloca
ções aos nossos conferencistas. Outros foram
vencidos pelo casaço e se retiraram. Então, resta
nos agora como Constituinte a usar da palavra,
apenas o Relator. Concedo ao Constituinte Ricar
do Fiuza, pedindo que nos ajude diríqíndo, primei
ro, as suas inquietações ao nosso querido General
Euler Bentes Monteiro, em razão, exatamente da
quilo que já coloquei aqui. E, depois, ficamos
um pouco mais - se for o caso - com o General
Andrada Serpa.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Prezado
General Euler Bentes Monteiro, usarei a palavra
muito rapidamente para dizer a V. Ex' que conti
nuo seu admirador, pela forma coerente, corajosa,
democrática como expõe as suas idéias e lembrar
um fato que certamente o Sr. não se lembra,
porque naquela época o Sr. era muito solicitado.

Fundamos aqui, um grupo renovador da ARE
NA, no Governo Médici,exatamente discordando
dos rumos que a Revolução havia tomado, quan
do dizíamos que a Revolução tinha sido feita para
salvaguarda a democracia. Cessados os perigos,
era a hora de rever essa posição e imediatamente
voltar à democracia Procuramos sempre conver
sar com várias pessoas e, inclusive, pegamos um
avião aqui eu, o falecido Deputado Joaquim Cou
tinho e o Deputado Antônio Marize fomos a sua
casa pedir uns conselhos no Rio de Janeiro. O
Sr. estava em sua casa à tarde, fomos incomo
dá-lo ficarmos à tarde toda, tomando cafezinho
e conversando, portanto, a minha admiração é
de longa data. Lamentavelmente, neste Pais, ge
rou-se um maniqueismo incrível que é uma das
coisas que precisamos vencer, esse radicalismo
terrível, onde só existem dois rótulos: radicais de
esquerda, terrorista e reacionário. Os homens que
tentam ter uma posição de equilíbrio, de centro,
que defendem as suas idéias, normalmente têm
rótulos e esses rótulos têm validado um concurso
de pessoas exatamente importantes

Quero agradecer a V.Ex' e em minhas palavras
não poderia deixar de fazer uma pergunta a V.
Ex' para não parecer desapreço. Na realidade,
como Relator, procuro não falar na Comissão,
para que o meu relatório venha a refletir o pesa
mento médio, e, as perguntas que eu teria que
fazer, as dúvidas, já foram feitas pelos compa
nheiros e queria, apenas, colocar uma questão
objetiva, porque estou absolutamente de acordo,
já senti que o pensamento médio da Subcomis
são, com algumas variações se resuma numa
questão de essência, fundamental substantiva,
porque se está confundindo muito questões sub
jetivas com adjetivas, a questão básica de que
não se pretende, de forma alguma, alijaras Forças
Armadas, até por tradição de uma figura constitu
cional em defesa das instituições ou qualquer ou
tro títuloque se deva dar, para evitar extrapolaçôes
de interpretação.

O básico, o fundamental, de tudo o que se
tem dito é que as Forças Armadas deverão estar,

sempre e exclusivamente, submetidas ao poder
da civil e à vontade da lei e da constituição.

Se alguns, inicialmente ou amda continuam
imaginando que o papel das Forças Armadas é
sempre exclusivamente da defesa externa, pare
ce-me que este não é o ponto de vista majoritário.
O ponto de vista maoritário é que as Forças Arma
das têm um papel relevante na defesa interna,
desde que não seja dado a elas a iniciativa nem
o arbítrio, nem julgar quando como e onde deve
ser essa intervenção. Isto deve ficar absolutamen
te submetido ao poder civil, principalmente atra
vés do Congresso Nacional.

Quanto à doutrina de segurança nacional, pelo
fato de ter sido desvirtuada, as distorções de um
longo processo autoritário, criou um mecanismo
de repulsa na sociedade à simples expressão de
segurança nacional, entretanto, ela existir e ser
reformada e, principalmente, quem são ou qual
é o poder que deve definir o que é segurança
nacional e quais os seus objetivos. Parece-me,
mais ou menos consensual, de que não pode
uma secretária de um conselho definir, sozinha,
ou ter prioridade da decisão dos objetivos nacio
nais permanentes que se confundem com os ob
jetivos brasileiros do povo e que, são, em última
análise, traduzidos no espírito da Constituição e
adaptado sempre pela dinâmica da sociedade,
pelo Congresso Nacional. Estes são os pontos
básicos.

A nossa Subcomissão, Sr. General, tem tido
um grande mérito, pela formação eclética do
Parlamento, e aqui muito bem representada pelas
diversas correntes do pensamento ideológico,
tem conseguido esse maniqueísmo e temos con
seguido ter o debate democrático e altamente
frutífero, ouvindo depoimentos de variadas insti
tuições e pessoas que nos estão enriquecendo,
com esta visão completamente abrangente, deste
País que queremos criar democrático sem abrir
mão dos mecanismos de defesa da Nação via
o seu instrumento que é o Estado - para evitar
a distorção, defesa do Estado. O Estado vem após
a Nação, o Estado é a forma que a Nação tem
para se organizar. O Estado é sempre a expressão
da vontade da Nação. A única coisa - duas per
guntas se não for tomar muito tempo: o que V.
Ex' acha da criação do Ministério da Defesa? E
o que V. Ex' acha do serviço militar obrigatório
ou não sucintamente?

O SR. EULERBENTES MONTEIRO -A ques
tão da criação do Ministério da Defesa já foi rapi
damente ventilada. Repetiria os argumentos que
me levam a ser favorável à organização do Minis
tério da Defesa, que seria de uma economia admi
nistrativa muito grande, mas, principalmente, pro
blemas científicos-tecnológicos facilitados para as
três Forças dentre da destinação que têm o ades
tramento conjunto, porque, emprego de Forças
Armadas é emprego conjunto. Leveiaté um pou
quinho adiante dizendo que, talvez, também, se
fosse organizado o Mimstérioda Defesa, em parte
concorresse, até para essa tradição histórica de
intervencionismo das Forças Armadas, lembro
me.

Mas, de ter dito, também, que julgo extrema
mente, difícil, na conjuntura atual, o estabeleci
mento do Ministério da Defesa, tendo em vista
o posicionamento muito firme das três Forças,

pelo que me consta, a esse respeito, de que ainda
o País não estaria preparado para essa evolução.
O Estado Maior das Forças Armadas seria uma
evolução, lembro-me muito bem que o Presidente
CasteIlo Branco, como Presidente de um regime
autoritário, pensou em fazero Ministérioda Defesa
e teve que se acomodar.

O SR. RELATOR (Ricardo Fiuza) - Se V. Ex'
me permite, apenas uma intervenção.

Eu havia ouvido esta resposta e fIZ pergunta
apenas para completar com um pequeno comen
tário. A minha preocupação como Ministério da
Defesa decorre muito das razões objetivas de eco
nomia e ect, para um fato político que decorre
da nossa formação e da história das intervenções
das Forças Armadas no processo político. Ocor
re-me, que os ministros devem lealdade ao Presi
dente da República. Três ministros, representando
as três Armas, têm contatos diretos com o Presi
dente da República, essas figuras desses ministros
passariam a ser apenas comandantes do Exército,
Marinha e Aeronaútica; a lealdade desses minis
tros atuais, digamos a figura de um ministro, pas
sanam a ser muito mais com as suas respectivas
tropas do que com o poder civil representado
pelo Presidente da República.

E o meu receio decorre de que o enfeixamento
de um poder excessivo, da falta de ponderação
de cada arma isoladamente num momento de
crise, de tentação ou intervencionismo, diminua
essa possibilidade de ponderação isolada de cada
arma ao Chefe de Estado e que o poder enfeixado
na mão de um só ministro, comandando toda
a Força Armada do País, nesse momento pode
parecer um acréscimo de risco, porque os minis
tros de hoje sendo apenas comandantes teriam
a obrigação de ter lealdade com a sua tropa, e
hoje ele tem obrigação de lealdade com o Chefe
do Estado.

Este é o último comentário, rapidamente, até
abro mão da segunda resposta, para não atrapa
lhar mais o nobre expositor mas este ponto subje
tivo me parece altamente preocupante, porque,
em princípio, sou contra a formação do ministério
da defesa, por achar que engloba muito poder
na mão de um só ministro, levando-se em conta
as circustâncias e as peculiaridades sociológicas
e culturais do processo político brasileiro até hoje.

O SR. PRESIDENTE(José Tavares) - General
Euler Bentes Monteiro teria alguma coisa a aduzir
ao que disse o nobre Relator?

O SR. EULERBENTES MONTEIRO - A colo
cação feita pelo Sr. Relator procede. É uma arma
de dois gumes, ela procede. Na verdade, se pu
déssemos evoluir para o Ministério da Defesa um
elemento civil, exatemente, esse é o problema
que era a minha colocação, o elemento civil que
é da confiança evidentemente do Presidente da
República, mediante até aprovação do Congresso,
aí drminuíria. Mas no caso de uma reunião onde
isso não existisse, haveria uma concentração de
forças e, por conseqüência, concordo plenamente
com as suas conclusões.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Con
cedo a palavra ao General Euler Bentes para os
agradecimentos fmais.

O SR. EULERBENTES MONTEIRO - Minhas
Senhoras e meus Senhores: agradeço a extrema
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consideração da presença e da paciência em nos
assistirmos aqui, mas balanço um pouco a cabeça
para o lado, porque procurei ser sucinto, perdoem
a brincadeira do General Serpa, que já conheço
de longa data e ele, também, tem um discurso
nacionalista que deseja sempre justamente apre
sentar.

Agradeço ao Exmo. Sr. Presidente da Mesa,
ao Exmo. Sr. Relator, aos Exrno" Srs Constituintes
desta Subcomissão, mais uma vez repetindo o
que disse no mício pela distinção deste convite
altamente honroso e a forma de eu retribuir esteve
sempre ligada à colocação de uma sinceridade
quer na curta exposição que fiz no início, quer
depois nos debates

Falei mas, relembro novamente, fIZ questão de
dizer que não desejava levantar polêmicas deve
mos discutir racionalmente, mas não transformar
esses problemas em polêmicas. Falei também
que a minha vivência míhtar tinha me colocado
na posição intervencionista, contrária absoluta
mente, a uma posição já de fim de carreira, como
lembrou V.Ex", e que venho procurando defender,
dentro da minha convicção democrática.

Acho que esta Subcomissão tem um problema
sério, o assunto é absolutamente de alta relevân
cia no meu entender, apesar de que pode parecer
puramente formal, como é natural dentro de um
trabalho como esse que está sendo realizado as
pressões devem ser muito intensas mas essa é
a tarefa dos Srs. tenho certeza de que V.Ex"'.le
varão essa tarefa plenamente a cabo, não só no
trabalho interno dessa Subcomissão como depois
na evolução da discussão final no plenário Estou
certo, finalmente, de que neste meu final de vida
verei escrita uma Constituição democratica (Pal
mas.)

oSR. PRESIDENTE (José Tavares) -Gostaria
de lembrar aos poucos Constiutuintes que inda
restam aqui, que não concluímos os nossos traba
lhos. Quero apenas, para efeito de registro, agra
decer a presença do General Euler Bentes e da
sua esposa, pedir escusas pelo possível desen
contro que acabamos criando em razão da altera
ção do programa, mas dizer que foi uma satisfa
ção muito grande e uma alegria muito grande
para esta Subcomissão, ter tido a oportunidade
de tê-lo como um dos expositores e saiba VEx'
que a sua experíêncra, o seu passado, a sua histó
ria, será de grande relevância para formação do
juízo desta Subcomissão quando da elaboração
das nossas propostas para a Constítuiçáo.

Muito obrigado. Desejo felicidades ao Senhor
e a sua esposa. Os nossos aqradecunentos pela
presença.

Continuam os nossos trabalhos Agora vamos
dedicar os minutos que restam aos questiona
mentos. Parece-me que somente o Constituinte
Ottomar Pinto teria algumas perguntas a fazer
ao ilutre General Andrada Serpa.

O SR. CONSmUINTE OTTOMAR PINTO 
O General Andrada Serpa, Sr. Presidente, já res
pondeu brevemente a todos as minhas perguntas,
tirou todas as minhas dúvidas. Não tenho mais
nada a indagar de S.Ex".

o SR. PRESIDENTE (José Tavares) - Pergun
to ao Constituinte José Genoino se teria algum
outro questionamento além do que já fezao Gene-

ral Andrada Serpa e também o Constitumte lram
Saraiva.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO 
Queria apenas, não fazer pergunta, apenas agra
decer ao General Antônio Carlos de Andrada Ser
pa pelo opúsculo, conheço já alguns aruqos, mas
que ele teria de receber em defesa da nação
ameaçada, vou guardar com muito carinho e po
de ter certeza que a sua defesa nacionalista não
foi em vão e nós Constituintes recebemos aí desta
árvore frondosa essa sombra importante para que
possamos trilhar exatamente nos caminhos que
V. Ex' ergueu esta Nação, podemos começar a
alinhavar os primeiros passos da democracia que
todos nós desejamos. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - General
Antônio Carlos Serpa, concedo a V.Ex' a palavra
para suas colocações e observações finais.

O SR. ANDRADA SERPA - Complementando
a análise do General Euler Bentes, quero dizer
a V.Ex" que esse tratamento das polícias de fato
está exagerando no regime militar, mas é preciso
que não se volte à situação anterior da chamada
República Velha, em que as polícias militares, par
ticularmente as de São Paulo, constituíam um
verdadeiro exército, com aviação etc. É preciso
que V.Ex's sintam que houve evolução, um exage
ro presentemente na república militar, mas houve.

A outra coisa que eu desejaria acentuar é que
esse longo período da República Velha, de 89
a 30, o Exército era usado como tropa à dispo
sição dos jogos das facções políticas. Então, a
minha geração e a do General Euler Bentes, evo
luiu muito. Faço questão de reafirmar, V. Ex"
guardem, o meu escrúpulo é absoluto em relação
a colocação semântica e as brigas semànticas,
acho que o essencial é ficar clara a destmação
histórica das Forças Armadas, não será nunca
tirando ou colocando aquela palavra que vai-se
mudar a natureza das coisas. Nunca nos subme
temos a letra quando nas intervenções militares
da minha geração. Quando o Dr. Getúlio deu o
golpe no dia 10 de novembro de 1937, eu era
Tenente de Arnlhana em Campo Grande e fiquei
contra, mas a massa do Exército aceitou o golpe.
Nas outras intervenções, alguém poderia ter dúvi
da de que a Constltuição era contra aquela inter
venção, absolutamente não. É a minha divergê
nica em relação à colocação do General Euler
Bentes, exclusivamente essa. Agora é evidente
que V. Ex", têm que dar o texto de destinação
constitucional das Forças Armadas, e a meu ver
esse textodeve dizer isto, que no fim elaé respon
sável pela segurança externa e interna. E evidente
que ela não é deliberante, meu Deus, isto está
escrito desde a Constituição do Império.

A outra observação sobre os golpes: quando
o Dr, Getúlio Vargas deu o golpe em 10 de novem
bro, era um chefe de poder civil fruto de uma
revolução vitoriosa e que tinha criado um am
biente favorável, fruto da baderna comunista de
27 de novembro de 1935. S. Ex"começou exigin
do do Congresso Nacional uma emenda constitu
cional de estado de guerra, foio princípio do cami
nho, ainda em 36. E em 1937 - a ditadura
dele era uma ditadura rmlitar- quem deu o golpe
foi o então General Dutra com o general Góes
à revelia do corpo de generais e com o protesto
que determinou o encerramento da carreira de

uns quatro ou cinco deles, isso que foi o golpe
de 1937.

O Exército evoluiu muito culturalmente, o que
ocorre com a sociedade civil, e solicito a V. Ex's
que não mexam, de forma nenhuma, no que diz
respeito ao serviço militar, a Legislação do serviço
militar é de altíssima coerência desde a pregação
cívica de Olavo Bilac, que é o nosso poeta cívico,
criador do Hino da Bandeira. Então, isso está mui
to bem estruturado dentro do Exército e eu passei
grande parte de minha vida colaborando com
essa grande obra. Os Srs. não façam isto, não
modifiquem a Legislação do serviço militar, é um
erro gravíssimo. O que ocorre com a grande mas
sa da Nação brasileira é a diferença entre a popu
lação do Pais e o efetivo do Exército. Quando
eu comecei era de 50 mil, depois da guerra pas
sou a 100 mil, hoje se aproxima dos 200 mil,
mas o Brasil passou de 30 milhões para 140 mi
lhões de habitantes. Então, no estamento civil
antigamente quando eu comecei havia sempre
em cada familia aquele prolongamento militar de
oflcial, sargento, cabo ou soldado. Hoje o esta
mento militar representa uns 11600 avos da popu
lação brasileira. Há uma grande incompreensão
a respeito do papel do Exército. O Exército é uma
escola de trabalho, de educação, de patriotismo
e de profissionalização da sociedade brasileira.
Se há sociedade que dentro do autoritarismo mili
tar quebra a desigualdade social e cria uma bela
ascensão social é o Exército Brasileiro.

É com estas palavras que agradeço profunda
mente a atenção de V. Ex", o carinho com que
trataram a mim e ao General Euler Bentes, e en
cerro esta exposição.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Tavares) - General
Antônio Serpa, gostaria de contar com sua com
preensão por mais um minuto apenas para regis
trar nos Anais da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a nossa imensa alegria e satisfação em
tê-lo aqui conosco. Como disse a respeito do Ge
neral Euler Bentes, o seu passado, a sua história,
a sua luta em defesa das causas nacionalistas,
constitui um orgulho para todos nós brasIleiros.

Quando o Constituinte Iram Saraiva propôs que
esta Subcomissão convidasse o Sr. e o General
Euler Bentes, coloquei à análise da Subcomissão
e imediatamente foi acolhido, entendi que foi uma
feliz idéia, exatamente porque esta Subcomissão
tem, como as demais, uma grande responsabi
lidade, mas creio que a nossa, por mexer exata
mente na área de defesa do Estado, de problema
que envolve segurança interna e externa, toda es
sa complexidade é que tem assim as atenções
mais voltadas hoje para o contexto da Consti
tuição.

Então, antevia na sua vinda e na do General
Euler Bentes uma grande contribuição; dois ho
mens de passado Ilibado, de luta, de coerência
de absoluto apego ao Brasil, homens que servi
ram à Pátria em momentos difíceis da nossa His
tória e que não podiam, de forma alguma, estarem
ausentes da Constituinte. As suas contnbuições
em razão das suas trajetórias eram absolutamente
indispensáveis para nós. Temos a grande respon
sabilidade de escrever uma Constituição para o
futuro, uma responsabílídade que somente a His
tória vai avaliar. Então, acho que a Subcomissão
está trilhando os caminhos corretos e seguros
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quando procura ouvirpessoas da mais alta respei
tabilidade, da mais alta seriedade, como é o caso
de V. Ex"e do General Euler Bentes.

Portanto, quero agradecer a sua compreensão,
que se deslocou da sua querida Barbacena, que
saiu do seu descanso, que não é bem descanso,
sabemos disso, porque um democrata, um nacio
nalista só descansa depois que morre, em ter
aceito o nosso convite.

Agradeço a sua atenção, quero também dizer
que as suas palavras, na sua experiência, haverão
em muito de contribuir para que esta Subcomis
são possa elaborar uma Constituição da qual to
dos nós possamos nos orgulhar. E posso asse
gurar a V. Ex'" que falo também, em nome do
Relator,Constituinte Ricardo Fiuza e, conseqüen
temente, em nome de toda nossa Subcomissão.

Portanto meus agradecimentos, muito obriga
do pela sua presença e pela compreensão que
teve conosco até agora. (Palmas.)

Está encerrada a reunião.

12' Reunião Ordinária
SUBCOMISSÃO DE PRINCíFIOS GERAIS,

INTERVENÇÃO DO ESTADO,REGIME
DAPROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA

ATMDADE ECONÔMICA
Aos sete dias do mês de maio do ano de mil

novecentos e oitenta e sete, às nove horas e cin
qüenta e quatro minutos, em sala do Anexo 11
do Senado federal, reuniu-se a Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econô
mica, sob a presidência do senhor constituinte
Delfim Netto, com a presença dos seguintes
Constituintes: Virgildásio de Senna, Delfim Netto,
Irapuan Costa Júnior, Antônio Carlos Franco, Ja
lles Fontoura, Albano Franco, VladimirPalmeira,
Renato Johnsson, LuizSalomão, Ismael Wander
ley,GilCésar, AfifDomingos, Rubem Medina,Ra
quel Cândido, GilsonMachado, Marcos Lima,Ga
briel Guerreiro e LuizAlbertoRodrigues. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
iniciados 05 trabalhos e solicitou fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, que foi consi
derada aprovada. A seguir, fízerarn exposição so
bre o tema - Empresas estatais e seu controle
pela sociedade os Senhores: Antoninho Trevisan,
que for interpelado pelos Senhores Constituintes
Irapuan Costa .Júnior, Vladimir Palmeira, Renato
Johnsson e Virgildásio de Senna; lves Gandra da
Silva,que foiinterpelado pelos Copnstituintes Luiz
Salomão, Renato Johnsson, Vladimir Palmeira,
Afif Domingos e Virgildásio de Senna; Francisco
Alencar, que foi interpelado pelos Constituintes
Gil César, Gabriel Guerreiro e Raquel Cândido;
e ainda, Frederico Bastos, Vladimir Palmeira e
Gabriel Guerreiro. O inteiro teor dos debates será
publicado, após a tradução, das notas taquigrá
ficas e o competente registro datilográfico, no
Diário da Assembléia Nadonal Constituinte.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
deu por encerrados 05 trabalhos, às doze horas
e quarenta e três minutos, convocado 05 Senho
res Constituintes para a próxima reunião a ser
realizada hoje, dia sete de maio, às dezessete ho
ras e trinta minutos, destinada à audiência pública.
E, para constar, eu, lone Ramos de Figueirêdo,
Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi
dente.

ANEXO A ATA DA ]2' REUNIÃO ORDI
NARIA DA SUBCOMISSÃO DE PRINCí
PIOS GERAIS, INTERVENÇÃO00ESTA
DO, REGIME DA PROPRIEDADE DO
SUBSOLO E DA ATMDADE ECONÔMl
OI, REALIZADAEM 7DEMAIO DE]987,
ÀS 9 HORAS E 54 MINUTOS, ÍNTEGRA
DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFO,
COM PUBLlOIÇÃO DEVIDAMENTE AU
TORIZADA PELO SENHORPRESIDENTE
DA SUBCOMISSÃO, CONSTITUINTE
DELFIM NE7TQ

O SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)-Havendo
número regimental, declaramos aberta a reunião
para audiência pública, que cuidará do problema
das empresas estatais e o seu controle pela socie
dade, da Subcomissão de Princípios Gerais, Inter
venção do Estado, Regime da Propriedade do
Subsolo e AtividadeEconômica.

Não havendo objeção do plenário, vou dispen
sar a leitura da ata, considerando-a aprovada.
(Pausa.)

O SR PRESIDENTE(Delfim Netto) - Tenho
a satisfação de convidar o Dr.Antoninho Trevisan
para que faça a sua exposição, para o que S.
S' disporá de 15 minutos.

O SR. ANTONINHO MARMO TREVISAN 
Bom dia a todos, agradeço pelo convite dos Srs.
Constitumtes, para estar aqui hoje presente, para
falar sobre empresas estatais e seu controle pela
sociedade. Eu vou procurar abordar o tema se
gundo a minha visão, a visão objetiva e prática
de quem foi durante um ano Secretário da SEST,
portanto, não vou tratar da questão ftlosófíca.
Transmitirei, portanto, a V. Ex" a minha expe
riência e a minha visão critica da questão

Nesse período que estive na SEST, eu pude
perceber alguns problemas, dos quais fiz algumas
anotações e através delas eu vou expondo aos
senhores.

Eu entendo que não se usa impunemente as
empresas estatais como instrumento de equilíbrio
político ou de política econômica imediatista ou
social. Assim como uma rosa é uma rosa, eu
entendo que uma empresa é uma empresa, não
importa que seja uma empresa privada ou uma
empresa estatal. E eu vou discorrer um pouco
porque entendo que não se lança mão impune
mente de uma empresa estatal, para usá-Ia como
instrumento de equIlíbrio polítoco-partidário ou
de instrumento de política econômica imediatista,
como por exemplo compressão de tarifas para
reduzirtaxa de inflação,ou instrumento de política
social também através de compressão tarifária
para, evidentemente, atender a um segmento da
sociedade.

Portanto, a partir disso, eu entendo que ou se
estabelecem regras típicas de gestão de atividade
empresarial, ou então deve-se modificar a estru
tura jurídica dessas entidades chamadas empre
sas estatais. Por conseguinte, se optar por utilizar
essas empresas como instrumento de política
econômica, ou instrumento de política partidária,
é melhor que elas deixem de ser empresas e pas
sem a ser departamentos - departamento de
petróleo, departamento de energia, departamento
de transporte, e assim por diante.

O melhor método, portanto, para se definir a
eficiência e a eficácia de uma gestão empresarial,
num regime capitalista, eu entendo que ainda é
o lucro. Não existe melhor resultado, melhor for
ma que possa determinar se uma gestão empre
sarial foi ou não eficiente, não existe outro. O
lucro é aquele que remunera adequadamente os
investimentos para se pagar os juros da dívda
contraída, ou o dividendo do capital de risco.

Portanto, não se usa impunemente uma empre
sa para fins políticos ou de política econômica
ímedratísta, Comprímir as tarifas de preços públi
cos, num dado momento, pode efetivamente bai
xar a inflação como já aconteceu em passado
recente. Mas leva essa empresa, à custa dessa
compressão tarifária, a se endividar, e em certos
casos essa mesma empresa pode até estar sendo
utilizadacomo instrumento de equilibrioda balan
ça de pagamento, mas desgraçadamente isto pro
voca um tal desbalanceamento na capacidade
dessa empresa de saldar suas dívidas, que um
dado momento a União se vê obrigada a assumir
essas dividas e a distribuir o ônus por todos 05

cidadãos, no meu entender de maneira injusta,
por quê? Porque num dado período você bene
ficia o consumidor de determinados produtos fa
bricados, ou serviços produzidos por essa empre
sa estatal, e anos depois você é obrigado a dlstrí
butr o ônus desse subsídio mdireto, para toda
a sociedade. E eu citariacomo um exemplo muito
recente, o caso da questão siderúrgica, isso repre
sentou a transferência de 12 bilhóes de dólares
para a União,para que essas empresas se tomas
sem novamente empresas viáveis.

A outra questão é da distribuição de cargos
e funções, numa empresa estatal, segundo inte
resses políticos partidários. Entendo que uma vez
que se constitui uma empresa, com o objetivo
de que ela continue a funcionar como empresa,
a ser eficiente, eu entendo que se uma determi
nada direção esta fazendo um bom trabalho e,
portanto, essa empresa atinge índices de eficiên
cia e lucratividade adequados, eu entendo que
esse é o melhor indicador para manter a gestão,
para manter essa diretoria. Por quê? Porque uma
empresa no meu entender, ela não pode ser trata
da simplesmente ou igual a uma secretaria, a
um departamento do Governo. O que deve ser
valorizado,portanto, é qualidade da gestão e prin
cipalmente o preparo profissional do ocupante
do cargo; dessa forma o cargo de diretor fínan
ceiro deve ser ocupado por um especialista em
finanças, com uma história de realizações.

O preço e a tarifa'subsidiada não pode onerar
a empresa. Ela deve praticar um preço justo e
se o Estado quiser subsidiar um setor da socie
dade, que isso seja feito mas de forma transpa
rente e clara. A melhor forma, portanto, de se
definir subsídio é destacar isso no Orçamento
da União. Nós temos no Brasil uma prática, a
meu ver, terrível, que é essa de utilizar essas em
presas para atender determinado momento, seja
ecomômíco, seja social, seja social ou seja políti
co, e dessa forma conceder um subsídio indireto,
através dos seus preços e das suas tarifas.Eviden
temente que isso deixará de constar no Orça
mento da União, dado que essa empresa em de
corrência do menor preço vai apresentar prejuí
zos, e vaisubstituir esse não-ingresso de recursos,
através da sua receita, do seu faturamente, por
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endividadmento que mais 'la frente será redistri
buído para toda a sociedade, no momento em
que ela não mais puder pagar os juros e sequer
a dívida.

Creio que alguns instrumentos poderiam seu
úteis para o controle das empresas estatais pela
sociedade; parte dele nós buscamos implemen
tar, durante a nossa estada na SEST, e uma outra
parte eu vou apresentar para, portanto, provocar
a discussão com VExas.

Aprimeira questão que me parece fundamental
é a obrigatoriedade de apresentação de um orça
mento integrado. O orçamento integrado é um
orçamento não apenas de caixa, que é uma prá
tica no Brasil, no setor público, de ele trabalhar
exclusivamente com orçamento de caixa. O orça
mento de caixa ou o orçamento do fluxo de caixa
ele é importante, ele é muito útil quando se fala
de finanças públicas, quando se fala de entidade
pública, mas ele é absolutamente inócuo quando
você trata de controlar empresa. Uma empresa,
desde cerca de 1490, o Frei Luca Paciolo ele
inventou um método chamado Das Partidas Do
bradas, porque se percebeu que não se podia
naquela ocasião, já, controlar uma empresa atra
vés apenas do seu caixa. E no Brasil, desgraçad
mente, ainda se imagina que o orçamento de
uma enpresa estatal deve ser e deveria ser um
orçamento igual ao orçamento de um ministério.
São dois institutos diferentes, são duas entidades
diferentes com objetivos diferentes. Uma empresa
quando apresenta um orçamento, além de pura
e simplesmente ter um orçamento de caixa, ela
tem que apresentar um balanço patrimonial proje
tado. Por quê? Porque é através deste balanço
patrimonial projetado, é que vaise saber a quantas
vai ficar o grau, por exemplo, de endividamento
dessa empresa, para se poder até julgar a capaci
dade dela de saldar essa dívidas no futuro.

Da mesma forma, não se pode simplesmente
trabalhar com um orçamento de caixa e um ba
lanço patrimonial, e excluir desse orçamento a
demonstração do resultado também conhecido
como "De lucros e perdas". É portanto necessário
que haja um orçamento integrado, e seja apro
vado esse orçamento intergrado pelo Congresso,
onde se vai avaliar não só o orçamento de caixa
mas como ficou o balanço patrimonial dessa em
presa visa-vis um determinado volume do investi
mento, e a quantas vai andar o resultado dela,
se ela vai apresentar lucro ou prejuízo no ano
seguinte.

O segundo item que nós sugerimos é que as
empresas estatais apresentem, trimestralmente,
um relatório de acompanhamento do orçamento
com as suas realizações. Esses relatórios eles se·
riam trimestralmente colocados à disposíção do
público. Isso nos parece fundamental para que
nós não tenhamos, apenas no final do ano, o
resultado das realizações orçamentárias e nesse
momento já temos o fato consumado e nada
mais poder fazer a respeito dele.

Acho ainda da maior importância que se tenha
e se crie um comitê de acompanhamento de de
sempenho de empresa estatal, com reuniões tri
mestrais, formado por representantes do Con
gresso e do setor privado para julgar quanto à
continuidade dos gestores, inclusive isto.

Quer dizer, eu imagino que, para se obter efi
ciência de uma empresa, seja privada, seja estatal,

esta eficiência precisa ser obtida através dos vários
indicadores que os contadores, os economistas
extraem. Evidentemente o mais importante é o
lucro. Essa comissão, esse comitê, um comitê
portanto independente, ele trimestralmente ava
liaria o resultado do orçamento com o realizado,
e em função disso se julgaria da necessídade ou
não da mudança do quadro de direção dessa
empresa.

Determinação de um limite para um grau de
endividamento de uma estatal, por ocasião do
orçamento integrado. Assim, uma estatal, por
exemplo, não poderia exceder a, digamos, 55%
das suas dividas em relação ao seu ativo total.
Por que isso? Para que não ocorra mais - o
que freqüentemente ocorre e vou continuar com
o exemplo da síderurgia - quando você continua
aprovando investimentos para um setor que tem
um grau de endividamento de 94,95,98%. Os se
nhores que não são contadores, para eu poder
deixar claro o meu ponto de vista, os senhores
imaginem que uma empresa ela tem que traba
lhar parte com capital de terceiros e parte com
recursos próprios. O capital de terceiros, evidente
mente, tem de ser remunerado através de juros.
O banqueiro, ele é implacável. E o capital de risco,
portanto, através do dividendo. Por conseguinte,
uma empresa que tem uma relação de capital
de terceiros com capital próprio, acima de 50,
de 55%, do ponto de vista empresarial ela é inviá
vel. Por conseguinte, se nós limitássemos, por
ocasião da aprovação do orçamento, o grau de
endividamento desta empresa nós estaríamos,
certamente, eliminando o problema de no futuro
ter que o Estado fazer o saneamento financeiro
dessa empresa.

Hoje, portanto, o orçamento de uma empresa
estatal é um orçamento de caixa e não se avalia,
e não se leva em conta, na aprovação desse docu
mento, a situação econômico-fmanceira da em
presa.

Eliminação de todo e qualquer tipo de remune
ração, no que se refere agora à questão de remu
neração, salários de empregados de empresa es
tatal. O quadro que nós temos, hoje, é aquele
onde ninguém sabe e é quase impossível dizer,
qual é o salário de um empregado de uma empre
sa estatal. Por quê) Porque ao longo dos anos
foi-se tornando uma prática comum a criação
do que se chamou penduricalho, quer dizer, pen
duricalho é aquilo que se soma ao salário, seja
gratificação por isto, gratificação por aquilo, grati
ficação de férias, de tal forma que fica muito pou
co transparente para a sociedade quanto está-se
pagando para o empregado de uma empresa es
tatal.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - S. Ex"
tem dois minutos para terminar.

O SR. ANTONINHO MARMO TREVISAN 
Muitoobrigado. Eu vou então acelerar um pouqui
nho, s6 para eu expor todos os pontos, e provavel
mente eu terei chance de nos debates esclarecer
melhor este ponto.

Portanto, esta proposta seria de manter exclusi
vamente como remuneração do empregado aqui
lo que estivesse sob a rubrica de salário, eliminan
do-se tudo aquilo que seja salário indireto.

Submissão a um sistema de avaliação de de
sempenho em moldes técnicos, que levasse em
conta a produtividade, o lucro, indicadores que

seriam tomados públicos e que determinariam
a permanência ou não da direção após a avaliação
do comitê de acompanhamento de desempenho
da estatal.

A questão da indicação política do diretor da
empresa estatal. A nossa proposta é de que a
indicação política seja feita exclusivamente para
o conselho de administração. Que na direção,
a direção executiva da estatal, seja exercida pura,
única e exclusivamente por profissionais que ti
vessem comprovadamente, através do seu corri
culum, competência para aquele cargo que vai
ocupar.

A outra proposta é de auditoria independente,
privada, obrigatória, em moldes especiais, com
a publicação de relatórios sucintos, não apenas
nas demonstrações financeiras, mas especial
mente das deficiências encontradas e da avalia
ção da gestão.

Publicação anual obrigat6ria de perfü de empre
sa destacando o seu desempenho, classíflcan
do-o numa espécie de quem é quem. Obrigato
riedade de exposição pública, pelo menos uma
vez por ano: acho isto fundamental, em órgãos
privados, associações de classe especializadas
onde a administração da estatal pudesse falar,
justificar sobre o seu desempenho, e os seus pIa
nos.

Outro ponto. Definição clara da situação do
Estado via empresa estatal, estabelecendo como
atribuição do setor privado a exploração de ativi
dade empresarial e ao Estado, somente em situa
ções especialíssimas, em que não houvesse capa
cidade financeira ou interesse do setor privado.
Mesmo nesses casos eu entendo que deveria ser
estabelecido um prazo certo para a privatização
da empresa estatal. Ainda que fosse necessário
deveríamos estabelecer um prazo, por exemplo,
de cinco anos, para que a partir daí se buscasse
a privatização dessa empresa.

Determinar que todas as empresas estatais,
atuais, não enquadradas nesses casos, fossem
privatizadas num prazo de 3 anos, entregando
a venda após a avaliação do patrimônio a profis
sionais que seriam remunerados através de per
centagens sobre o valor da venda.

Por fim, tomar obrigatório que qualquer empre
sa estatal tenha o seu capital aberto ao público,
e suas ações negociadas em bolsas de valores.
Entendo que a negociação de ações em bolsas
de valores, abertura de capital de uma empresa,
é a maneira mais adequada de exercer um con
trole dessa empresa, porque o acionista, me pare
ce, ainda é o fiscal mais implacável de uma em
presa.

Era isto, Sr. Ministro, que eu tinha para dizer.

O SR PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. S· A palavra está aberta aos Srs.
Constituintes, lembrando que cada um dos Se
nhores tem 3 minutos para fazer a sua argüição
e o ilustre expositor tem 3 minutos para respon
dê-Ia.

Dou a palavra ao ilustre Constituinte Irapuan
Costa Júnior.

O SR. CONSTITUINTE IRAPUAN COSTA JÚ·
NIOR- Quero antes de mais nada cumprimen
tá-lo pela sua exposição, bastante clara, dentro
do tempo que lhe foi dado, e queria aduzir o
seguinte: tive acesso há poucos dias a alguns
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dados do Banco Central, que mostram que, do
endividamente externo e interno do setor público,
cerca de 80 bilhões de dólares correspondem
às estatais, 40 bilhões de dólares ao Governo Fe
deral, isto é, metade daquilo que devem as estatais
interna e externamente. E apenas 18 bilhões aos
estados. Isto antes da absorção pelo Governo Fe
deral, pelo Tesouro, das dividas das estatais via
aqueles avisos do Mimstério da Fazenda, pelos
quais estas dívidas não honradas são absorvidas
pelo Tesouro Federal. Além disso, que as necessi
dades de financiamento das estatais brasileiras
foram de 121 bilhões de cruzados. Isto é, diferença
entre o que elas geraram de receita e aquilo que
expenderam no seu custeio ou nos seus investi
mentos.

Esses números são bastante assustadores. Eu
acompanhei aqui atentamente as medidas que
a V. S· preconiza para um controle maior das
estatais, inclusive a criação de quase o que seria
mais uma estatal, uma "acompenhobrás", para
companhar esta questão. Eu lhe perguntaria: Não
seria mais conveniente uma redução dessa pre
sença do Estado no que deveria ser o setor empre
sarial privado? E essa redução, a grosso modo,
para que nós tenhamos aqui apenas uma idéia,
seria de quanto? No número dessas estatais que
constituem esta constelação ou então uma outra
medida, sendo um pouco mais cartesiano, em
termos de geração de receita, em termos de cru
zeiros aí, eu não sei, exatamente, o que repre
sentam hoje as estatais dentro do nosso PNB.
Mas V. S· reduziria essas estatais em quanto; de
quantas ternos, hoje, quantas poderíamos ter?

o SR.ANTONINHOMARMO 1REVISAN - Per
feito,Sr. Constituinte. Primeiro eu sóqueria justificar
o seguinte: o tema empresa estatal isso é um con
trole pela sociedade. Evidentemente, estou tratando
de apresentar itens onde eu proponho o controle
pela sociedade, e é por essa razão que a minha
proposta é de criação desse comitê que, não me
passou pela cabeça um "acompanhamentobrás",
como o meu caro consttiuinte disse. Eu imagino
que são institutos como é o Conselho Monetário,
ou algo dessa ordem que não tem sede e se reúne,
evidentemente, a cada três meses. Longe de mim
propor isso.

O SR. CONSmUINTE lRAPUAN COSTA JÚ
NIOR- Como acompanhamento temos sentido
que ele não tem sido eficiente, reconhecemos
que é dificil acompanhar, o que se criou, hoje,
esse enorme elefante que se criou dentro da eco
nomia brasileira, e eu usei essa figura.

O SR. ANTONINHOMARMO 1REVISAN - São
181 empresas que têm um ativo total de 1 trilhão
e 800 bilhões de cruzados em 1986. Essas são
as chamadas empresas produtivas do setor estatal.
Umtrilhão e oitocentos bilhões de cruzados a pre
ços de 31 de dezembro de 1986, dos quais 1.1
representa a dívida, e a diferença, portanto, 700
bilhões, é o que nós temos como patrimônio líquido
contábil dessas empresas. Essas 181 empresas es
tatais, tiveram 700 bilhões como patrimônio líquido
em 1986.

Por Incrível que pareça, há um vício, eu diria,
de se avaliar e se analisar o desempenho dessas
empresas através do mesmo conceito que se tem
em relação ao setor público uma maneira geral.
V. Ex' mesmo e o próprio Banco Central, tendo

em vista que não existe outro dado, utiliza este
conceito do déficit o déficit das empresas estatais.
O que é o déficit das empresas estatais de que
tanto se fala? É a diferença entre os recursos,
evidentemente, que são gerados, menos tudo
aquilo que ela gasta, seja para investir, seja para
o seu custeio. A diferença é, em termos da caixa,
aquilo que ela precisa financiar. Seria a neces
sidade líquida de fmanciamento. Isso não é o fun
damentaI ou importante para a empresa estatal,
porque toda vez que nós tratamos a empresa esta
tal dentro desse conceito, nós deixamos de res
ponsabilizar a administração para que gere lucro
suficiente para remunerar esses investimentos
que estão sendo feitos. Portanto, o fundamental
é que se analise qual é o lucro, qual é o resultado
que elas estão auferindo.

É comum nós encontramos em qualquer tipo
de empresas, seja estatal seja privada, déficit.
Qualquer empresa que estiver investindo, se ela
estiver investindo mais do que aquilo que ela con
segue gerar, internamente, ela tem déficit. E, no
Brasil, desgraçadamente, se trata da empresa es
tatal igualmente como se trata um ministério ou
uma secretaria de estado. Ora, o que me interessa
saber é qual o lucro que essas empresas estatais
estão gerando, se elas estão gerando um lucro
que remunera esses investimentos de maneira
adequada.

Para também, citar como números para V. Ex",
em 1986 o déficit fmanceiro, portanto, deste con
ceito que acabei de dizer, foi de 19 bilhões de
cruzados e, elas apresentaram um lucro de 42
bilhões de cruzados. Lucro consolidado das em
presas estatais, em 1986, 42 bilhões de cruzados.
É pouco. Por que que é pouco? Ora, com um
patrimônio de 1.8 trilhão de cruzados, fica claro
que a rentabilidade desse ativo, desse investimen
to, é uma rentabilidade baixa. Portanto nos preo
cupa o quê? Preocupa-nos que essas empresas
não vão gerar recursos suficientes, necessários,
para poder pagar as suas dívidas num futuro pró
ximo. Então eu traria à discussão, e proporia que
para ela se atentasse muito, a questão do resul
tado dessas empresas, e menos para a questão
do déficit delas, evidentemente, enquanto elas
existirem.

Não sei se respondi ao Constituinte a questão
que ele colocou.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Vladimir Pal
meira.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- O Sr. tem uma preocupação de separar uma
empresa de uma autarquia de um órgão qualquer,
eu observei, mas ao mesmo tempo a sua exposi
ção, embora bem fundamentada, coloca uma
contradição. Quer dizer, no início o Sr. disse que
a função da empresa estatal deve ter a sua eficiên
cia medida pelo lucro. Então, na verdade, nesse
sentido V. S' equipara a empresa estatal a uma
empresa privada qualquer. Ao mesmo tempo o
Sr. propõe mecanismos de controle como de uma
empresa estatal, a um tempo só exige lucro e,
depois tem um comportamente como se a em
presa tivesse uma função pública, porque proibe
certas taxas de endividamento exige uma publica
ção de balanços especiais; então, isso para mim,
gera uma contradição. E, no final,chega ao capital
aberto, os acionistas controlando como se fosse

uma empresa normal. Embora nem sempre os
acionistas estejam tão acordados como o Sr. pa
rece imaginar.

Agora, veja bem, eu acho que não, que a empre
sa estatal não é uma empresa que se possa medir
simplesmente pelo lucro. Embora se deva procu
rar o ótimo econômico, é em função de uma
política tarifária determinada que obedece a ou
tros princípios, que se pode ter uma gestão efi
ciente, diante de uma variável fixadada, exógena
- é o preço - tem-se que procurar aquele ótimo
que realiza a melhor gestão. E que ela tenha uma
função social, para isso ela é estatal. Se o índice
com que a gente tratasse a estatal fosse exata
mente igual à empresa privada, não precisaríamos
de empresa estatal nenhuma

O SR. ANTONINHOMARMO TREVlSAN - Mas,
quem disse que precisamos?

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Mas aí a discussão é outra. O relato de V.
S' teria que começar por outros elementos que
não estes. Do jeito que o Sr. coloca, há uma con
tradição de base. O que eu coloco é o seguinte:
essas empresas não podem ser tratadas como
outras quaisquer, elas devem conseguir - e em
alguns casos conseguem - a eficiência, e nesse
sentido às vezes essa eficiência se traduz em lucro;
terceiro, os critérios de eficiência não podem ser
simplesmente isolados. E o Sr. defendeu também
que não poderiam ficar ao sabor de políticas con
junturais de governo. Nenhum governo do mundo
vai abdicar do peso conjuntural das ações que
ele só pode ter através das estatais. Seria, inclu
sive, um governo cego, porque sendo um pode
roso instrumento de política a curto prazo dele
não vai abdicar. Eu acho que, por isso, temos
que tratar a empresa estatal partindo do princípio
da sua existência, e o Constituinte Irapuan Consta
Júnior imagina até privatizar algumas, mas não
falou, pelo menos, em liquidá-Ias todas. Partindo
do princípio de que elas existam, não podemos
tratá-Ias como empresas privadas. Nem como ob
jetivo, nem como índice de aproveitamento, nem
tratando como outra empresa qualquer, impe
dindo atividade a curto prazo do Estado, que deve
ter o seu controle.

O SR.ANTONINHOMARMO TREVlSAN - Meu
caro Constituinte, evidentemente estou falando
como um contador, um auditor e como analista
de mercado de capitais Então essa é a mmha
visão, visão de alguém do setor privado. Acontece,
caro Constituinte, que então eu me sinto limitado
em apresentar fórmulas de controle de uma em
presa. Não existem fórmulas de se avaliar a efi
ciência de uma empresa e me parece a sociedade
é implacável quando nós apresentamos um ba
lanço de uma empresa com prejuízo, e não quer
e ela não aceita comojustificativa que essa empre
sa deu prejuízo porque ela está praticando uma
tarifa social. Se ela estiver praticando uma tarifa
social, quem tem que pagar por essa diferença
é o Estado. Então, ela fatura ao Estado, o Estado
lhe paga pela diferença daquilo que ela está co
brando e ela pode continuar sendo avaliada de
uma maneira empresarial. Evidente quando elejo
o lucro, como o melhor indicador para se avaliar
a eficrêncla de uma empresa, é claro que, além
do lucro, existem outros elementos, o grau de
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produtividade que essa empresa está certamente
apresentando.

Mas o que eu quero considerar com o Consti
tuinte é que a rigor da figura da empresa estatal
ela é, por natureza, uma figura conflituosa. V.Ex'
acaba de dizer que essa empresa tem que ser
tratada de uma maneira diferenciada, porque não
há governo no mundo que vá abrir mão de usar
essas empresas para os seus objetivos. Então é
melhor que se defina isso para toda a sociedade,
que se proíba que uma empresa estatal seja uma
companhia aberta e que se defina o status jurí
dico para essa entidade. Por quê? Porque quan
do...

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - O Sr.
já esgotou os 3 minutos.

O SR. ANfONINHO MARMO 1REVISAN -Pois
não.

o SR. PRESIDENTE (Delfrrn Netto) - Pode
terminar.

o SR. ANTONINHO MARMO TREVISAN 
Quando o Sr. batiza urna empresa de empresa,
toda a comunidade relacionada com esse ele
mento passa a exigir dela, passa a enxergá-Ia co
mo uma entidade geradora de receita, geradora
de lucro e que remunera adequadamente o capital
que foi ali investido. Poderá a sociedade brasileira
justificar que, num dado momento histórico, para
o País foi importante que se vendesse aço barato?
Eu acredito que, hoje, não há nenhum brasileiro
que aceite receber 12 bilhões de dólares, que
deverão ser pagos através de mais impostos. Cer
tamente, nos últimos 10 anos as pessoas que
compraram o seu automóvel, compraram-no por
um preço mais barato do que aquele que vai
passar a comprar neste momento. O Sr. acha
que isso é justo? Essa é a questão que eu coloco.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Tendo
sido citado, nominalmente, o ilustre Constituinte
Jrapuan Costa Júnior, a Mesa lhe concede 3 mi
nutos.

o SR. CONSillGINTE VI.ADIMIR PAI..MEIRA
- Eu também devo responder a pergunta que
ele me fez.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Perdão.
O Regimento impede, realmente, que o expositor
faça perguntas aos seus Constituintes.

O SR. CONSillG/NTE VI.ADIMIR PALMEIRA
- Mas não proíbeas respostas. De forma que
encaminho o pedido para que a Presidência dê
"uma colher de chá", porque ontem já fui vítima
de um priviIégio.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex'
tem o privilégio de não ser discriminado.

O SR. CONSill(JJNTE IRAPUAN COSTA JÚ
NIOR - Eu gostaria apenas de perguntar, pela
sua experiência de ex-Secretário da SEST, das
181 empresas estatais sob controle, quantas o
Sr. julgaria absolutamente essenciais ao desenvol·
vimento do País, no estágio econômico em que
nos encontramos?

O SR. ANTONINO MARMO TREVISAN - Eu
diria, Constituinte, que, hoje, nesse estágio, nós
teríamos as empresas, evidentemente, na área de
petróleo, na área de energia elétrica, as de trans-

portes. Portanto, se nós tomarmos as 181 empre
sas, muito rapidamente, sem grandes problemas,
eu diria que dessas umas 70 empresas poderiam
ser, sem problemas, repito, privatizadas. Até por
que foram empresas - essas 70, na sua grande
maioria - que o Estado herdou do próprio setor
privado; porque estavam prestes a falir e num
dado momento histórico o Estado as herdou.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Renato
Johnsson.

O SR. CONSill(JJNTE RENATO JOHNSSON
- A minha pergunta ao expositor se funda no
conceito de empresa estatal e de sociedade de
economia mista. Eu entendo que a sociedade
de economia mista ou a empresa estatal intervém
na economia para suprir determinada atividade
que a iniciativa privada não pode suprir. Mas quan
do ela intervém ela intervém, nos princípios da
empresa privada, adotando os mesmos princí
pios. Inclusive a própria legislação - e eu fui
Presidente da Telecomunicações do Paraná
estabelece uma remuneração de até 12% para
o investimento que foi feito, justamente para que
a empresa, adotando os princípios da iniciativa
privada, possa custear os seus investimentos e
possa participar. O Estado excepdonaImente, su
pletivamente, adiciona recursos para viabilizares
sa empresa no seu inicio, mas, depois, ela passa
a ter uma vida própria. Então, na sua colocação,
de um patrimônio de 1 trilhão e BOO bilhões de
cruzados, para uma divida de 1 trilhão e 100 bi
lhões de cruzados, nós tivemos, em 1986, um
resultado líquido de 42 bilhões de cruzados, o
que evidentemente mostra ou que essas empre
sas estão sendo mal geridas ou que essasempre
sas não têm razão de ser como empresa, como
sociedade de economia mista ou como empresa
estatal, ou que o Governo está manipulando as
suas tarifas, está desvirtuando a finalidade destas
empresas.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Neto) - V. S· já
esgotou os 3 minutos.

O SR. CONSTITGINTE RENATO JOHNSSON
-Já estou concluindo, Sr. Presidente.

Se o Governo quer atuar numa determinada
atividade, socialmente, ele que crie um Departa
mento de Estado e preste, por exemplo, o serviço
de água a um custo social sem nenhuma remune
ração. Agora, o que não tem sentido é se criar
uma sociedade de economia mista ou estatal e
não dar a ela a tarifa adequada ou intervir para
não lhe dar condições financeiras.

O SR. ANTONINHOMARMO TREVISAN - Sr.
Constituinte, concordo exatamente com a sua co
locação e também defendo isso. No momento
em que se estabeleceu a empresa como tal, ela
precisa e deve receber a tarifa justa. Eu só queria
lembrar que esses 42.9, de lucro, é lucro liquido,
portanto, após todas as despesas financeiras. Isso
quer dizer que pelo menos quanto ao capital de
terceiros, já foram contabilizados os juros devido
a esse capital. Portanto, trata-se de 42.9, que seria
a remuneração do capital de risco. Ai a remune
ração, portanto, do acionista, no caso, o Estado
- portanto, em relação a esses 700 bilhões.iõ
Constituinte tem razão, e eu concordo com JIe:
que essas empresas têm sido usadas exatamente

como instrumento de política econômica irne
diatista.

E, a autoridade do Executivo, ela sistematica
mente se vê sempre com uma vontade muito
grande de resolver um,..groblema econômico atra
vés dessas empresas-\,óProveitaria, também, para
colocar que essa questão da tarifa tem sido, ao
longo dos anos, o grande problema na avaliação
da empresa estatal. Quando eu digo que uma
empresa estatal precisa ser tratada como empresa
é porque a energia de uma empresa, basicamen
te, está relacionada com o bom desempenho dela.
Tanto um empregado que trabalha numa empre
sa como todos aqueles que se relacionam com
a empresa, evidentemente, não se relacionam
bem e não admitem estar, por exemplo, traba
lhando numa empresa deficitária. O moral da tro
pa realmente fica abalado, quando ela vê sistema
ticamente a sua empresa apresentando prejuízo.
O sujeito tem, inclusive, vergonha de dizer que
trabalha naquela empresa. E, evidentemente, que
a eficiência dessa empresa cai substancialmente,
nesse momento. Por isso defendi o modelo de
avaliação típica de uma empresa do setor privado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Para
encerrar as discussões, concedo a palavra ao ilus
tre Relator, VlTgildásio de Senna.

O SR. RElATOR (VlTgiIdásio de Senna) - Sr.
Presidente, Sr. Antoninho Trevisan, Srs, Constituin
tes:

Este é um tema que tem sido objeto de nossas
preocupações ao longo dos trabalhos desta Sub
comissão.

Começo por agradecer ao Dr. Antoninho Trevi
san a contribuição importante naquilo que lhe
é específico na sua formação. Acredito e já vinha
há muito tempo pensando não só em relação
às empresas públicas, mas em relação à atividade
do Estado, do Município e da Gnião que não ape
nas os balanços anuais, mas trimestrais, deveriam
ser apresentados à sociedade e ao Congresso
Nacional, para o acompanhamento das contas
públicas em todos os níveis. O balanço anual põe
a sociedade diante de fatos consumados, quando
não há mais a menor hipótese de corrigir os fun
dos.

Devemos entender, Srs. Constituintes, que o
especialista é por natureza e definição um conser
vador. Gm conservador na medida em que a sua
especialização lhe impõe uma visão particular so
bre o assunto sob análise. Poderíamos tomar
qualquer tema, o endividamento brasileiro e suas
causas. Vou tomar um fato remoto: a decisão
de César ao atravessar o Rubicão. Se subme
termos esse fato a um militar ele vai analisar a
decisão militar conseqüente daquela decisão. Do
ponto de vista administrativo, o administrador vai
considerar a mobilização das forças a logística,
enfim, tudo que foi necessário para que César
chegasse a Roma. O estilista ou o literato vai con
siderar, exclusivamente, o discurso que César pro
nunciou no Senado. Mas, a decisão de César era,
fundamentalmente, uma decisão política, Gma
decisão políticaque abarcava uma série de con
ceitos e que só politicamente, podem ser exami
nados.

Eu vejo, assim, o problema da consideração
das estatais. Seu exame, exclusivamente pelo ân
gulo empresarial privado - como já foi assina-
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lado aqui - conduz a conseqüências que não
são as melhores para a sociedade. É a sociedade
que tem que decidir e julgar sobre essas coisas.
O julgamento exclusivo no sentido do lucro, que
está sendo muito pregado agora, como aquilo
que chamamos de ciclos históricos, o conceito
do lucro indireto, foi trazido ao Brasil eu creio
que pela Inglaterra, quando a implantação das
estradas de ferro exigiu uma contrapartida de ga
rantia de remuneração do capital, e que eles impu
nham a consciência nacional, vendia a neces
sidade de segurar uma justa remuneração de ca
pital, porque o déficit da estrada de ferro, cons
truída com esses recursos, representava e trazia
para o País um lucro indireto fabuloso. E assim,
sejustificaram contratos de construção de portos,
de construção de ferrovias, que está na nossa
história econômica.

A consideração de custolbenefício, a conside
ração meramente de lucro de uma empresa, ou
de qualquer coisa levada ao extremo, por exem
plo, na consideração de custolbenefício, nos leva
ria a que ninguém mandaria a sua própria mãe
com ao anos para um hospital submeter-se a
um tratamento, porque o custoibenefício seria ex
traordinariamente negativo, nem a sociedade iria
criar um sistema de defesa dos gerontinos 
e todos nós vamos chegar lá - porque o custol
benefício seria negativo. As coisas que têm com
ponentes políticos sérios só podem ser exami
nadas e consideradas do ponto de vista político
também, é uma decisão política da sociedade;
em determinados instantes, obrigar que as side
rúrgicas nacionais façam prejuízo na sua venda
de aço, se na contabilidade social mais ampla
em uma visão à vol doiseau estes resultados
podem ser obtidos adiante. A decisão de que as
empresas públicas devem existir, e devem exer
cer, além do papel meramente econômico, o pa
peI social correlato é uma decisão política da so
cíedade, o que não pode e não deve ser na minha
visão é ser tomada isoladamente; a sociedade
tem que criar os mecanismos políticos de controle
da sociedade e usar, no que convier, a contri
buição extraordinária da vivência, da experiência
do Dr, Trevisan, no ângulo da sua especialidade.
Agradeço a intervenção de V.S·

o SR. PRESIDENTE (Delfun Netto) - Obri
gado, Dr. Trevisan, pela sua exposição. (Palmas.)

Tenho a satisfação de convidar o professor lves
Gandra da Silva Martins, professor do Direito Tri
butário da Universidade Mackenzie, para que faça
sua exposição. (Palmas.) O Senhor tem 15 minu
tos para sua exposição.

O SR. IVES CANDRADA SILVA MARTINS 
Sr. Presidente, eminentes Constituintes, Sr. Rela
tor, os meus 900 segundos eu pretendo dividir
em três blocos de 300 segundos: no primeiro,
definir o que deveria ser a filosofia de acordo
com determinadas concepções que deveriam
orientar a presença do Estado na economia; no
segundo, de que forma a atual Carta cuida dessa
matéria, e no terceiro, de que forma na futura
Carta Constitucional nós podemos criar meca
nismos de natureza constitucional e não de natu
reza de legislação complementar ou de legislação
ordinária.

Em matéria filosófica, eu trouxe e pedi para
que se distribuísse posteriormente aos Srs. dois
estudos sobre a privatização, um deles coorde-

nado pelo sociólogo professor da Universidade
de São Paulo, O. Ferreira, e que foi publicado
pela revista do Instituto dos Advogados, de que
forma se poderia partir para uma presença menor
do Estado na economia. E um outro estudo, do
maior especialista no mundo, atualmente, da pri
vatização dos serviços governamentais, que é
Stuart BatIer; ele estudou o processo de desesta
tização e de privatização em mais de 50 países,
e demonstra como esse processo tem dado resul
tado em países que há 40 anos atrás, logo depois
da Segunda Guerra Mundial, defenderam ampla
mente a estatização, porque impediu que a econo
mia inteiramente ou razoavelmente planejada, eli
minaria todos os desperdícios de uma economia
de mercado.

Como na prática a teoria é completamentê dife
rente da realidade, aqueles países que fracassa
ram por esse processo, é evidente que passaram
a um processo de reversão; e hoje estão, depois
da década de 80, do segundo choque do petróleo,
a examinarem o assunto em profundidade com
resultados extraordinários. Eu trouxe esse estudo
que também será distribuido entre os Srs. .

Concretamente, em nível de filosofia, eu gosta
ria também de deixar claro dois aspectos, enquan
to constituintes V. EJ(6 poderão examinar, como
legisladores complementares e legisladores ordi
nários, mecanismos a serem colocados e ampla
mente dissecados na legislação pertinente.

Numa Constituição o que nós devemos ter?
Apenas princípios gerais. Uma Constituição deve
ter, fundamentalmente, duas grandes vertentes
e princípios. Uma vertente pela qual se controle
o Governo, que é a forma de govemo, a forma
de Estado e a separação de poderes, e criam-se
mecanismos para que seja absolutamente possí
vel que a sociedade o controle. E a segunda série
de vertentes são as vertentes que dizem respeito
aos direitos individuais, políticos, econômicos, so
ciais do cidadão, até porque uma Constituição
é apenas destinada ao cidadão, ela é destinada
ao povo, ela não é destinada ao Estado, ao Gover
no que é apenas um meio.

Então, na medida em que uma Constituição
coloque pricípios fundamentais que dêem ao Es
tado a sua função fundamental de administrar
justiça, de dar segurança interna e externa, de
propiciar meios para educação, saúde, prividência
e assistência social, e conter mecanismos para
evitar o abuso do poder econômico entre 05 cida
dãos, ela terá recursos - até porque recorrerá
fundamentalmente ao esquema tributário - terá
os meios necessários para cumprir sua função.
Na medida, entretanto, em que o Estado decide
fazer o que não sabe fazer, é ser empresário, ele
passa a ter que aplicar nas suas empresas aquele
recurso que teria que destinar fundamentalmente
às suas outras finalidades. E em decorrência disso
nós verificamos o que tem constituido a realidade
brasileira, pela qual o Estado passa a fazer mal
o que não sabe fazer, e deixa de ter recursos
para fazer bem o que sabe fazer. Eu lembro, por
exemplo, a indústria cigarreira em muitos países
do mundo, em que se fuma o pior cigarro do
mundo porque nestas indústrias essas empresas
são estatais. E no Brasil, onde graças a termos
um bom cigarro, o Estado é o sócio privilegiado
sem os ônus gerenciais, recebendo aproximada
mente 4/5 das empresas.

Parece-me evidentemente, que a opção é clara,
que o cidadão, ele é normalmente bom empre
sário na medida em que ele tem que obter recur
sos, ele tem que ter lucros, e lucros para reinvesti
mento, porque se ele não souber administrar o
lucro para ser bem-sucedido e reinvestir, é evi
dente que ele não poderá continuar, até porque
o instituto falimentar facilita enormemente a sele
ção natural do bom empresário. O Estado não
tem esse problema. E é por esta razão que aquilo
que se dizia que os ideais das economias plane
jadas são realmente muito grandes, logo depois
da Segunda Guerra Mundial, levou um eminente
Senador desta Casa a dizer que nas economias
socialistas os ideais são superiores aos resultados,
e nas economias capitalistas os resultados são
superiores aos ideais. A primeira parte.

A segunda parte. A nossa Constituição atual,
ela consegue abarcar isto que eu acabo de expor?
Mas, tranqüilamente, se atentarmos para o art.
170 da Constituição atual, nós verificaremos o
maior hino à iniciativa privada que qualquer texto
constitucional de país civilizado poderia ter; diz
o seguinte:

"Às empresas privadas compete, preferen
cialmente, com o estimulo e o apoio do Esta
do, organizar e explorar as atividasdes econô
micas."

§ 1"Apenas em caráter suplementar da ini
ciativa privada o Estado organizará e explo
rará diretamente a atividade econômica."

Isto é o que está escrito na Constituição; para
os meus alunos eu leio este dispositivo da seguin
te forma - e assim o devemos ler: "Às empresas
privadas compete, subsidiariamente, sem o esti
mulo e o apoio do Estado, organizar e explorar
as atividades econômicas ainda não exploradas
pelo Estado." Porque esta é a realidade brasileira.

Ora, se nós pegássemos esse princípio que re
presentou toda uma filosofia colocada na Consti
tuição Federal e procurássemos transformar o
art. 163, que é a exceção à regra, em verdadeira
exceção, nós estaríamos, sem alteração do texto,
adotando aquela que é a filosofia hoje dominante
em todo o mundo civilizado, inclusive ocidentaI,
inclusive em países em desenvolvimento. Porque
o art. 163, da atual Constituição, que se transfor
mou em regra apesar de ter sido constituido como
artigo de exceção, diz o seguinte:

"São facultados a intervenção do dominio
econômico e o monopólio de determinada
indústria ou atividade, mediante lei federal,
quando indispensável por motivo de segu
rança nacional."

E o conceito de Segurança Nacional já foiplas
mado pelo Supremo Tribunal Federal como um
conceito extremamente limitado à defesa contra
o inimigo externo, ou à subversão interna, e é
este o conceito jurídico colocado na Constituição.

"Ou para organizar setor que não possa
ser desenvolvido com eficácia no regime de
competição e de liberdade de iniciativa,asse
gurados os direitos e garantias individuais."

Que não são direitos e garantias individuais a
ter a justa indenização, mas são direitos e garan
tias individuais a explorar uma determinada ativi
dade, se a iniciativa privada tiver condição de ex
plorar.
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Ora, este art. 163 passou a ser o artigo regra,
e o art. 170, que é a verdadeira filosofia da Constí
tuição, que no título da Ordem Econômica e So
cial começa com esse discurso, com esta dicção
de clareza inequívoca, que "a ordem econômica
e social tem por fim realizar o desenvolvimento
nacional e a justiça social, com base nos seguintes
princípios: I - liberdade de iniciativa". E dá ao
Estado mecanismos de controles.

"V- repressão ao abuso do poder econô
mico caracterizado pelo domínio dos merca
dos, e eliminação da concorrência e o au
mento arbitrário dos lucros..."

Os Srs. verificam que isto que aqui está já daria
tranqüilamente os mecanismos necessários, des
de que se encontrassem os mecanismos neces
sários, para que nós pudéssemos pôr a filosofia
atual programática da Constituição e não cum
prida pelo Governo Federal.

Terminado o segundo aspecto, passemos para
o terceiro ponto, Sr. Presidente, para que real
mente os 900 segundos sejam os 900 segundos.

Entendo, por que uma Constituição com princí
pios programáticos, evidentes, nítidos, claros, cris
talinos, límpidos, com princípios progrmáticos
que são invejados por muitos países não tem es
ses princípios que são meramente programáticos,
programas futuros aplicados? Por que nós não
criamos mecanismos capazes de exigir do Estado
e de o responsabilizar?

Então, nas propostas concretas que eu faço,
eu as faço em nível de Constituição, não em nível
de legislação complementar e legislação ordiná
ria, porque se pretendêssemos constitucionalizar
dispositivos ordinários, ordinarizar princípios
constitucionais, nós estaríamos fazendo uma car
ta que não durará no tempo. Eu entendo que
o primeiro grande mecanismo de controle seria
a retirada dos Tribunais de Contas, de um mero
poder acessório do Poder Legislativo para um
verdadeiro novo Poder Judiciário. Poder Judiciá
rio no Brasil, hoje, tem apenas uma vertente, a
vertente da administração da Justiça. Nós tere
mos que criar três vertentes ao Poder Judicário:
a primeira vertente, manter sua função de admi
nistrador da Justiça; a segunda vertente, criar as
Cortes Constitucionais, que na Itália e na Alema
nha são muito bem sucedidas, através das quais
seria absolutamente possível bloquear qualquer
inconstltucionalidade, qualquer desrespeito, qual
quer violação à lei praticada pelo Governo, com
imediato recurso à Constituição. Hoje a Corte
Constitucional brasileira se chama Procurador
Geral da República, competência originária e defi
nitiva em tudo aquilo em que se pretende blo
quear ao exame do Poder Judiciário.

Aterceira vertente, o verdadeiro poder responsa
bilizador, o Tribunal de Contas se transformando
num órgão do Poder Judiciário, capaz de executar
as suas decisões, e obrigando evidentemente à uma
responsabilidade muito maior do Estado.

Se fizéssemós do Poder Judiciário realmente
um órgão capaz de exigir do administrador públi
co, direto e indireto, uma responsabilização maior
pela execução, nós estaríamos obrigando tam
bém a essses cidadãos a exercerem com muito
mais dedicação a responsabilidade as suas fun
ções.

Segundo aspecto, Sr. Presidente, n6s temos
na verdade três tipos de intervenções que a dou-

trina considera no plano do Direito econômico,
no plano da ordem normativa, no plano do Direito
propriamente dito, que são: a intervenção regula
tóría, a intervenção concorrencial e a intervenção
monopolística. Na regulatória, que não está em
causa neste momento, nesta palestra, a regula
t6ria é aquele processo pela qual se pode corrigir
distorções do mercado, através de mecanismos
que nós conhecemos, e evidentemente podendo
fazer que esta intervenção dure mais ou menos
tempo, mas tendo que ser necessariamente tem
porária. Temos uma proposta que apresentamos,
pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, e que
apresentamos ao Congresso, e inclusive os Srs.
deverão receber uma minuta aruculada de todas
as propostas que fizemos,com juristas de elevado
nível de São Paulo, Ely Lopes Meireles, Hamílton
Dias de Souza, José Cretela, Cássio Mesquita de
Barros Júnior, Celso Ribeiro Bastos, uma pro
posta articulada e altamente examinada em todos
os seus detalhes. E evidente que no momento
em que examinarmos a possibilidade de uma in
tervenção regulatória monopolística ou concor
rencíal, temos que examinar essa intervenção a
partir de quê? A partir também de uma presença
temporária, e a partir do exame do único poder
capaz de representar todos os segmentos sociais.

Nós deveríamos na nossa proposta - e esta
é uma forma de mecanismo de controle - trans
ferir do Poder Executivo o ato de decisão para
o Poder Legislativo, através de uma comissão es
pecial, que se criasse dentro do Parlamento, capaz
de fefinir os momentos em que a intervenção
regulat6ria, a intervenção concorrencíal e até a
intervenção monopolística pudesse realmente
acontecer. Desta maneira a decisão, se vier a ser
política, V. Ex', Constituinte Virgildásio de Senna,
apresenta com muita propriedade que a decisão
de se manter uma empresa com prejuízo ou fazer
de uma empresa estatal uma empresa lucrativa
tem que ser consultada, discutida com o povo
- não pode ser um ato do Poder Executivo; e
ninguém melhor do que o Poder Legislativo, que
representa todos os segmentos, para definir se
naquele caso vale a pena ter empresa estatal, e
mais, se valer a pena ter uma empresa estatal
deficitária que será necessariamente sustentada
por toda a comunidade. E nada como o Poder
Legislativo que hospeda todas as representações,
todos os segmentos da sociedade para através
de uma comissão especial determinar.

Sr. Presidente, verifiquei que os meus 900 mi
nutos, sem a necessidade de V. Ex' ter dito que
estava chegando ao fim, estão encerrados. Eu
pediria só para concluir, nos últimos 60 segundos,
o seguinte: se nós utilizamos o Poder Judiciário
para transferir o ato decisório, partindo do prin
cípio de que o Estado não é vocacionalmente
empresário, mas o cidadão, e que se o Estado
tiver que ser empresário deverá decidir com os
representantes da comunidade, nós poderíamos
chegar ao último ponto, isto é, defmir uma política
econômica em nivel de princípio para saber a
vocação do País, se é uma vocação semelhante
a de todo o concerto mundial da atualidade, que
está-se direcionando, para ganhar eficiência, para
a iniciativa privada; ou nós deveremos manter
aquelas teses de quando eu estudei na França
logo depois da Segunda Guerra Mundial, que
apaixonavam, de que o Estado no momento em

que se transformasse em empresário seria efetiva
mente um Estado bem-sucedido. Toda a refor
muIação política e econômica, e a própria coloca
ção dos economistas americanos hoje, que co
meçam a afastar-se das linhas rígidas keynesia
nas, demonstrassem, talvez, que valia a pena re
pensar a realidade brasileira num concerto univer
sal, no mundo cada vez mais interdependente,
para verificar quais são as nossas verdadeiras raí
zes. Era o que eu tinha a dizer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salo
mão.

O SR. CONSTITUINTELUIZ SALoMÃo - Não
me foi possível arguir o convidado Trevisan. Vou
ter que fazer isso de uma forma indireta agora.
Eu antes de tudo gostaria de cumprimentar o
Dr. Ives Gandra, a despeito de discordar. Eu até
pude cronometrar, o Sr. foi tão suíço na sua
intervenção, que eu só consegui concordar com
dois pontos de vista: o primeiro quando V. Ex'
afirmou que preferia que a promoção do câncer
permanecesse na mão da Souza Cruz e da Phillíps
Monys, eu também. E segundo, que esses seus
90 segundos finais, quando V. Ex' se referiu à
necessidade de um maior envolvimento do Poder
Legislativo no controle do Estado, na sua função
de intervenção como agente de produção. O resto
do tempo V. Ex' dedicou a um pronunciamento
de caráter ideológico, e quase que dogmático,
em defesa da iniciativa privada, mas creio que
fugiu um pouco ao tema, que é, como nós pode
mos controlar as empresas estatais, como a socie
dade o faz.

Portanto, o seu pronunciamento, como eu dis
se, é mais uma vez uma profissão de fé na inicia
tiva privada, desconhece a realidade que é a exís
têncía das empresas estatais, produzindo e contri
buindo para o bem-estar da sociedade, com oferta
de bens e serviços. De modo que sou forçado
a endereçar a minha pergunta um pouco referida
ao pronunciamento do nosso Dr. Antonino Mar
mo Trevisan, que fez toda uma análise em cima
de critérios puramente contábeis sobre o desem
penho das estatais, critérios esses, a meu ver,
míopes para uma avaliação social do que seja
o desempenho do Estado: até porque o Frei Luca
Paciolo, quando lançou os fundamentos da conta
bilidade não tinha essa pretensão de avaliar, em
termos sociais, a ação dessas instituições. E não
me parece que a SEST tenha dado uma atribui
ção, ou tenha pelo menos, feito um esforço, no
passado, para desenvolver instrumentos adequa
dos para avaliar socialmente os benefícios sociais,
o retomo social das empresas estatais. Assim de
certa forma, ela contribuiu para uma campanha,
posso chamar assim, que foi tocada pela inícativa
privada, com apoio de capital estrangeiro, para
desmerecer, desmoralizar, a ação das empresas
estatais; não creio que ele tivesse muita cons
ciência disso, ou seus sucessores na SEST, mas
de certa forma ficou bastante claro esse desem
penho.

De qualquer maneira, ele fez um índice de ava
liação do desempenho, na base de 42 bilhões
de cruzados, o lucro das empresas estatais, com
um ativo de 1,8 trilhão de cruzados. Fiz as contas
aqui com uma máquina de calcular emprestada
dos companheiros constituintes e calculei 2,25%
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de taxa de retorno, no ano de 86, que é um resul
tado excelente considerando toda a demagogia
que foi feita em cima do Plano Cruzado, com
o congelamento de preços, tarifas, etc. De modo
que, tenho aqui que aproveitar esse momento
para me congratular com os administradores das
estatais que, no seu conjunto, conseguiram arran
car um resultado tão expressivo, num ano tão
complicado, com a SEST atrapalhando muito os
investimentos produtivos dessas empresas.

Gostaria apenas de perguntar a V. S' se não
acha que o controle das empresas estatais deves
se ser feito com uma representação dos empre
gados nessas empresas, dos usuários dos servi
ços, além, eventualmente, dos acionistas, em se
tratando de empresas com ações no mercado,
como propôs aqui o Dr. Antonino Marmo Trevi
san. Muito obrigado.

o SR. IYES bANDRA DA SILVA MARTINS 
Rapidamente e em primeiro lugar, eu diria ao
eminente Parlamentar que estou falando à Consti
tuinte e não ao legislador ordinário e nem a legisla
dores complementares, que será numa segunda
etapa, e dizer que, a nível de Constituinte, temos
que colocar princípios gerais. Os princípios gerais
devem dizer, em primeiro lugar, qual é a vocação,
em matéria empresarial, se essa vocação da Carta
Maior será voltada para um ou para outro esque
ma. Na eventualidade de entendêssemos que de
ve prevalecer a preferência pela iniciativa privada,
e apenas supletivamente o Estado ser empresário,
é evidente que teríamos que definir, através da
Constituição, os mecanismos de controle dessa
vocação constitucional e é por essa razão que
entendo que não fugi ao tema, porque não entrei
a detalhar, a particularizar, a pormenorizar matéria
que V.Ex"" terão oportunidade de fazê-lo, depois
de terem feito a opção constitucional.

Em segundo lugar, divirjo, evidentemente, até
em nível de princípios gerais, do eminente colega
e professor universitário, porque na verdade ve
mos o que acontece hoje, pela simples análise
da economia mundial, - e fui premiado pelo
Instituto Forward Economics, da Academia de
Ciências de Budapest, com uma assinatura perpé
tua de todos os escritos econômicos dos países
socialistas em matéria econômica, em inglês, em
que se tem oportunidade de estudar a realidade
dos países socialistas na atualidade. E o que verifi
camos, nobre constituinte? Verificamos que está
havendo um processo de reversão nesses países
e é esta a razão pela qual, me parece, que a Consti
tuição, numa primeira etapa, tem que definir a
vocação. Admitindo esta realidade de que temos
empresas estatais, por essa razão eu trouxe esse
estudo para que V. Ex" examinassem, que é um
estudo que forma os países que estatizaram em
demasia e estão passando por um processo de
desintoxicação estatal, para dar maior eficiência
inclusive, Sr. Constituinte, tem colocado aqui es
quemas para se evitar, dentro da próprias empre
sas estatais, uma forma para que aqueles que
defendem a sua permanência se transformem em
elementos favoráveis à desestatização.

Um último ponto, Sr. Presidente, em relação
a esta performance, que sei fraquíssima, por
uma única razão, porque, em verdade, naquelas
empresas lucrativas e monopolizadas não tivemos
parâmetros concorrencias e nas empresas que

tiveram que concorrer com a inicativa privada,
tivemos parâmetros concorrenciais, a perfor
mance do setor estatal foi incomensuravelmente
pior do que aquela do setor privado - e veja
o campo da siderurgia, em concreto.

Era ISSO que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Renato
Johnsson.

O SR. CONSTITUINTE RENATO JOHNSSON
- Sr. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo,
porque pelo que temos discutido aqui nas reu
niões temáticas, o meu ponto de vista é idêntico
ao que o ilustre conferencista aqui explanou. Efeti
vamente a função precípua do Estado está em
prestar saúde pública, educação, em prestar segu
rança, assistência, justiça e em prestar a previ
dência social. A atividade do Estado, na área eco
nômica tem que ter efetivamente caráter suple
tivo, caráter suplementar. O que ocorre, - e a
meu ver, eu que participo da administração públi
ca há 25 anos - é que o Governo não deu uma
realidade tarifária e, não dando essa realidade,
passou ele a intervir em determinados setores
da economia que hoje têm uma prestação, uma
tarifa, onde pagamos pelo empreguismo, pela má
gerência, pela ineficiência e pela falta de compe
tividade.

Fiquei muito satisfeito quando ouvi o Dr, Trevi
san aqui, que eu não conhecia, que veio da inicia
tiva privada, para gerenciar uma área dessas que
foi a SEST, de controle das estatais, dizer que
das 181 estatais, ele, se tivesse esse poder, prova
velmente eliminana cerca de 70 estatais, que são
deficitárias, que não têm nenhuma finalidade den
tro da nossa sociedade.

Este é um ponto que eu gostaria de colocar
aqui, e gostaria também, Dr. Ives Gandra, de rece
ber esse trabalho que foi feito pelo Instituto dos
Advogados a que V. S' se referiu, na parte da
ordem econômica e social, para servir de subsí
dios para os nossos trabalhos aqui nesta Subco
missão, quando da apresentação do relatório do
Sr. Relator.

Discordo do Sr. Relator, Virgildásio de Senna,
quando ele diz que a empresa de economia mista,
a sociedade de economia mista deve ter também
aquele caráter social. Acho que no caráter social
do Estado tem que pagar; aquilo que o Estado
quiser fazer ele que entre com os recursos diretos,
mas não desvincule a sociedade de economia
mista da sociedade estatal. Muito obrigado.

O SR. IVEZ GANDRA DA SILVA MARTlNS
Sr. Presidente, nesse caso posso realmente pedir
que o tempo que eu teria, se utilizepara um outro.
porque no momento em que se tem um apoio
dessa forma só posso agradecer. E realmente
esse trabalho está sendo distribuído, aliás, os três
trabalhos estão sendo distribuídos: o trabalho arti
culado do Instituto dos Advogados e da Comissão
da SECAN; esse estudo do Stuart Batler, que é
o melhor estudo sobre 'desestatização, ou privati
zação dos serviços govemamentais, que foi entre
gue à secretaria desta Subcomissão, e um estudo
que é todo um anteprojeto, preparado por Olivedo
Ferreira, Guilherme Afif Domingos, do qual eu
mesmo participei, advogados do Instituto, e que
foi publicado pelo Estado de São Paulo há um

ano e meio, que era uma proposta com um meca
nismo já de legislação ordinária, para privatização.
Agradeço o apoio de V. Ex', o que, realmente,
me agrada muitíssimo.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte VladirmrPal
meira.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA
- Há muita coisa sobre a questão da intervenção
estatal que não passa de questões conjunturais.
Por exemplo, a onda de desestatização que varre
a Europa é questão conjuntural. Se olharmos 2,3
séculos, a inetervenção do Estado mudou de for
ma, conforme a época. De maneira que há onda
de mais estatízação, há onda de desestatização
da economia, sem que seja propriamente uma
questão filosófica. É, frequentemente, em função
de um certo estágio, de uma conjuntura política,
de uma correlação de forças, a nível internacional
e, até, em alguns casos, de mudanças eventuais
de Governo. Mas não uma tendência. Então,
quando V. S' diz que a constituição deve dar os
princípios gerais, estou de acordo acho que a
Constituição deve dizer aquilo que, por um cntério
ou por outro, realmente por interesse nacional,
deve ser reservada à atividade da União e deve
deixar o resto para a legislação ordinária. No en
tanto, os exemplos que V. S' cita em geral, são
partes mais de mudança, que não são de grandes
mudanças de ordem constitucional, mas de orien
tação, em matéria de política econômica. E nem
sempre seria o mesmo caso: se se balizasse a
questão da Europa, seria a mesma que a nossa,
em matéria de intervenção de Estado, da mesma
forma que o protecionismo. Há uma série de paí
ses que combateram o protecionismo, depois vi
raram protecionistas, e eventualmente, podem
ainda mudar de posição.

O que considero é que no discurso da livre
iniciativahá uma profunda contradição Ouvi rapi
damente seus pontos aqui; um é a liberdade de
iniciativa e o outro é repressão ao abuso do poder
econômico. Se dá liberdade de iniciativa, uma
certa monopolização é inevitável, nos setores eco
nômICOS. Quando V. S' fala num país de livre
iniciativa, todo mundo sonha, e o empresário so
nha, talvez, com um capitalismo de três séculos
atrás, em que não havia nenhum poder de mono
polização. Dessa forma, isso é muito mal tratado
e compreendido, como se o Estado fizesse a inter
venção porque, por princípio, se acha que a inter
venção estatal no capitalismo é mais eficiente;
o problema é que a livre iniciativa conduz ao mo
nópolio, num certo grau, conduz à formação de
grandes conglomerados, o que não implica em
que a pequena e média empresa desapareçam,
mas, são simplesmente levadas a certos setores
da economia, convivem com o monópoho, pas
sam a depender do monópolio - e o empresário
chega aqui e pede sempre a ajuda do Estado
contra o que ele considera um"abuso do poder
econômico.

Penso que uma Constituição modema não po
de, para depois não manietar o poder da legisla
ção ordinária, dizer que se baseia na livremiciativa,
porque esse será um princípio sempre a conduzir
a um tipo de critério, a uma economia irreal, que
não existe mais, nem na França, nem na Espanha,
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nem na Inglaterratambem, onde há aumento de
desestatização. Não se vai poder dizer que suas
economias vão-se guiar pela livreiniciativa. E por
que nós não devemos exagerar, quando V. S' fala
da economia das estatais, no Leste, sabemos que
não é exatamente um processo de reversão, mas
seria natural;se houvesse alguma coisa,que fosse
a desestatização, porque não há mais nada priva
do! Seria extraordinárioque se escutássemos que
na Rússia está - se estatizando mais, seria incrí
vel. Então, o processo normal é que haja uma
certa flexibilidade do regime, como houve num
momento, nas economias ditas de livremercado,
um movimento de estatização.

Do ponto de vista de constituição de princípios
gerais, em que o Estado seja um agente econô
mico, que é o fato da sociedade moderna; onde
compatibilizar, primeiro, uma definição doutriná
ria, que não seja essa velha repetição da livre
iniciativa, o livre jogo das forças do mercado, a
intervenção, primeiro, do monopólio, que existe,
ou do oligopólio, que existe no mercado oligo
pólio hoje no Brasil?Segundo, a intervenção do
Estado?

Ninguém quer intervenção do Estado, por qual
quer questão. Agora, queria em particular, que
V. S' se defmisse, porque quando se fala em liber
dade de iniciativa, e a empresa privada e a empre
sa estatal, não entra o terceiro elemento que é
a empresa estrangeira;quer dizer,não é só a segu
rança nacional, no sentido estrito, mas os interes
ses nacionais quando estão em jogo. Às vezes
o Estado tem uma empresa privada que pode
fazer isso, mas seria estrangeira e não atenderia
aos interesses nacionais. Então, o Estado tem
que reservar uma faixade intervenção, um pouco
mais ampla, a meu ver, do que o conferencista
coloca. Gostaria que V. S' se posicionasse sobre
a empresa estrangeira e sobre esse nívelde inter
venção.

O SR. NES CANDRA DASILVA MARTINS
O Presidente Reagan fez uma reforma tributãria
nos Estados Unidos que tive a oportunidade de
- porque também é minha área, e não só direito
econômico, mas direito tributário - examinar
com maior profundidade. E o Dr. Trevisan que
está aqui, meu querido amigo, somos do mesmo
centro de estudos, deve ter examinado tudo o
que foi colocado nessa reforma tributária ameri
cana para desincentivar a expatriação de capitais
americanos para outros países. Se analisarmos
hoje a legislação tributária da Itália, da França,
da Inglaterra, da Alemanha, agora, verificamos
que há todo um mecanismo para evitar expatria
ção de capitais. Os sindicatos operários nos Esta
dos Unidos, no Canadá, na Inglaterra, procuram
fazer com que esse dinheiro não vá para outros
países porque esses outros países recebem capi
tais dos americanos, dos ingleses, dos franceses,
criam a sua própria indústria,e terminam reexpor
tando para aqueles países, fazendo concorrência.
Então, em todo o mundo o que se discute hoje
é de que forma os países desenvolvidos devem
impedir a saída de seus capitais para os países
em desenvolvimento,para efeitode capital de ris
co, e os sindicatos operários desses países têm
realmente pressionado, e a reforma do Presidente
Reagan, não permitindo, em muitos casos, a tax
credit, crédito daquele imposto que foi pago lá,
para permitir o retorno, demonstra que enquanto

nós estamos criando cada mais preconceitos ao
capital estrangeiro, outros países estão procuran
do beneficiar porque esses capitais estrangeiros
terminam, com o tempo, trazendo empregos e
com o tempo, como o capital não tem pátria,
em função das melhores realidades, criando até
melhores condições de desenvolvimento.

Outro dia eu conversava e discutia num semi
nário com o professor baiano, meu querido ami
go, que tem idéias absolutamente opostas às mi
nhas, iguais às do meu amigo Catarito,e ele dizia
que detestava o capital estrangeiro, os precon
ceitos, e depois dizia, "e os senhores que perten
cem a um Estado imperialista que é o Estado
de São Paulo.:" e eu disse: "Realmente, nós so
mos hoje um Estado com um PNB igual ao do
Brasil, da Argentina e do Chile, juntos, porque
temos o maior índice de capital estrangeiro, lá,
em função daquilo que foi sendo criado, hoje
estamos com tecnologia e desenvolvimento".

Parece-me, então, que não pode haver precon
ceitos. O que temos que ter é o que qualquer
país civdizado tem quando recebe capital estran
geiro que pede; porque o Japão, depois da Segun
da Guerra Mundial, também se desenvolveu gra
ças a isso, e a Alemanha também, embora tivesse
uma vantagem adicional de não terem gastos
com o serviço de defesa. Pois bem, é criar uma
legislação rígida e inteligente, fazendo com que
esses capitais permaneçam e gerem empregos
e não permitam distorções.

Sou favorável, e aí está a diferença do discurso
de 300 anos atrás e o discurso atual: é que o
capitalismo selvagem só existe quando não há
legislação de controle; ao contrário, o capitalismo
deixa de ser selvagem quando se permite que
o cidadão flua naturalmente, em nível de princí
pios gerais e de impedimentos, quando colocados
na Constituição, e, por outro lado, na legislação
ordinária se criem os mecanismos naturais de
repressão ao abuso do poder econômico.

É este adicional que não havia há 300 anos
e que adotaram todos os países civilizados do
mundo, inclusiveos da Comunidade Econômica
Européia, que têm um rígido sistema legislativo
de repressão ao abuso do poder econômico.

Era isso. Multoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Afif Domin
gos.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
Ele tomou o cuidado de não citar o meu nome,
Sr. Presidente, para evitar a réplica, mas eu tam
bém não vou citar.

O SR. IVE8 GANDRA DA SILVA MARTINS
"Ele" sou eu, Sr. Presidente. É preciso contar por
que se ele se aborrece ...

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
Agora é que começa orneu tempo, Sr.Presidente.

Meu caro Professor lves Gandra, nós estamos
aqui numa discussão bem aprofundada e infeliz
mente a imagem da livre iniciativa dentro deste
Plenário, muitas das vezes chega distorcida por
que a imagem da livre iniciativa que se tem é
a da que "mama nas tetas do Governo",que infe
lizmente é a que aparece aqui em Brasília,exata
mente por ter casa no Lago e que consegue,
através de um trabalho de Jobby, até construir

excelentes ferrovias, como é o caso do atual es
cândalo que ocorre no País. Mas a livreiniciativa
que nós defendemos é outra; é a da democracia
econômica. E essa discussão acadêmica que está
posta - até colocando, quem está defendendo
a livre iniciativa, à direita, e que não a defende
à esquerda - todo esse maniqueísmo de posi
ções, que nos coloca em terrenos antagônicos,
na verdade não vai ao encontro daquilo que real
mente a população está sentindo e pensando;
porque descobri que em termos de direita e es
querda a população tem o bolso direito e o bolso
esquerdo, e tudo que se fazde errado afeta direta
mente o bolso do cidadão. A minha pergunta
objetiva é para falarmos do liberalismo pragmá
tico.

1'10 dia de hoje foi anunciado um aumento dos
derivadosde petróleo, do alcaol;quais parâmetros
desse aumento? Porque estamos num regime de
monopólio, e nos regimes de monopólio de Esta
do ele acaba utilizandosuas empresas como fon
tes captadoras de recursos, transformando o pre
ço do bem ou serviço produzido praticamente
numa forma de tributação da sociedade, porque
não existem fórmulas de análises.

Aliás, sobre o preço da gasolina precisamos
até analisar o que aconteceu com a Emenda Pas
sos Pôrto, porque nos parece que para evitar o
repasse aos Estados se mudou, inclusive, a estru
tura do preço do próprio combustível, para que
isso não acontecesse.

Então, a tarifa do serviço público acaba sendo
uma forma de tributação sobre a sociedade. Per
gunto: se não fosse o monopólio da Petrobrás,
teríamos um aumento de preços decretado para
os derivados de petróleo, como aconteceu hoje,
sem que a sociedade pelo menos pudesse saber
se realmente esse aumento era devido ou se em
butido nesse preço, estão se transferindo recursos
para outras atividades? V. S' não acha também
que as atividades monopolistas do Estado aca
bam se transformando numa forma de tributação
sobre o bolso do coitado do cidadão, que paga
a conta da incompetênica e da corrupção nacio
nal?

O SR. /VES GAl'IDRA DA SILVA MARTll'IS 
Estou absolutamente convencido que essa foi a
razão,nobre ConstituinteAfif Domingos, pela qual
nós, mesmos na intervenção monopolístíca, da
mos prazos e submetemos a uma Comissão do
Congresso Nacional o nosso anteprojeto. Estou
convencido de que o Estado empresário, excessi
vamente presente, termina contaminando a com
petitividade do empresário particular. Quando o
Estado deixade ser empresário a competitividade
é maior; quando o Estado é empresário é um
mau empresário e contamina uma parte substan
cial do segmento privado. E o competitivismo
é fundamental para que a livre iniciativa possa
desenvolver-se

Há um outro aspecto. No monopólio, nesses
aumentos, temos a utilização de uma empresa
estatal para sanar problemas de uma má adminis
tração financeira, vale dizer, a PETROBRÁS, por
ser uma empresa lucrativa, sem parâmetros de
referência,é utilizada, nos preços, para que grande
parte daquilo que ela cobra seja direcionado a
outros segmentos da administração para tapar
o déficit público, e isto só é possível através de
trasformar uma empresa que deveria ser empre
sa, numa outra dimensão, numa longa manos
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do poder estatal. Há um outro aspecto, e este
me parece o mais importante. Wagner, há cem
anos, num livroque não lhe trouxe homenagem
de nenhum governo, dizendo que o homem não
é confiável no poder - e nisso repetia o que
Montesquieu disse, quando escreveu O Espírito
das Leis que é preciso o poder controlar o poder,
porque o homem no poder se identificacom ele
e não é confiável-diziaque as despesas públicas
tendem sempre a crescer, e teríamos neste século
XX um crescimento brutal dessas despesas 
e no campo das estatais, ele não previu o fenô
meno como aconteceu. O que temos é que a
empresa estatal é necessariamente uma empresa
econômica, mas é também uma empresa política,
e por ser política o ônus da madminstrabilidade
politicatermina retirando a eficiênciada sua per
fonnance econômica. Por esta razão, para con
cluir, Sr. Constituinte, é que efetivamente teriam
que ser provisórios e em segundo lugar, não há
parâmetros para considerar tais monopólios, mas
nisso V. EX'" poderiam evidentemente inovar em
matéria constitucional, não permitindo que deter
minados monopólios fossem utilizados, por falta
de parâmetros, para serem os seus recursos dire
cionados para os diversos outros segmentos da
Administração Pública.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Relator.

O SR. RELATOR (Vrrgildásio de Senna) - Sr.
Presidente, Srs. Constituinte, ilustre conferencista:
inicio, professor, por parabenizá-lo e a Casa, pela
presença de V. S' nesta reunião de hoje V. S' trouxe
evidentemente uma contribuiçãovaliosaà formu
lação do nosso pensamento, e me parece que em
linhas gerais ele coincide em muita coisa, com o
que me parece ser a média de opinião.

Permito-me, contudo, duas observações. A pri
meira, relativamente a esse determinismo de que
há uma movimentação permanente no sentido
da privatização, ele me parece que é cíclico.Qual
quer história contemporânea de qualquer país,
a começar pela União Soviética, onde o planeja
mento de Estado começou - basta ler as infor
mações acerca do XCongresso do PartidoComu
nista - mostra que esta modificação ocorre as
sim na França como na UniãoSoviética,na Ingla
terra, nos partidos trabalhistas, com a retomada
pelo Partido Conservador, foi amplamente notifi
cada...Àsvezesum simples fato-já tivea oportu
nidade de citar - um escândalo público, como
foi o escândalo Stavisnki levou uma parcela da
Assembléia Nacional da França a optar pela líbe
raliza~ão e privatização de alguns serviços públi
cos. E uma coisa ciclica e não marca definitiva
mente como movimento de ápex toda a Huma
nidade.

Esta é a visão que temos. No problema da
livre empresa, com o que concordamos inteira
mente, não nos parece justo que dentro da liber
dade e do livre empreendimento se contém a
sociedade. Todo cidadão é livre para substituir
uma empresa, menos a sociedade, o que nos
parece, passa pela média da opinião, é que à
sociedade e não à sua tecnoburocracia, compete
criar as empresas, e, como foi assinalado, a em
presa pública, empresa privada, a empresa cole
tiva ou cooperada, vão viver nesta nossa socie
dade e daqui para a frente. Não vemos como

engessar, neste instante, constitucionalmente a
sociedade.

O segundo ponto, e esse me preocupa muito
porque é a visão do advogado, é o problema do
Tribunal de Contas. A história moderna, do ho
mem urbano e contemporâneo, e a tradição de
contas que nos vem das cortes napoleõmcas, fo
ram criadas no sentido de que a sociedade, atra
vés do poder de tributar e de aplicar os resultados
da tributação, tivesse controle sobre o exercício
disso.

É,evidentemente, uma atribuição de quem tem
o poder de tnbutar. Considerar os tribunais como
um deus ex maquina criados na indemissibi
Iidade e irremovibilidade, para exercer o papel
político - e eu sei que os tribunais o tem 
mas no particular, do exercício da tributação e
da destinação do produto, não me parece, peço
vênia a V. S' para discordar, e não sou advogado,
sou um pobre engenheiro, não vejo, do ponto
de Vista politico,como isso encaminharia a socie
dade para dias melhores O que me parece é
que os tribunais de contas devem assumir de
fato a qualidade de um órgão auxiliar de represen
tação política do controle do imposto e de sua
destinação, e não como uma coisa isolada, numa
estufa, passar a controlar a representação política
e a aplicação dos tributos. Preocupa-me muito
essa visão dos jurístas, porque me parece que
não faz avançar a sociedade no caminho da de
mocratização do imposto e da sua destinação.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Gosta
ríamos de agradecer ao ilustre Professor pela sua
exposição e dizer-lhe que ficamos muito felizes
em tê-lo aqui, (Palmas.)

Tenho a satisfação de convidar o Dr. Francisco
Alencar, Presidente da FAMERJ. Tem S. S' 15
minutos par fazer sua exposição.

O SR. FRANCISCO ALENCAR - Sr. Presiden
te, Sr. Relator,Srs. Constituintes, cidadãos e cida
dãs aqui presentes, queria, em primeiro lugar, es
clarecer que não falo em meu nome pessoal, es
tou aqui representando, a Federação da Associa
ções de Moradores do Estado do Rio de Janeiro,
que é uma entidade que está sendo construída
há quase 10 anos e que procura organizara popu
lação do nosso Estado a partir do seu local de
moradia, em função de suas demandas juntos
ao Poder Público.

Àsvezes, o que são novecentos segundos para
uns, pode representar 1/4 de hora para outros,
então, acho que a perspectiva que trago será dia
metralmente oposta, embora dentro do mesmo
tempo, ao que trouxeram aqui os meus anteces
sores, com muito brilho e competência.

Gostaríade lembrar e agradecer o convitedesta
Subcomissão, que também acredito não fezmais
do que sua obrigação, enquanto representação
do povo na elaboração da Carta Magna, e dizer
que isso contrasta com uma situação que se co
meça a viverem nosso Estado. Ontem, um repre
sentante do Governo Estadual declarou que é
orientação geral do Governo eleito e já empos
sado, excluira participação da comumdade, atra
vés da FAMERJ, dos seus órgãos públicos,porque
não temos títulos e saber técnico para tanto.

Faço questão de dizerque venho aqui, até sem
Q título de doutor, que o Sr. Presidente generosa
mente me concedeu, porque não o sou e sem

nenhum saber técmco especial; aprendi muito,
em termos de dados, que os companheiros ante
cessores me trouxeram, e vou trazer uma visão
geral do que nos parece ser o sentimento da po
pulação em relação às empresas estatais e tam
bém algumas propostas muito concretas.

O nosso tema, "Ai; Empresas Estatais e Seu
Controle pela Sociedade", a nosso ver, tem que
ser tratado de maneira bastante apropriada. En
tão, seria uma negação de toda a nossa discussão,
inclusive para a Constituinte - nós fizemos em
agosto do ano passado o Congresso Constituinte
dos Bairros, e obtivemos 206 propostas em rela
ção ao pais que se quer - seria uma contradição,
uma negação disso vir aqui propor a desesta
tização; ou seja, a sociedade não quer controlar
as empresas estatais, primeiramente porque não
as quer Isso não é uma realidade, pelo menos
para a população do Rio de Janeiro.

Entendemos que essa avaliação das empresas
estatais e do seu controle pela sociedade deve
ser feito a partir de princípios gerais e de uma
Visão global sobre a nossa ordem econômica.
Há um sentimento no movimento comunitário
do RIO de Janeiro que creio posso estendê-lo para
o Brasiltodo, de que é preciso afirmar a primazia
do trabalho sobre o capital; é preciso também
que isso se traduza na valorização concreta do
trabalhador, direto ou indireto, reconhecendo-o
como grande construtor da riqueza nacional. É
preciso que o desenvolvimentoeconômico plane
jado, discutido,elaborado, assumido pelo Estado,
com a participação da sociedade. inclusiveatravés
do Congresso Nacional, tenha como objetivo a
superação das desigualdades sociais e a melhoria
das condições de vida de nosso povo Romper
com aquela idéia positivistade progresso; ordem,
para quem está em cima, que é o que vem se
consolidando ao longo de nossa História.

É preciso, sobretudo, a democratização da ges
tão econômica e isso vale tanto para as empresas
privadas, quanto, e sobretudo, para as empresas
estatais, e também para a gerência global da nos
sa economia.

Entendemos importante a presença do Poder
Público, a presença do poder do Estado, dentro
desses princípios,em todos os setores da econo
mia, não num processo de estatização global e
imediata, mas em tudo o que for interesse geral
da população; não apenas a prestação de serviços
mas também a produção e a distribuiçãode bens.

Quando se fala isso não se está defendendo
a imcompetência ou a corrupção das empresas
estatais, como se isso fosse um dado irreversível.
Falou-se muito aqui sobre o Estado-empresário.
Toma-se a gerência das empresas estatais, ocor
rido ao longo da história, como a única forma
com que esse Estado pode trabalhar, já que ele
é visceralmente incompetente. Achamos que o
Estado brasileiro tem-se caracterizado por uma
prática constantemente, frequentemente, autori
tária, antidemocrática, e isso é evidente que inter
fere no próprio desempenho dessas empresas.

Defendemos a estatização sim, mas a defende
mos junto com a democratização dessas empre
sas. Perdoem-me, que não vou citar aqui nem
Wagner, nem o Frei Luca, vou citar o senso co
mum do povo, que às vezes é carregado de sabe
dona e de bom humor, e também nos ajuda a
sobreviver. Há uma coisa muito comum lá no
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Rio de Janeiro. Quem conhece a Avenida Chile,
tem ala como monumentos, além da Catedral,
o prédio suntuoso do antigo BNH,o prédio sun
tuoso do BNDES e o prédio suntuoso da PETRO
BRÁS, e ali o povo chama, aquela região, costu
meiramente,jocosamente, de "Triângulo das Ber
mudas", porque é ali que o nosso dinheiro some.

Ora, isso poderia ser usado para se fazer invec
tiva contra essas empresas estatais, ou públicas
O importante é entender que o povo diz que é
o nosso dinheiro e as nossas propostas, quando
são às duras penas levadas àqueles gabinetes,
e isso é importante. O povo sente, tanto em rela
ção a Petrobrás, quanto ao BNDES, quanto ao
próprio BNH, cuja extinção foi muito mais uma
queima de arquivo do que um atendimento a
uma demanda popular por uma verdadeira poli
tica habitacional. E importante ver isso Há um
sentimento de que aquilo é um patrimônio públi
co, historicamente mal gerido, historicamente fe
chado à participação popular. Às vezes se sente
um pouco, mesmo na defesa brilhante aqui da
privatização da economia, a necessidade do con
trole social - é preciso que esse controle social
comece a se dar de forma substantiVa.É preciso
que essas empresas se democratizem, é preciso
que elas gastem seus recursos - e aí a óptica
é totalmente outra, não acreditamos que os princí
pios que regem uma empresa privada devam ser
os mesmos de uma empresa pública - é preciso
que esses seus recursos sejam utilizadosnela pró
pria. A idéia do lucro não deve existir dentro de
uma empresa estatal, e vamos assumir a contra
dição que isso vai trazer numa sociedade capita
lista. Contradições, desde que discutidas e deba
tidas, fazem a sociedade crescer. Vivemos um
momento mundial de muita indefinição econô
mica. Se é verdade que há rediscussão do con
trole absoluto do Estado na gerência da economia
nos países socialistas, é também verdade que há
quase que um consenso de que a economia de
livre iniciativaapenas aprofundou a miséria e difi
cultou a vida da população em países do Terceiro
Mundo, sobretudo. E aí uma rosa não é uma
rosa, achamos que uma rosa é uma rosa e o
espinho do caule é uma outra coisa, embora haja
semelhanças e ponto de contato. Entendemos
que essas empresas estatais têm que ser contro
ladas pela sociedade, têm que ter uma gestão
democrática; têm que ter em sua direção os ge
rentes escolhidos pelo seu corpo de funcionários
mais diretos, com a sua evidente capacitação téc
nica; têm que ter em sua gerência os trabalha
dores diretos e indiretos, têm que ter, se existirem,
seus acionistas participando, têm que ter os repre
sentantes da comunidade onde devam prestar
seus serviços, têm que ter esse corpo democrático
de pessoas, questão as verdadeiras donas dessas
empresas.

Entendemos também que é preciso criar con
selhos, a nível local, regional e nacional, com to
dos esses segmentos, para que o controle dessas
estatais ocorra efetivamente Achamos que o di
reito à informação sobre o desempenho, que não
significa lucro e sim serviços, benefícios para a
população, o direito à informação sobre o desem
penho dessas empresas é fundamental; o seu or
çamento, seus planos, suas realizações concretas,
os salários que elas pagam, não apenas a seus
funcionários de segundo, terceiro ou quarto esca
lão, mas também a seus diretores e gerentes;

a chamada transparência, que é uma palavra da
moda, mas ainda muito pouco praticada. Acha
mos que o pedido de informações de qualquer
cidadão deve ter acolhida mais aberta e carinhosa
possível, dentro de uma empresa estatal, e não
como hoje ainda acontece, apesar de estarmos
na chamada Nova República, a empresa estatal
receber qualquer cidadão como se fosse alguém
que vai ameaçar, agredir o bom andamento das
suas funções. Há um sentimento da população
de que a empresa estatal agride, e isso vem até
de sua própria arquitetura, aqueles prédios cons
truídos sem a menor discussão e sem a menor
participação popular - e foi dinheiro público 
eles, por si só, em sua arquitetura, agridem a
população. Mas tudo bem, não se propõe uma
implosão desses prédios, propõe-se uma implo
são simbólica, ou seja, vamos fazer a população
organizada poderentrar, poderdiscutir,poder par
ticipar. Romper as grandes barreiras que tomam
as empresas estatais muitasvezes ineficazes, por
que não atendem corretamente aos interesses da
população, que são, a burocracia, a corrupção
e o autoritarismo larvar que há dentro delas.

Finalmente, acho que não vou nem utilizar o
meu quarto de hora, porque o debate é que é
mais importante, acreditamos e estamos preocu
pados com isso; é uma contribuição mais geral
para todos os contribuintes, os cidadãos e cidadãs
que estão aqui, que os belos princípios de nossa
Carta Magna precisam ser finalmente praticados.
O fundamental para nós é que a Leiseja colocada
em prática e isso é também uma má tradição
de nosso País de tanta cultura jurídica e de tanta
desigualdade social.

Encerraria trazendo aqui uma mensagem que
consta da introdução das resoluções do congres
so Constituinte dos Bairros, realizado no Rio de
Janeiro, cuja cópia passarei à Subcomissão, e
que diz o seguinte:

"Queremos uma Constíturçâo escrita em
linguagem clara, sem conceitos ambíguos
que dêem margem a várias interpretações
Queremos uma Constituição que comece
por afirmar os direitos e garantias dos cida
dãos e da coletividade, não mais aquele cida
dão, indivíduo, do liberalismo do século pas
sado, para depois e a partir disso, definir o
papel do Estado, já que o povo é o grande
soberano.

Sentimo-nos constituintes de rua, consti
tuintes dos bairros, uma vez que nos preocu
pamos com as mudanças que farão um Bra
sil mais justo, igualitário e fratemo. E, en
quanto responsáveis pelo movimento comu
nitário em nosso Estado, afirmaremos no
dia-a-dia de nossas associações de mora
dores uma verdade maior: a luta faz a lei.
Só com muita atuação de cada cidadão, or
ganizadamente, acreditamos que a nova
Constituição conseguirá ser posta em prá
tica.'

E dentro também dessa contribuição mais ge
rai, nós definimos que é muito importante para
o processo de democratização das estatais e da
sociedade brasileira a marcação das eleições pre
sidenciais, que serão diretas, obviamente, para
imediatamente após o referendum popular so
bre a nova Constituição e em uma campanha
nesse sentido, desde agora, é extremamente irn-

portante, porque ela não se reduzir ao slogan
"diretas-já", mas sim a todas as questões mais
centrais da nossa sociedade e que acho que, de
certa forma, foram trazidas aqui as óticas diferen
tes e que vão estar em discussão nacional a partir
de agosto deste ano.

Então, queremos uma Constituinte com partici
pação popular e diretas o quanto antes.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTEDEIAMNETTO - Muito
obrigado a V. S'

Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Gil
César.

O SR. CONSTITUINTE GIL CÉSAR - Meus
cumprimentos ao conferencista e, em primeiro
lugar eu queria esclarecer aos colegas Vladimir
Palmeira e GabrielGuerreiro que eu não pretendo
fazeruma Constituição mmeira, porque isso, todo
dia, eles me acusam dessa tendência natural de
um mineiro.

Pois bem, eu pretendia, mas o Sr. Presidente
da Mesa não me concedeu a oportunídade.Ievan
tar algumas questões com o Professor Ives Gan
dra. Mas elas permanecem para o jovem confe
rencista.

Em primeiro lugar, eu entendo que o poder
políticoé exercido em nome da sociedade, através
do voto popular - que, evidentemente, tem o
privilégiode representar a sociedade. Asentidades
de classe, ou as entidades representativas da so
ciedade instituída, desta ou daquela maneira, de
vem usar a sua forma de se manifestar através
, evidentemente, do poder político,porque, senão,
nós teríamos dois poderes paralelos; teríamos
também a chamada representação popular, atra
vés de diversos extratos da sociedade: entidades
de classe, associações de bairro - e eu quero
citar a minha capital, Belo 'Horizonte, porque eu
me considero um Constituinte metropolitano, on
de temos cerca de 730 associações comunitárias.
Então, é evidente que essas entidades competem
com o vereador eleito,eventualmente, por parcela
dessas entidades e não, evidentemente, por todas
as parcelas, ou todos os extratos sociais queiram
identificar. Então, é difícil para qualquer um de
nós que está aqui identificar o seu voto. Seria,
num projeto de engenharia política, nós conse
guirmos identificar todos os eleitores e as razões
pelas quais esses eleitores em nós, Constituintes,
votaram. É um processo muito penoso e talvez
impossível de ser realizado.

Mas eu quero esclarecer um pouco mais ao
ilustre conferencista, que eu fIZ uma pesquisa na
região metropolitana e, para surpresa minha, eu
identifiqueique o poder político,como instituição,
foi o que teve a menor apreciação, o menor per
centual da opinião pública. Nós perdemos até
para a classe muito combatida dos banqueiros.
Por exemplo, o cidadão já não identificanas gran
des áreas metropolitanas, como ele não identifica
na minha, que responde por ele. É sigla ou as
siglas das diversas empresas que interagem na
área, ou é o Vereador, ou o Deputado, ou o Prefeito
que ele elegeu. Então, ele dá uma boa nota à
empresa, porque ele aperta o botão e a luzacende
e dá um péssima nota ao Governo que, teorica
mente responderia, e dá uma ótima nota para
a empresa pública que responde bem pelo seu
conforto pessoal.
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Então nós criamos um quadro de não identifi
cação do poder político com o Poder Executivo
que responde pela sociedade como um todo.

Por isso me parece muito importante, quando
se fala em controle. V. S' falou, especificamente,
que representa as entidades dos moradores e V.
S' fez uma crítica especifica ao BNH e àquelas
construções suntuosas do chamado "Triângulo
das Bermudas".

Pois bem, é muito importante para mim cria
rem-se poderes como foiproposto pelo Professor
IvesGandra, sobre o poder político,que seria atra
vés da figura do Tribunal de Contas, que poderia
fiscalizar a ação do Governo, por que, o que faz
também o poder político?O poder políticodelega
ao Poder Executivo atribuições que são dele, po
der político. Por %xemplo, no meu Estado, por
delegação de poderes o Governo criou quatro
Secretarias de Estado. O que aconteceu nós ve
mos hoje nas ruas? Nós temos 450 mil funcio
nários em Minas. Há a íncapacidade de se pagar
esses funcionários.

Então, Sr. Presidente, para terminar, as ques
tões que eu levanto ao ilustreconferencista: como
ele vê o exercício paralelo do chamado poder
popular, que não seja através do poder político?
Vamos ver, o poder popular é o poder político,
ou não é o poder político? Em segundo lugar,
como ele vê a possibilidade do controle das em
presas de um modo geral, quer seja estatal ou
não, pelo chamado poder popular? Através da
sua entidade, por exemplo? Através de que orga
nismo constituído através de um processo demo
crático e que possa ser incluído na Constituição?
Como será esse controle através do poder popu
lar, de conselhos, etc, etc? Como se efetiva isso
dentro da primeira colocação? Dentro da grande
colocação é poder popular, poder político já que,
pelo que entendi, e está claro, V.S' não identifica
esses dois poderes? Está claro isso? Através do
exercicio legítimo do voto?

Se V. S' é favorávelà socialização da produção,
ou do produto, que é que ínteressa ao cidadão?
Se V.S' é favorável que o importante é o serviço
prestado ao cidadão, que paga impostos com
eficiência e boa qualidade, qualquer que seja ele?
Se isso é um parâmetro para o julgamento ou
não da eficiência da empresa que V. S' quer fisca
lizaratravés do poder popular?

São essas as questões, Sr. Presidente.

O SR. FRANCISCO ALENCAR - Primeira
questão: nós não entendemos que a organização
da sociedade, através das associações de bairro,
por exemplo, ou dos sindicatos, tendam a subs
tituiros partidos políticos;pelo contrário: se a cre
dibilidadeaté, como V.Ex' mesmo, nobre Consti
tuínte; apontou, dos partidos políticos é baixa, é
fruto até do período de ditadura que vivemos,
de toda a propaganda contra os políticos profis
sionais, que o próprio regime militardesenvolveu
e fruto, também, da debilidade ainda, até agora,
dos nossos Partidos políticos. Há uma descrença
da população, da grande maioria, nesses partidos,
mas isso, com a prática democrática e com o
bom desempenho parlamentar, tende a ser supe
rado.

Temos a consciência de que a representação
política formal, institucional, escolhida através do
voto da população, não esgota a representação
da sociedade. E um veículo importante, é- um

espaço particularmente rico,mas a sociedade tem
que se organizar mais e mais, de todas as formas
possiveis. A gente não procura estabelecer uma
competição, muito pelo contrário. Há aqui alguns
parlamentares do Rio de Janeiro e os que eu
vejo aqui têm seguramente essa concepção. O
político tem que ir ao encontro dessas organi
zações da sociedade, levar, inclusive, as suas pro
postas partidárias, sem querer atrelar essas enti
dades a essas propostas e estar ali convivendo
democraticamente com isso, assim como nós,
cidadãos comuns, mesmo organizados, entende
mos que há um papel especifico dos Partidos
a ser desenvolvido.

Agora, por exemplo, no âmbito das estatais,
achamos que a representação dos usuários dos
que devem ser os beneficiários ou dos seus pro
dutos ou dos seus serviços, ela deve ser feitaatra
vés dos organismos da população, sim, seja ela
local, seja ela a nível nacional, se houver uma
entidade nacional desse porte. No nível sindical
temos até duas centrais sindicais que podem, per
feitamente, representar os trabalhadores de uma
maneira geral. No nível associativo, há um pro
cesso de construção de uma entidade nacional.

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. S·
esgotou os três minutos.

O SR. FRANCISCO ALENCAR - Não com
pletei meus esclarecimentos mas vou abordar os
outros pontos da socialização da produção, do
produto, na outra resposta.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gabriel
Guerreiro.

o SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, e meu caro confe
rencista, representante das entidades de bairro
do Rio de Janeiro, posso perfeitamente entender
a maneira, a desenvoltura, a facilidade, com que
o nobre conferencista colocou com tanta simpli
cidade mas com tanta sabedoria as questões das
empresas estatais. Em primeiro lugar, quero para
benizá-lopela colocação de que não é pela gerên
cia completamente autoritária, esdrúxula até das
empresas estatais, que não servem. São instru
mentos sociais extremamente importantes de que
dispomos, e, lamentavelmente, o processo da
nossa História recente permitiu - como o pro
cesso da nossa história um pouco mais afastado
também - que elas não fossem instrumentos
da eficácia desejada

Preocupo-me muito, hoje, com o distancia
mento, com a tremenda propaganda que se faz
contra os políticos. Estamos sofrendo a violência
na tremenda campanha que se faz contra todos
os políticos indistintamente. O poder político tem
sido massacrado, pelo menos, nesses últimos
anos; e, agora, na história mais recente dessa
nova Constituinte, estamos vendo que aqui esta
mos sofrendo uma criticaviolenta,como se, aqui,
não estivéssemos fazendo nada e, muitas vezes,
passando até por um sujeito que está ganhando
muito dinheiro aqui, etc. Permito-me dizersó com
uma observação, que os Constituíntes que não
têm patrimônio, que não vieram do poder econô
mico, estão aqui passando uma situação bastante
crítica. Estamos trabalhando aqui com afinco. E
a participação da sociedade é absolutamente fun
damentai, porque representa segmentos impor-

tantissimos da sociedade, segmentos urbanos 
e deveríamos chamar também o segmento rural
que passa necessidades, talvez, mais críticas, às
vezes, do que a dos urbanos que, ainda, têm a
possibilidade de, pelo menos, assaltar o sujeito
que passa lá na Avenida Nossa Senhora de Copa
cabana, mas o do campo não tem nem isso, não
tem nem a quem assaltar.

A representação popular hoje deveria ser feita
pelo poder político.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex'
já esgotou os três minutos.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Peço vênia a V. Ex' só para fazer a minha
pergunta.

Como V. S' vê o problema da aproximação,
sem que essas entidades se tomem corporações
partidárias, mas a aproximação dessa sociedade
organizada dentro da democracia que floresce,
agora, que está começando a crescer neste País,
com o poder político; como fazer esta passagem
da sociedade organizada para o poder político?
É com a participação das suas lideranças verda
deiras no processo político? Como fazer isso?

O SR. FRANCISCO ALENCAR - Infelizmente,
o ConstituinteGilCésar tinha feitouma indagação
se a gente defende a socialização da produção
ou a socialização do produto. Ora, as coisas são
correlatas. Agoras, a definição da nossa entidade
de base, ela não é pelo socialismo, pelo menos
até esse Congresso Constituinte dos Bairros de
agosto do ano passado. Estamos preocupados
muito mais com a verdadeira distribuição dos
bens, eqüitativa e igualitariamente, para todos os
brasileiros, uma eficácia, não em termos empre
sariais, mas em beneficio dessas empresas esta
tais. É preciso lembrar o seguinte: a gente fala
de capitalismo, de socialismo, mas o capitalismo
pode ser um sistema que você vê teoricamente
como modo de produção em termos gerais, de
alguns princípios gerais, mas ele se realizaconcre
tamente em informações sociais, historicamente,
determinadas e de maneiras diferenciadas. '0 ca
pitalismo no Brasil para se desenvolver, precisou
de mais do apoio do Estado. Esse mesmo Estado
que o discurso liberalhoje condena, lança às feras,
ele foi fundamental para o desenvolvimento do
capitalismo privado no Brasil. Daí as estatais não
serem nenhuma aberração. Elas foram, como já
se disse e repetiu, muito mal geridas; elas se toma
ram uma aberração não por existirem, mas por
serem mal administradas de forma autoritária e
antidemocrática.

A questão da representação, entendemos que
isso é um processo de amadurecimento da socie
dade. Na medida em que os partidos políticos
não olharem para as diferentes formas de organi
zação da sociedade como competidoras e, sim,
como algo fundamental para o crescimento de
mocrático, para a tessitura de uma base, efetiva
mente, participativano nosso País, esse processo
vai-se facilitar. Um exemplo concreto. Temos no
Rio de Janeiro, na Câmara dos vereadores, um
projeto de lei do desenvolvimento urbano, elabo
rado pelo ex-Prefeito Marcelo Alencar que con
templou em muito as aspirações da comunidade
organizada. Surgiu um substitutivo, inspirado pe
los especula dores tmobílláríos que queremos re
jeitar.E outro, que incorporou até uma outra con-
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tribuição dessas associações à partir de um semi
nário. Então, ali estamos trabalhando conjunta
mente pela pressão da rua com os Vereadores,
não só de um partido. É importante que, se por
um lado trabalhamos para que essa má visão
que se tem do político seja destruída, se mostre
o que há de equivocado nisso, os políticos tam
bém e os partidos consigam se converter à popu
lação e não olhá-Iaapenas como massa de mano
bra ou como simples eleitor que de quatro em
quatro anos precisa ser visitado.Ele é um cidadão
que, progressivamente, está se organizando. E
veja, todo mundo das associações de moradores
votam, ninguém faz campanha para voto nulo
ou dizer que aquilo não presta, não. Quem faz
isso - existe infelizmente na nossa população
gente que ainda com essa concepção atrasada
- são pessoas com menor grau de politização.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra à ilustre Constituinte Raquel Cân
dido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- Caríssimo Presidente da FAMERJ, gostaria de
dizer que hoje, pela primeira vez, durante quase
todos os debates, com raríssimas exceções, vi
a minha face de Deputada Constituinteaqui sendo
interrogada. Portanto, fique mais à vontade, por
que também não sou doutora. Então, falamos
a mesma linguagem. Não quero desprezar os
doutores e catedráticos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex"
não é porque não quer.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
-- Dispenso comentário do Presidente.

Então, veja bem a sua colocação - e o Profes
sor lves Gandra foi feliz quando S. S' disse que
o capital não tem coração. Mas S. S' esqueceu
de acrescentar que o juro não tem coração e
não tem remorso e que gera morte, gera desca
labro até mesmo dentro desta Casa. Esta lamúria
nossa dos parlamentares - e eu devo me colocar
aqui com 12 anos, embora sendo de Parlamento
mirim, porque era vereadora e não corto na pró
pria carne - ela se dá exatamente pela falta das
prerrogarivas do Parlamento. O Parlamento hoje
é o representante, muitas vezes e com raríssimas
exceções, do servilismo e das várias fases em
que passa, como esta que estamos aqui vivendo.
O poder econômico colocou aqui os seus repre
sentantes empresariais, os seus representantes
banqueiros, os seus representantes dos capitais
internacionais e muito pouco a sociedade organi
zadapôde e trouxeaqui com ínfimarepresentação
a sua cara. Não temos nem lobista do povo aqui.
Não há. Essa espécie não está aqui, ela está fora.

Então, quero me congratular, quando o Presi
dente colocou o temor que muitos políticos têm
na convivência com a sociedade organizada e
o partido político.Para iníciode conversa, a histó
ria dos partidos políticos neste País, deixa muito
a desejar.Mas o avanço - e ai é que vai a credibi
lidade da empresa estatal, organizada, represen
tada através dos conselhos, como prestadora de
serviços, como vendedora de algum bem - dar
se-á no momento em que essa população se or
ganizar. Este princípio que o Professor Ives Gan
dra colocou de que ele precisa saber urgente
mente qual vai ser esse perfil, ele vai servir de
sobremodo para esse capital que não tem pátria.

Se a coisa aqui não ficar muito clara para as
"tetas do Governo",como colocou o Constituinte
Afif Domingos, para o capital, eles vão voar para
outra pátria.Eles não têm compromisso conosco.
Não há compromisso com o desenvolvimento
deste País.A elaboração de uma segunda lei que
seria norteadora desses princípios virá, mas os
princípios terão - já vou concluir,Sr. Presidente,
estou vendo a sua pressa para fazer a minha per
gunta.

O SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)- Apressa
não é minha, é do relógio.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
- É muito fácil. Aliás, o jogo de rolar, rolar, é
muito conhecido.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - E tem
rolado bastante.

A SR' CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO
E como, Sr. Presidente!

Enfim, vou fazer a minha pergunta, Sr. Presi
dente, V. S' acredita que essa sociedade organi
zada, representada nesses conselhos dessas em
presas estatais, falidas mais por crédito moral e,
muitas vezes, por ser cabide de emprego - por
que o políticoprecisa colocar o parente, o irmão,
o tio, etc.- com o restabelecimento da sociedade
organizada através de sindicatos e associações
e com pessoas qualificadas nos seus conselhos,
elas poderiam vir representar e serem acionadas,
como colocou o colega Gil César num simples
botão, com a garantia, sem a praticidade que não
tivemos, da presteza desse trabalho?

O SR. FRANCISCO ALENCAR - V. Ex" falou
em lobistas do povo. Realmente, a Constituinte
tem que estar muito atenta para as desigualdades
de oportunidades. Porque, chegando aqui, fui in
formado de que alguns dos convidados para as
audiências públicas ficam até ofendidos, quando
a Subcomissão oferece passagens aéreas. Estava
preocupado como é que a minha entidade ia pa
gar o táxi, eu lembrei, depois vou cobrar dos nos
sos parlamentares cariocas - da rodoviária até
o hotel. Quer dizer, isso são coisas cotidianas,
corriqueiras, mas que é preciso que sejam enten
didas. A desigualdade de situações - as associa
ções de bairro 80% são de áreas pobres, carentes,
uma entidade que viveà beira da falência, e não
é por má gestão, é porque não tem recursos mes
mo; para que que sua voz seja ouvida aqui ela
tem que fazer um esforço tremendo. Imagine
a gente alugar uma casa no Lago para fazerlobby,
não há condições.

De qualquer maneira, acredito que esse movi
mento de base que está ocorrendo pelo Brasil
afora, está constituindo um novo país. Quantas
milhares de comunidades eclesiais de base, de
associações de moradores, de sindicatos autên
ticos estão surgindo. Então, esse é o grande fiador
do processo de democratização da nossa socie
dade. As estatais ainda são muito monumento
do autoritarismo, mas não queremos destruí-Ias
- como a própria Câmara, como o próprio Sena
do, como o próprio Poder Legislativo que sofreu
todo um processo de deformação nesses anos
todos. Mas o nosso papel é tentar resgatá-los.
Daí a importância de existiremparlamentares que
tenham essa vivênciaaqui dentro. Achamos que

a presença em conselhos dessas empresas vai
ser uma presença difícil. Vamos ter muita dificul
dade até para lidar com os dados técnicos, com
todo o arrazoado do mecanismo financeiro, por
que esse tipo de saber é monopolizado pela classe
dominante. Mas é essa experiência concreta da
participação da presença dessas entidades na
gestão pública, que vai-nos dar, inclusive um
Know-how e vai permitir que avancemos não
só nessa organização de base, sem a qual o pró
prio representante acaba sendo cooptado ou en
redado por esses conselhos, mas também com
o retomo do que esse representante fazjunto aos
partidos políticoscomprometidos com os interes
ses da população e junto às suas entidades repre
sentativas. O conselho por si SÓ não resolve, mas
é um passo adiante, no mínimo, para que des
mandos e escândalos não ocorram às custas
do nosso dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado.

Gostaríamos de agradecer ao Dr. Francisco
Alencar,Presidente da FAMERJ, pela sua exposi
ção, dizendo que trouxe muitos esclarecimentos
a esta Comissão, e ficamos muito contentes em
tê-lo aqui. (Palmas.)

O SR. FRANCISCO ALENCAR - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Delíím Netto) - Tenho
a satisfação de convidar o Dr, Frederico Bastos,
Membro do Tribunal de Contas do DistritoFede
ral, para que faça sua exposição.

O SR.FREDERICO BASTOS- Sr. Presidente,
Sr. Relator,Srs. Constituintes, a nossa exposição
tem o seguinte título: Empresas Estatais e seu
Controle pela Sociedade.

Inicialmente, gostaria de dizer, em 15 minutos,
que, eu procurei alinhavar por escrito uma cone
xão ou uma conjugação de idéias para que possa
ser bem colocado perante o plenário.Trago uma
experiência de cinco anos da programação fínan
ceira do Tesouro Nacional e seis anos de Secre
tário de Orçamento e Finanças desta República.
Por isso, peço licença a V. Ex'" para que possa
objetivara minha leitura.

Inicialmente,caberiam alguns comentários so
bre o sistema de orçamento das empresas estatais
dentro de um contexto maior do que deveria ser
o tamanho do setor público. Entendemos que
a verdadeira empresa deveria ser controlada e
administrada pelo setor privado, desde que seus
objetivos macroeconômicos não conflltassem
com as necessidades da economia de mercado.

Poder-se-iam citar inúmeros exemplos de em
presas atuais que poderiam ser privatizadas,não
cabendo, no entanto, tais especificações nestes
comentários.

Gostariamos nesta oportunidade de ressaltar
que não somos favoráveis ao conceito genera
lizadode que o Estado não sabe administrar, mui
to menos colocar todas as empresas no mesmo
nivel. Entendemos que determinadas empresas
têm causado até surpresas internacionais, pela
sua eficiênciae operacionalidade, como também
entendemos que algumas chamadas empresas
mereceriam a extinção ou simplesmente serem
transformadas em belos programas orçamentá
rios, ou até mesmo em autarquias.
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A proliferação de empresas nas últimas déca
das deveu-se basicamente à "necessária" flexibili
dade, que, acima de tudo, objetivava a política
de pessoal.

Por outro lado, estatizáveis ou não, verificamos
que grandes reformulações deveriam ocorrer no
setor público, com vistas à unificação dos orça
mentos federais, através da eliminação de vincula
ções e fundos, a saber:

Orçamento Monetário;
Orçamento das Estatais; e
Orçamento da União - incluindo-se aí 
-Fundos Federais
- Vinculações.

1- ORÇAMENTOMONETÁRIO

Trata-se de uma ficção científica brasileira, pois,
como sabemos, todo orçamento deve conter fon
tes de receitas e especificações da despesa. Neste
caso, somente as despesas são, em algumas hi
póteses, especificáveis, ficando os recursos basi
camente por conta de emissão primária, conside
rando-se que a grande fonte de recursos através
da colocação de títulos públicos não conseue su
prir o nívelnecessário para o giro da própria dívida.
A solução seria a independência do Banco Cen
trai, obviamente desatrelado não só da conta mo
vimento como dos recursos utilizados no atendi
mento de despesas do governo, através do seu
endividamento.

Manter-se-ia no Banco Central a política de re
cursos necessários à manutenção em níveis com
patíveis de liquidez do sistema, através, por exem
plo, das LBC.

11- ORÇAMENTODAS ESTATAIS

Impropriamente dito como orçamento, na reali
dade é constituído de um simples plano de gastos,
que objetiva o estabelecimento de limites máxi
mos. Sem qualquer transparência, pois sua apro
vação é restrita às autoridades governamentais,
sem a obrigatoriedade de publicação na Imprensa
oficial.

O plano de gastos das estatais não divulga a
quantidade do bem a ser produzido ou do serviço
a ser prestado, indispensáel para a orientação da
sociedade e, até do próprio setor privado que,
não raro, atua em regime de concorrência.

É certo que as empresas estatais devem dispor
de uma grande flexibilidade,mas ainda assim en
tendemos compatível com as técnicas orçamen
tárias que admitem suplementações, na forma
de remanejamento e de acréscimo, quando pre
visto excesso de arrecadação.

DI - ORÇAMENTODA UNIÃO

O orçamento da União é o que apresenta maior
transparência para a sociedade porque elaborado
e executado sob rígido ditame constitucional.

Envolve desde a sua apreciação pelo Congres
so Nacional ocasião em que se pode discutir a
prioridade e a grandeza de cada projeto, até a
responsabilidade defmida para a sua execução.

O ciclo orçamentário dispensa maiores comen
tários, entendendo-se como um processo contí
nuo, dinâmico e flexível, através do qual se planeja,
executa, controla e avalaia a atividade do setor
público, nos seus aspectos físicos e financeiros.

ESTRATÉGICA

Objetivando o enfoque de que a sociedade, co
mo um todo, deve participar do controle dos gas
tos públicos, nada impede que os orçamentos
das empresas estatais sejam adequados ao orça
mento fiscal os quais poderiam simplesmente in
tegrá-lo ou serem apresentados em forma de ane
xo ao orçamento da União. Melhor explicando,
trata-se de alocar à receita da união discriminação
suficiente, por setor, dirigida às diversas empresas
do Governo. Na despesa, que seria a forma mais
delicada, em face à necessária flexibilidade, po
der-se-ia agrupar os gastos, ou seja, pessoal, ou
tros custeios, capital, incluindo-se, identificada
mente, o endividamento, interno e externo.

Os limites máximos preconizados, por grupa
mentos, para a realização de despesas possibili
tariam o estabelecimento, em curto prazo, dos
chamados orçamentos de manutenção e expan
são, através de políticas de pessoal, custeio da
máquina administrativa e de capital.

O grande significado do limite de capital está
no fato de que se tomará factível a identificação
da parcela destinada a investimentos, base para
a contínua e indispensável expansão não só da
administração direta como também das próprias
empresas estatais, além de possibilitar análise do
endividamento, intemo e extemo, quer no tocante
do serviço da dívida,quer no que se refere a amor
tização.

Procura-se obter, com a adoção da medida,
orçamento único, de forma não só explicitada,
como também a conscientização do Congresso
Nacional e cada modificação na política econô
mica das empresas estatais, pois, a cada neces
sidade de maiores gastos, através de reajuste de
preços ou tarifas, teria forçosamente que o Con
gresso autorizar tais aumentos de gastos, com
suas destinações, desde que fossem ultrapassa
dos determinados limites de flexibilidadealém da
inflação.

O orçamento fiscal, ao consolidar todos os re
cursos e aplicações, sofreria, em si, uma profunda
reformulação. Consistiria reformulação no desdo
bramento deste amplo documento em 2 (duas)
partes. A primeira parte iria referir-se ao detalha
mento de todas as receitas, com vistas aos indis
pensáveis acompanhamentos dos controles inter
no e externo. A segunda parte eliminaria todas
as codificações e sua apresentação seria no sen
tido de explicitar os referidos gastos por projeto
de atividades, agrupados em programas, com o
objetivo de visualizar a ação do Govemo.

Ou seja, o documento embora amarrado ao
documento base fiscal,que viriapara o Congresso
Nacional, que seria a segunda parte, ele teria a
amarração dos totais, mas seria apresentado de
maneira diferente. Foi esta sempre uma preocu
pação que eu vi dentro das Casas do Congresso,
em que o problema de elementação de despesa
de classificação econômica, que isso não inte
ressa normalmente ao Deputado, ao Senador; ele
interessa pelo seguinte: quais são os projetos?
Qual é a idéia que nós estamos fazendo desses
programas? Como estão sendo aplicados esses
recursos? Então, por exemplo: pelo que eu pude
auscultar do Congresso, da Câmara e do Senado,
interessa saber quanto é que cada, vamos dizer,
órgão, ministério ou empresa está gastando com
pessoal. Quais são os projetos? Vamos fazer a

hidrelétrica a, b, c, vamos construir quantos hos
pitais, etc. O que tem, o que este orçamento está
trazendo, de uma forma mais clara e objetiva,
para o Congresso Nacional?

Teríamos: construção de rodovias, barragens,
escolas, hospitais, etc. todos esses programas,
como se disse, seriam discriminados por projetos
e atividades, com a indicação, em cada um deles,
do valor, região e demais dados considerados
indispensáveis.

No tocante às despesas de pessoal e outros
custeios, elas seriam apresentadas de forma mais
englobada.

Assim elaborado o orçamento fiscal, o Con
gresso Nacional ficaria dispensado de toda a para
fernália técnica, absolutamente necessária para
moralidade pública, mas de difícil compreensão
para os Congressistas e à sociedade em geral.

Verifica-se,ao longo do tempo e nos dias atuais,
o desordenamento das finanças públicas, no âm
bito da União, Estados e Municípios.

Existem hoje Estados e Municípios em que as
despesas com pessoal chegam a alcançar 100%
de sua receita, quando não insuficientes para co
bri-Ias, isto sem nos atermos ao endividamento
interno e externo.

A futura Constituição, no meu entender, deveria
apresentar independente de um orçamento único
os gastos públicos limitados por "blocos", como
exemplo:

Pessoal 35%
Outros custeios.... 35%
Capital 30%

Tais limites seriam absolutamente válidos, sob
os aspectos técnicos e políticos, principalmente
para os novos governantes que assumiriam uma
máquina operando dentro de um padrão de nor
malidade.

Argumentos, no entanto, podem ser susten
tados no sentido de que os limites são discutíveis,
mas a agilização com a conseqüente redução de
custos nos serviços públicos, pode e deve ser
feita através da adoção de instrumentos tecnoló
gicos, buscando não só maior eficiência como
também melhores salários.

O que eu pretendo dizer? Há uma preocupação
normal no serviço público se precisamos de mais
alguém que poderia trazer mais um copo dágua,
então, vamos contratar mais um. Essa, infeliz
mente, a grande indefmição do serviço público:
é uma quantidade enorme de funcionários sem
nenhuma preocupação fundamental de se busca
rem meios adequados, como a tecnologia do
mundo hoje dispõe. E com isto não haveria neces
sidade de maiores empregos. Com isto se redu
ziria o custo, vamos dizer, custeio da adminis
tração. Com isto o Estado liberaria mais recurso
para permitir, inclusive, maiores investimentos.

Os limites seriam máximos e alcançariam tam
bém as empresas públicas, em relação às receitas
por elas geradas, obedecidas as suas peculiari
dades.

Poupar-se-ia, com a medida, o constrangimen
to a que são submetidos os governantes e dirigen
tes na negativa de admissão de pessoal, facili
tando, por outro lado, a atuação dos órgãos de
controle externo na verificação do dispositivo
constitucional a ser cumprido.

Quero dizer que aí os órgãos que têm a missão
constitucional de policiar esses tipos de gastos



78 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Julho de 1987

estariam mais a cavalheiros para se dedicarem
a tais limites.

Como conseqüência óbvia, todo o setor público
demandaria maior quantidade de bens e serviços,
o que fortaleceria de forma perene e adequada
o setor privado.

Na reformulação do orçamento fiscal, seriam
eliminados os fundos e as vinculações orçamen
tárias, por se constituírem basicamente, em verda
deiros orçamentos paralelos.

Os atuais fundos foram criados com o único
objetivo de acolher as economias orçamentária
e não em nome da alegada flexibilidade, visto
que a eles são aplicadas todas as normas de exe
cução orçamentária e fínanceíra, sem nenhuma
outra distinção.

As vinculações orçamentárias diminuem sensi
velmente a margem de escolha das prioridades
governamentais, já tendo alcançado, em 1964,
a mais de 60%, deixando menos da metade da
receita para atender aos demais projetos e ativida
des da administração pública

As eliminações ora sugeridas dependem do en
tendimento que for firmado, pelos Constituintes,
na elaboração da nova Carta Magna.

Conclusão:

Os comentários ora expostos deixam claro que
os orçamentos monetários e das estatais carecem
de maior divulgação e, por isso, subtraídos do
conhecimento da sociedade. O orçamento fiscal
é alvo de maior interesse da coletividade, justifi
cando, desta maneira, a elaboração de documen
to único.

Por outro lado, o estabelecimento dos limites
de gastos para todo o setor público - Governo
Federal, Estados, Municipios e suas respectivas
empresas estatais - além das vantagens já referi
das traria em seu bojo toda uma preocupação
por parte de seus dirigentes numa melhor opera
cionalização e adequação da eficiência e eficácia
que devem presidir a gestão da coisa pública,
sem que pudessem seus governantes ser sur
preendidos com medidas demagógicas, sem ne
nhum amparo técnico ou político. Baseado neste
princípio, coisas interessantes passariam a ocor
rer, tais como a otimização dos gastos e dimi
nuição nos índices de sonegação.

Porque, se o parâmetro é sobre a receita, todos
nós não deixamos de saber que às vezes há deter
minados aspectos, determinadas colocações ou
determinados órgãos que simplesmente se des
cuidam do problema chamado arrecadação.

Por isto é que faço questão de insistir na otimi
zação. dos gastos e diminuição nos índices de
sonegação.

No que se refere à qualidade e à eficácia dos
serviços prestados pelas empresas estatais, a so
ciedade brasileira já dispõe no Poder Executivo
de mecanismos específicos de defesa do usuário,
independente de que tais modificações trariam
forçosamente ao Congresso Nacional, através de
seus representantes, uma abalizada colocação
dos problemas vividos pelo povo, e aí sim com
a possibilidade de serem modificados os enfo
ques.

Finalmente, entendemos que a verdadeira de
mocracia deve amparar-se nos pilares do Con
gresso Nacional que, pela sua formação, acaba
tornando transparente todos os problemas aqui
discutidos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Gil César.

O SR. CONSmUlNTE GILCÉSAR- Sr. Con
ferencista, os meus cumprimentos.

Acredito que dentro da sua palestra, soman
do-se àquilo que foi dito anteriormente e mais
o ponto de vista do nosso Relator, já se poderá
dispor de como exercer esse controle sobre os
orçamentos que seriam distribuídos anualmente.
Mas, quero fazer acréscimo a essas colocações
e gostaria que V. S· se manifestasse sobre isso,
porque já fuiVereador, Deputado Estadual e agora
estou na Câmara Federal e, a nível do poder públi
co, na Câmara de Vereadores, não se analisa orça
mento.

Vou dar um exemplo prático: na Comissão que
presidi, Comissão de Assuntos Municipais e Pla
nejamentos Regionais, fiz43 reuniões com prefei
tos de outras Capitais brasileiras e não consegui
que nenhum prefeito levasse o seu orçamento
para ser discutido. Inclusive, tive até uma desa
vença com o Secretário de Estado da Fazenda,
do meu Estado, porque, quando ele estava na
Prefeitura, ele se recusou a discutir o orçamento;
simplesmente se recusou a discutir o orçamento.

Então, na realidade, nas Assembléias Legisla
tivas e nas Câmaras dos Vereadores não discutem
o orçamento. Se se pudesse fazer um orçamento
simplificado, com receitas diretas e indiretas, cus
teio e investimento aí o cidadão iria entender aon
de vai o imposto que ele paga, o IPTU e o ISS.
Porque tenho prefeitos no meu Estado que, por
terem arrecadações maiores do imposto, suspen
deram a cobrança de outros, como se estivessem
realmente prestando um serviço à população 
não deixa de ser, nada mais que uma medida
demagógica. Vão criar, inclusive, uma falsa distri
buição de renda, porque vão concentrar em deter
minados lugares cidadãos que deveriam estar tra
balhando em outro lugar.

Então, o primeiro problema que vejo, Sr. Confe
rencista, é como realmente controlar o orçamen
to, porque nós não nos interessamos pelo orça
mento, a realidade é essa.

Não consegui motivar nem a minha Assembléia
para discutir orçamento. Para formalizar esse pon
to de vista meu, claramente, eu distribuí 84 cartas
a meus colegas Constituintes que já foram prefei
tos, levantei esse dado, fiz um quadrinho e colo
quei as coisas mais simples possíveis. Por exem
plo, Belo Horizonte tem 2 milhões e 200 mil habi
tantes, tem 25 mil funcionários no Município. Eu
queria saber da experiência dos outros, quais se
riam esses percentuais para começar a estabe
lecer parâmetros, para alertar a população. Por
que, o grande desejo do mineiro é ser funcionário
público. Então, tanto é assim e nós todos políticos
embarcamos, eu também embarco nessa, em
que a primeira coisa que se fez no Govemo ante
rior foi delegar ao Poder Executivo a capacidade
de criar órgãos públicos, sem nenhuma análise
do Poder Legislativo.

Nós tivemos uma Secretaria de Cultura, cujo
primeiro titular foi o ilustre Governador do Distrito
Federal, que na sua Secretaria de Cultura ele con
seguiu ter 7 Superintendências e 21 Diretorias.
Agora, imaginem, haja cultura para suportar essa
presença do Govemo!

De modo que isso eu alego e nisso insisto na
discussão aqui, porque são os fatos. Então, não

sou contra empresa estatal, sou acionista, e com
muito orgulho, de grandes empresas estatais que
vejo, como outro qualquer acionista. Por isso de
fendo a empresa chamada CEM/G, que subsidia
empresas de outros Estados e que, na sua maioria
seus grandes acionistas são seus funcionários,
que sustentam a energia no meu Estado, eu de
fendo; a empresa estatal é eficiente, eu defendo
o meu dinheiro que coloquei nessas empresas,
sou acionista da PETROBRÁS, da Vale do Rio
Doce.

Então quero esclarecer aos meus colegas e
a V. S' que a preocupação principal que nós deve
mos ter é exatamente fazer aquilo que o Relator
quer fazer: um processo de nós controlarmos es
ses orçamento, por exemplo o que ocorre na em
presa na qual eu trabalhei, chamada Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos que está sendo
transformada numa agência de desenvolvimento
urbano, porque não tem absolutamente, nenhum
recurso no investimento. E, nós até hoje conse
guimos através dessa empresa, fazer com que
o transporte público neste País funcionasse com
eficiência.

Então, o grande problema que vejo e estou
questionando e até aborrecendo a Mesa, às vezes,
com isso, é exatamente como estabelecer instruo
mentos, talvez a proposta do Professor à qual
V.S' acrecentou algumas idéias e o nosso Relator
outras para o controle dessas empresas, e o nos
so representante exerceu aquilo que o nosso Mil
ton Campos fazia com muita propriedade. Ele
disse que não tem o saber, mas, ele tem a sabe
doria. A sabedoria nada mais é que o exercício
do saber.

E, ele tem o saber, o representante que aqui
esteve represetando o nosso ilustre colega Vladi
mir Palmeira, ele tem a sabedoria da convivência
com os problemas e nós temos nossa vitrine cha
mada Brasília a sabedoria de conviver com uma
vitrine que não é o Brasil e que nós resolvemos
fazendo Anexos e Ministérios, Anexo N, Anexo
D, túnel e outras coisas por aí.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - O nobre
Constituinte antingiu 6 minutos

O SR. FRANCISCO BASTOS - É que Minas
é um grande Estado e merece esta consideração.

A colocação básica que nós fazemos é que
normalmente os detentores do poder das empre
sas estatais argumentam que o orçamento fiscal
não cabe às estatais. Eu argumento, e sempre
defendi isso, que cabe desde que se dê a flexibili
dade de que ela precisa.

Então quando num orçamento único eliminan
do fundos e vinculações, que são formas odiosas
e o próprio poder executivo manipular os recur
sos, eu falo em que as empresas estatais sejam
colocadas dentro do orçamento fiscal. Como?

Elas têm estimativas de receitas, de recursos,
as projeções de tarifas, etc., etc. e isso é incluído
na receita. Se na despesa ela tem uma projeção
de gastos por grandes grupos porque está certo
que nós não vamos amarrar as estatais a elemen
tações mas podemos amarrá-Ias a grandes gru
pos qual é a previsão de despesas de pessoal
que existe numa doutrina estatal e em todas elas,
em conjunto? E isso pode ser amarrado no orça
mento fiscal que é aprovado pelo Congresso Na
cional, e provavelmente vai ser derrubado o art.
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62, que veda emendas etc. Provavelmente a Cons
tituinte vai fazer isto.

Então, a colocação da nobre Constituinte que
já não está mais presente, de que de repente,
foi feito um aumento aí, como o dos derivados
do petróleo ontem. Isto, forçosamente, teria que
estar previsto dentro do orçamento da estatal aqui
dentro ou, então, o Congresso vai ter que tomar
conhecimento disso, porque foi feito isso.

Já estando dentro do orçamento fiscal, os limi
tes não poderiam ser ultrapassados sem a aprova
ção do Congresso Nacional.

Daí eu dizer que, na medida em que se unifica
se faz a transparência.

Agora, vem um outro problema de que recebi
queixa durante 10 anos de minha vida que convivi
com o Congresso Nacional.

Este orçamento aqui nós não entendemos na
da, porque é um orçamento codificado e decodi
ficado para efeito de execução, que é muito útíl
para quem controla a execução, que poderia ser,
como V. Ex" diz,o Tribunal de Contas como órgão
auxiliar, como defende o nobre Relator. Esse não
é o caso da discussão no momento.

Mas, o que acontece é o seguinte: O Tribunal
de Contas precisa disso, porque ele fiscaliza, item
por item e o remanejamento de despesa sem
autorização é despesa impugnada pelo Tribunal
de Contas, e o govemante se vê em problemas
com isso; porque, inclusive, no caso, o Tribunal
de Contas do Distrito Federal pode ser represen
tado ao Senado Federal, caso ele não atenda as
determinações do Tribunal de Contas.

Então, com ISSO eu preconizo dois orçamentos
- não seriam bem dois orçamentos - duas for
mas de apresentação: um, decodificado, "dessa
altura", que tenha toda a elementação de despesa,
classificação econômica tudo, como tem que ser
feito direitinho, para efeito inclusivede apurações
de contas nacionais etc; o outro, que teria que
ser submetido ao Congresso Nacional, que nada
mais seria do que a arrumação desse orçamento.
Então, o Congresso Nacional teria: quanto vamos
arrecadar de impostos, IPI, Renda, Importação
com uns três anos ou cinco anos anteriores, para
exemplo

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. EX"
esgotou os três minutos.

o SR. FREDERICO BASTOS - Estou termi
nando, Sr Presidente.

Então, esse orçamento mostraria aos Congres
sistas quanto o Governo vai gastar de pessoal
no ano que vem, quanto o Govemo vai gastar
construindo represas, construindo escolas, cons
truindo hospitais, porque isso, ao meu ver, é o
que interessa ao Congresso Nacional e não aquela
codificação odiosa. Desculpe o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte VladimirPal
meira.

O SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMlR PALMEIRA
- Eu não vou nem citar o nosso bravo Consti
tuinte GilCésar. Assim, quem sabe, ele consegue
mais três minutos para Minas.

Eu quero fazer uma observação. Em primeiro
lugar, achei muito interessante a sua observação,
mas considero que V. S" é da ala otimista. Primei
ro, na página final, quando pensa que limitando

os gastos, isso vai dar como resultado uma otimi
zação. Não, dá uma restrição dos gastos. A otimi
zação não decorre necessanamente daí. E muito
menos uma diminuição necessária dos índices
de sonegação. Como se tem que captar recursos,
há uma tendência que favorece isso, mas não
se favorece a otimização. Você pode ter gastos
limitados e não estarem no ponto ótimo, muito
mal feito. O segundo é que - como o nobre
Relator gosta de dizer "V. S" engessou" - enges
sar na Constituição, dizendo que pessoal, 35%:
outros custeios, 35%: capital, 30%; tira a flexibili
dade de qualquer administração. Isso é uma coisa
impossível.

Na págma 8, abaixo, V. S" declara que esses
limites são máximos. Mas, na verdade, quando
limitamos todas as variáveis, o que é máximo
também é mínimo e são limites estritos. Isso aca
ba com qualquer flexibilidade administrativa. De
forma que acho que nesse ponto, deveria ficar
claro o que não pode ser.

Há uma tendência no Brasil,também, inclusive
na Constituição, a de limitar tudo. Podemos pegar
uma vanável que consideremos fundamental e
a essa tentarmos estabelecer um certo limite.Mas
o controle, por mais boa vontade que tenhamos
e acho que isso vai facilitar o trabalho dos Con
gressistas, é impossível se quisermos controlar
todas as variáveis no estabelecimento de uma
Constituição.

O SR. FREDERICO BASTOS- Sr. Constitum
te, primeiro, eu não fuiotimista. Eu, com a devida
vênia, fui realista. Porque nós estamos vivendo
hoje Estados, Municípios e até "empresas" que
têm a sua despesa de pessoal ultrapassando sim
plesmente a sua receita. Quer dizer, isso é absolu
tamente inviável.

Na medida em que V. Ex" limitasse, por exem
plo, só a despesa de pessoal 35%, por outros
custeios, existe uma forma de se contratar pessoal
que ultrapassaria esses 35%. Então, a limitar,tem
que limitar tudo ou, então, não limitar nada É
um fato.

O SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMIR PALMEIRA
- Agora, veja V. S"que não são limites máximos,
são limites estritos, porque V. S" limitou todas
as variáveis.

O SR. FREDERICO BASTOS- Não. São limi
tes máximos. Eu vou explicar a V. EX" o porquê.
Determinadas empresas não vão precisar gastar
35% com pessoal.

O SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMIR PALMEIRA
- E elas vão gastar onde?

O SR FREDERICO BASTOS- Não. Elas vão
gastar lá em capital ou em custeio.

O SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMIR PALMEIRA
- Mas, como, se V. S" estabeleceu um hmite
para o capital, também.

O SR. FREDERICO BASTOS - Não. Estabe
leci máximo, Ex", um momentinho. Ele não pode
ultrapassar 35% de sua receita com pessoal, não
pode ultrapassar 35% da sua despesa com cus
teio. Não pode. E obviamente ele fica com 30%,
se ele estiver no máximo, para capital. Agora se
ele gastar menos com pessoal e gastar menos
em custeio, ele vai ficar com muito mais para
capital.

O SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMlR PALMEIRA
- Mas não pode gastar, porque tem o limitemáxi
mo para capital, ele também não pode gastar
em capital.

O SR. FREDERICO BASTOS- Mas é o máxi
mo, Ex", nada impede que ele gaste 10% em
pessoal e vá sobrar para capital, para investimen
tos, que é o que nós queremos. Essa chamada
despesa de capital ..

O SR. CONSTITUINTE Vl.ADIMIR PALMEIRA
- Mas se V. S' limitou capital, também, por mais
que sobre aqui no pessoal... digamos que usou
5% em pessoal. Sobraram 30%, mas V. S" não
pode aplicar esses 30% no capital, porque o capi
tal tem o limite máximo de 30%, também. É uma
impossibilidade?

O SR. FREDERICO BASTOS - Não, EX" Isso
evidentemente, porque eu já entendi a tônica a
que V. EX" quer chegar. Isso evidentemente, são
parâmetros. Quer dizer, parâmetros a serem dis
cutidos. Por isso eu digo que são parâmetros bási
cos. Agora, a cada caso, seria o caso que está
escrito aqui, cada caso seria um caso. A cada
caso seria submetido, por exemplo, ao Poder Exe
cutivo,ao Congresso Nacional a peculiaridade da
quele tipo de empresa. Uma empresa que traba
lhe, basicamente, com serviços, talvez 35% seja
muito pouco. Mas ela vai ter uma peculiaridade.
Agora ela tem parâmetros máximos. Fora desses
parâmetros, ela vai ter que explicar e justificar.
O objetivo fundamental é esse, para que V. Ex"
evite que Estados e Municípios e determinadas
empresas ocupem 100% da despesa com pes
soal. Quer dizer, o governante não se sente à
vontade para aceitar uma pressão. Na medida
em que ele esteja com o parâmetro definido, ele
diz: "Não, eu não posso mais, não há hipótese".

E o outro lado que V. EX" falou Quando permi
timos a empresa - e, eu tive experiências disso,
quando nós tivemos um período de recessão em
que não havia recursos, nós vimos coisas incríveis
acontecerem. Coisas de remanejamento, coisas
de aplicações simples que diminuiriam despesas
de pessoal, diminuiriam despesas de custeio. Coi
sas simples que eram feitas

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - S. Ex"
esgotou os três minutos.

O SR. FREDERICO BASTOS- Perdão Sr. Pre
sidente, estou terminando.

Quando eu digo, por exemplo, vai dímímnr o
índice de sonegação, é porque ele tem um parêm
tro de receita, porque o Brasil, V. Ex" pode ter
certeza, dirigente de órgão, principalmente em
estatal - estou falando de uma forma genera
hzada - dirigente de órgão ou Govemador etc,
não têm uma preocupação maior com o orça
mento, com a sua receita. Aí, ele passaria a ter
essa preocupação, porque a receita é o grande
parâmetro dele; aumentou a receita, ele tem direi
to a fazer coisas melhores. Desculpe o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Gabriel
Guerreiro.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr. Conferencista:

Achei que V. S" colocou algumas coisas extre-
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mamente interessantes, principalmente na ques
tão da transparência dos orçamentos, embora eu
ache que precisaríamos comentar, também, algu
ma coisa sobre as prestações de conta. Fazer
orçamento com gasto, tudo muito bem, mas de
pois como é que fica a prestação de contas para
a transparência pública? Porque, normalmente,
nós vamos ver que até problemas de ordem jurí
dica e às vezes até de chamar o cidadão lá, que
é Prefeito, ao Tribunal, para se explicar, normal
mente ajeitam as corses, sempre há uns conta
dores ai que ajeitam as coisas lá. Não se sabe
muito bem. Eu sou político novo e só tenho quatro
anos de mandato de Deputado Estadual, nunca
lidei com dinheiro público. De modo que não
entendo muito bem dessas questões das Prefei
turas. Mas me preocupo com algumas coloca
ções de V.S". Por exemplo, hoje eu estou convi
vendo com algumas Prefeituras em que temos
que orientar Prefeitos, conseguir verbas, etc. Va
mos para a coisa prática. Pelo que posso avaliar
dos Municípios com que eu tenho contato, os
Municípios brasileiros estão numa situação terrí
vel. E V.S" está dizendo que eles estão gastando,
muitos deles, mais de 100% do seu orçamento
com pessoal. Isto é verdade Agora, se limitar,
hoje, na situação em que esses Municípios estão,
em 30% , vai ter dinheiro só para pagar o Prefeito,
o Vereador e talvez para o funcíonário que faz
o pagamento. O resto desaparece, porque não
tem jeito. Se você estabelecer que tem que pagar
salário-mínimo para o mínimo de professores, o
mínimum mínlmorum que você tem numa rede
interiorana de mum MunicípIO não há como. Eu
posso lhe citar alguns exemplos com números:
ontem, 260 comunidades, cada uma delas tem
uma professora e você tem uma despesa que
é absolutamente inevitável,tem de pagar o barco
para levar a merenda escolar a esses lugares Prin
cipalmente me refiro às Prefeituras do ínteríor,
onde as dificuldades são grandes, os Prefeitos
são muito acusados de serem ladões, que me
xem, fazem etc, porque enchem de gente, de
funcionários... Há Prefeituras ai no interior que
nem têm gente para contratar. Posso citar-lhe al
guns exemplos daros disso. O desenvolvimento
dessas cornurudades é extremamente lento, extre
mamente dificultado, que a única coisa que pode
ria desenvolver seria o Poder Público lá. As dificul
dades são muito grandes e os Mumcípois não
recebem nada. Eles vivem do Fundo de Partící
pação, que é um Fundo destinado ao Município,
em função da sua população e da sua extensão
territorial e nunca da sua necessidade. Então, esse
Fundo de Participação é um Fundo que chega
lá e não dá para pagar. Como ele só tem direito
.adois Impostos - pelo que eu saiba - a receber,
o ISS e o IPTU, temos municípios neste País que
não tem o IPTUpara cobrar, porque só tem barra
co, tem pouquíssimas casas de alvenária, não tem
prédios do Banco Central para pagar IPTU, certo?
E tem um ISS que, quando aparece alguém, por
exemplo, a PETROBRÁS vai lá fazer uma perfu
ração e esbandalha a cidade inteira, passa com
caminhões por cima das ruas, esburacá tudo e
não paga um centavo de ISS nem ela, nem os
empreiteiros, porque são isentos. Na Amazônia
principalmente - e, agora vou abrir exceção para
o meu amigo Gil César - na minha Amazônia
lá jogada, todo mundo vai lá, faz o que quer e
não paga nada. Tira de lá o que bem entende

e não paga nada. Então são os chamados incen
tivos fiscais, isenções para o desenvolvimento da
Amazônia, certo?

Então, quero perguntar para V.S" como é que
fica essa situação? Onde o Município não tem
recursos, o recurso que tem perde o valor a cada
dia, por uma inflação que está aí, o sujeito começa
com um orçamento e não sabe nem fazer previ
são e, no fim, ele está com mais de 100% mesmo
e fica doido. Um dia desses aqui em Brasília estava
numa reunião de Prefeitos e eu levei um prefeito
de um município do interior a um Goverandor
de Estado. Ele me trouxe as continhas dele, mal
feitas lá .. porque até feitas a mão e disse: "Olha,
o que está acontecendo é isso, eu não tenho jeito
mais Agora estamos com um gatilho aí, só se
for para atirar no meu peito." - disse-me o Pre
feito.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - V. Ex'
já esgotou os três minutos.

O SR. FREDERICO BASTOS - Ex', primeiro
sem querer ser grosseiro, longe de mim que eu
venda tal imagem, mas a premissa já é falsa. Exis
tem Municípios neste País que não poderiam ser
talvez nem cidades e são Municípios, por isso
que não têm recursos. Quer dizer, eu acho que
uma medida dessa fortificaria decisões de até se
congregarem Municípios para que se unissem,
para que pudessem ter uma viabilização. Então
V. Ex' repare, existem Municípios um colado no
outro que nem os dois juntos não têm condições
de gerir nada.

Segundo, o Fundo de Participação, quando eu
falo aqui na eliminação dos fundos, está previsto
o Fundo de PartIcipação, ou seja, porque isso,
no fundo, eu entendo que é uma violência que
o Poder Central faz com os Estados e Municípios.
Os Municípios e Estados têm uma participação
no Fundo de Participação, na arrecadação do IPI
e Renda; recebeu os recursos, imediatamente,
aquilo tinha que ser automático - ou uma refor
ma tnbutária que venha ai e que já transfira isso
de forma automática e dê outras formas de recur
sos aos Estados e Municípios. Quando nós esta
mos falando em Municípios, estamos falando em
Estados, também, têm um grau de insolvência
muito grande.

Agora, o que nós observamos pela prática, o
que nós entendemos é que cada um tem que
viver com os recursos que tem. E daí, sim, ir
à Assembléia do Estado, vir ao Congresso Nacio
nal e expor a situação deles. Quer dizer, no caso,
por exemplo, dá Petrobrás que entra, que des
monta, ele tem que vir, ele tem que cobrar, ele
tem que brigar pela receita dele. Daí a colocação
de que essa vinculação, vamos dizer, esses limites
obrigariam cada um a se mexer, a ter que procurar
viabilizaro seu Município, o seu Estado ou a sua
empresa. Então, com isso a premissa estaria em
acabar as vinculações e acabar Fundos, com isso
as transferências seriam mais diretas e automá
ticas. E eu entendo que cada um tem que viver
com o que tem, pelo menos até o momento em
que se modifique o status quo. Ora, se a minha
receita é cem eu não posso pagar cem de despesa
de pessoal. Então, eu teria que pagar 35%. Ora,
se que não posso dez funcionários, eu tenho um
e vou ver se posso pagar um pouco melhor a
esse funcionário para que ele possa agir por dez.
Todos nós sabemos que essas coisas acontecem.

Quer dizer, existem qualificações de pessoas, já
não digo nem profissionais, que simplesmente
funcionam muito melhor do que dez juntos, que
às vezes só servem para atrapalhar. Agora, o gran
de empreguismo dos Municípios nós entendemos
que é em função da pressão política, E, na medida
em que o governante tenha limite, ele está isento
dessas pressões políticas, porque ele não pode
ultrapassar.

E quanto à fiscalização é um problema de Tri
bunal de Contas, é um problema de transparência.
Os Tribunais de Contas, hoje, são manietados,
os Tribunais de Contas hoje, ao verificarem que
um contrato é danoso, sem ter a absoluta certeza,
por sensibilidade, ele fica impedido de representar
praticamente ao Senado Federal. Eu estou-lhe
vendendo a imagem prática. Por quê? O Senado
tem 30 dias para se pronunciar. Ora, todos nós
sabemos que esta é uma Casa com milhões de
problemas. Então, se representar um contrato que
não seja expressivo, que não seja de repercussão
nacional, o Congresso em 30 dias não devolve
a representação do Tribunal de Contas, para que
ele possa tomar as providências. E a decisão dele
fica absolutamente por água abaixo, porque o
Senado Federal não respondeu em 30 dias. En
tão, essas coisas têm que ser vistas, porque, na
medida em que se faça o contrário, em que per
mita ao Tribunal de Contas derrubar um contrato
que ele ache que é danoso ao interesse do Estado
ou da Nação e que o Congresso tenha a prerro
gativa de, em 30 dias, derrubar a decisão do Tribu
nal, aí é diferente. Aí as coisas se transformam
de uma forma brutal. Porque em 30 dias o Con
gresso, então, vai ser motivado a achar que o
Tribunal de contas exorbitou e derrubar a decisão
do Tribunal- ou o silêncio dele manteria a deci
são do Tribunal.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Muito
obrigado a V. Ex", gostaria de agradecer ao Dr.
Frederico Bastos a brilhante exposição que nos
fez e os esclarecimentos que trouxe a esta Subco
missão. Muito obrigado. (Palmas.)

Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião
da Comissão, convocando a próxima para às 17
horas e 30 minutos, neste mesmo local.

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 43

minutos.)

13* Reunião Ordinária
Aos sete dias do mês de maio do ano de mil

novecentos e oitenta e sete, às dezessete horas
e quarenta e três minutos, .ern sala do Anexo 11
do Senado Federal, reuniu-se a Subcomissão de
Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime
da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econô
mica, sob a Presidência dos Senhores Constituin
tes: Delfim Netto e AfifDomingos, com a presença
dos seguintes ConstJuintes: Delfim Netto, LuizSa
lomão, Antônio Carlos Franco, VladimirPalmeira,
Virgildásio de Senna, Irapuan Costa Júnior, Alba
no Franco, Gabriel Guerreiro, AfifDomingos, Ja
lles Fontoura, Antônio Ueno e Ismael Wanderley.
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. A seguir, fizeram
exposição sobre o tema - O Planejamento Econô
mico do Estado na Sociedade Democrática - os
Senhores: João Paulo dos Reis Velloso, que foi
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interpelado pelo Senhor Constituinte Luiz Salo
mão; Antônio Guanno, que foi interpelado pelos
Constituintes Afif Domingos, LuizSalomão e Ga
briel Guerreiro;Julian Chacel, que formterpelado
pelos Constituintes Jalles Fontoura, AfifDomin
gos e LuizSalomão; e ainda, Flávio Menezes. O
inteiro teor dos debates será publicado, após a
tradução das notas taquigráficas e o competente
registro datilográfico, no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos, às dezenove horas e treze minutos,
convocando os Senhores Constituintes para a
próxima reunião a ser realizada dia doze de maio,
as dezessete horas e trinta minutos, para apresen
tação do relatório com anteprojeto. E, para cons
tar, eu, Ione Ramos de Figueirêdo, Secretária, la
vreia presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

Af'IEXO À ATA DA DÉCIMA TERCEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA SUBCOMISSÃO
DE PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO
DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE
DO SUBSOLOE DA ATMDADE ECONÔ
MlC4,REALIZADA EM 7DE MAIODE 1987,
ÀS 17 HORAS E 43 MINUTOS; ÍNTEGRA
DOAPAf'lHAMENTO TAQ(JIGRÁFlCO, COM
PUBLlC4ÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZA
DA PELOSENHOR PRESIDENTE DA SUB
COMISSÃO, CONSTITUINTEDELFIMNET
TO.

o SR.PRESIDENTE (DelfimNetto)-Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião para
audiências públicas

Não havendo objeção do Plenário,vou dispen
sar a leitura da Ata da reunião anterior, conside
rando-a aprovada.

Vamos tratar, hoje, do tema Planejamento do
Estado na Sociedade Democrática.

Convido o Sr. Ministro João Paulo dos Reis
VeJloso para que faça a sua exposição.

O SR. JOÃO PAULO DOS REISVELLOSO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, muito grato a
V. Ex" pela deferência para participar dos traba
lhos da Subcomissão.

Deve o Governo planejar, no Brasil, se existe
uma tendência mundial de reação à grande buro
cracia estatal, e estamos, no País,querendo passar
do subsídio, e da tutela ao setor privado, para
o maior risco de mercado?

Sim. Uma sociedade democrática, no esti.ígio
atual do Brasil, deve ter planejamento. E, essen
cialmente, por uma razão: precisamos de uma
ótica de médio prazo, que não é uma sucessão
de curtos prazos, mas uma visão diferente. Visão
de sentido mais estratégico, e que permite passar
a uma nova etapa de industrialização,definirnovo
conjunto de prioridades, criar novas mstituições
ou modificar estruturas.

Na sua famosa diretriza George Kennan, quan
do criou o órgão de planejamento que daria ori
gem ao Plano Marshall, o Secretário de Estado
americano (o próprio General MarshaJl) dizia' eu
quero um grupo de assessoramento que se dis
tancie um pouco do dia-a-dia, para tentar operar
com uma ótica menos imediatista, mais criativa
e capaz de antecipar-se aos problemas; mas que
não se afaste demais do dia-a-dia,para não perder
o senso da realidade e de sua limitação.

Entendemos, então, que o essencial desse es
forço de planejamento deve ser a formulação
da estratégia, para um período correspondente,
aproximadamente, ao mandato do Governo, com
a definição das grandes prioridades. E a garantia
de recursos para efetivartais prioridades.

Dentro de qual concepção? No seu ensaio "Pla
nejamento para liberdade", Salvador de Mada
riaga toma claro que, na sociedade democrática,
o planejador não pode tentar aprisionar a vida
na camisa-de-força de suas previsões numéricas.
Cabe-lhe ao contrário, "ordenar, guiar e coorde
nar a livree espontânea criatividadede instituições
e indivíduos",

Masplanejamento não se fazno vácuo. No caso
brasileiro,ele deve realizar-seconsiderando a pro
blemática específica do País.Ou seja, a sua condi
ção de retardatário à industrialização"Iatecomer".
De um lado, isso significapoder recorrer à tecno
logia e ao comércio com os desenvolvidos, mas
num mundo já cheio de desenvolvidos. De outro,
recebe as conseqüências de, principalmente a
partir dos anos 50, ter-se superimposto, quase
abruptamente, uma economia industrial a uma
base, em geral, subdesenvolvida, nos aspectos
social e político, e na sua dimensão rural.

Temos, assim, hoje, o quadro de uma nação
industrialmente importante, no regime de econo
mia de mercado, às voltas com os desafios pró
prios da modernidade (problemas urbanos, ne
cessidade de exportação de manufaturados, ne
cessidade de atualização tecnológica), mas convi
vendo com graves desigualdades e grandes con
tingentes de pobreza absoluta. O novo e o anacrô
ruco, Como já se disse: o único país capaz de
ter, no mesmo tempo, um problema de informá
tica e um problema de dengue.

Qual é o grande problema do planejamento?
Esse problema é ação do Estado, que, no país,
vem perdendo o sentido de modernização e trans
formação que lhe deve ser inerente.

Da citada problemática de retardatário à indus
trialização resulta, para o Estado, uma atitude,
em geral, protecionista (para viabilizar indústrias
nascentes, para apoiar o estágio micialdas expor
tações de manufaturados, e para fortalecer a em
presa privada nacional), intervencionista e pro
gressista

Mas tal protecionismo deve ser declinante. Isto
é, à medida que consolidamos nosso poder de
competição, interna e externamente - e somente
nessa medida -, o proteciomsmo deve diminuir,
segundo fez o Japão. E na medida em que a
empresa nacional se capitalizae se fortalece tec
nologicamente, reduz-se a necessidade de subsí
dios e apoio especial.

Por outro lado, a ação intervencionista e pro
gressista deve ter lugar dentro de uma visão mo
derna do Estado. Que significa isso? Síqniâca,
principalmente, atuar por objetivos, e não por
meios. Foi a tendência a criar mecanismos esta
tais - empresas, institutos, departamentos -,
toda vez que surgia um desafio econômico ou
social, que levou ao agigantamento, progressivo,
e inexorável, da grande burocracia, numa confu
são entre objetivos,que são válidos, e meios, nes
sa parafernália que, muitas vezes, remonta aos
anos 30.

A solução inteligente e eficiente, a nosso ver,
deve ser preservar os objetivos, evitando a multi
plicação de grandes organismos burocráticos.

Tal orientação pode ser aplicada a três campos:
a atuação do Estado-empresário; a intervenção
econômica; e a opção social.

No caso do Estado-empresário, existe uma
obervação de Norberto Bobbio, que há três meses
deu uma entrevista a um jornal brasileiro,dizendo:
"Durante cem anos os Partidos Comunistas e So
cialistas no Mundo inteiro, acharam que deviam
alcançar objetivos principalmente de igualdade,
através das estatização de meios de produção",
ou seja, da atuação do Estado-empresário. Só
que, com o tempo, eles se convenceram de que
isso não trazia, segundo Norberto Bobbío, nem
mais igualdade nem eficiência.

Noprimeiro,o importante é o dispositivoconsti
tucional definir que só em caráter suplementar
da iniciativa privada o Estado organizará e explo
rará diretamente a atividade econômica. Essa re
gra flexível - existente desde 46 - permite que,
crescentemente, o Estado reduza sua ação direta
na infra-estrutura e nas indústrias básicas, na pro
porção em que o setor privado, principalmente
nacional, adquira condições de ocupar novos es
paços (ressalvando os monopólios e os casos
óbvios' ELETROBRÁS, CVRD, etc).

No tocante ao segundo campo, está na hora
de proceder-se à revisão da parafernália de orga
nismos pesados de proteção a produtos ou de
apoio a setores que remonta a um Brasil que
deixou de existir.

Quanto ao terceiro campo, acho que o caminho
está em uma opção social voltada para eliminar
as causas da pobreza absolutamente e os fatores
que respondem pela concentração de renda, de
preferência a atitudes assistenciais, geradores de
máquinas ineficientes.

Trata-se de realizarmos uma estratégia de de
senvolvimento social voltada para: prover alto
crescimento do emprego; transferir os ganhos de
produtividade para os salários reais; universalizar
o ensino básico; desenvolverprograma de alimen
tação básica, pelo aumento rápido de produção
e redução de preços reais; prover abastecimento
de água, gradualmente, a todos os municípios;
realizaramplo programa de apoto aos agricultores
de baixa renda.

Tal estratégia, preventiva e concentrada em ir
à raiz dos problemas, tem o mérito de evitar a
proliferação de enormes estruturas burocráticas,
de caráter meramente assistencial. Certo nívelde
assistencialismo é inevitável, mas não deve ser
a nota dominante da opção social.

Em síntese: o grau de protecionismo, de ação
da empresa estatal, de intervencionismo, de assis
tencialismo, são funções do grau de desenvol
vimento. E em nenhum caso se justificaa grande
burocracia, que absorve recursos da sociedade,
desviando-os do investimento econômico e so
cial.lsso não é a voltaao laissez-falre, à la século
XIX. Isso é concepção moderna do Estado, orien
tado para atender aos objetivos da sociedade de
mocrática, mas eficiente e econômico no uso dos
meios para alcançá-los.

Sr. Presidente, entendemos que não nos cabia
fazer sugestões concretas, mas que era interes
sante, na base desta exposição, explicitaralguns
pnncípios básicos. Como isso está anexo ao texto
que está sendo distribuído, não preciso ler, então,
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os princípios, que seriam exatamente o resumo
daquilo que acabamos de dizer.

MUlto obrigado a V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Luiz Salo
mão.

O SR. CONSTITUIt'ITE LUIZ SALOMÃO - Sr.
MinistroJoão Paulo dos ReisVelloso, cumprimen
to-o pela sua exposição e recordo que foi V. Ex'
num período mais recente, o mentor e, de certa
forma, o promotor de toda a estrutura de planeja
mento econômico e social do País, algo destro
çada, nos últimos meses, pelo Governo da cha
mada Nova República.

Nessa experiência, V.Ex' foi ministro por mais
de uma década, certos aspectos dos planos foram
plenamente atingidos, e destaco as metas econô
micas, toda formulação de alvos para a industria
lização, para a substituição de importações, e os
planos foram razoavelmente atingidos, e metas
sociais, que, infelizmente, a Nação não logrou o
mesmo êxitona sua perseguição. Inclusive, numa
reunião anterior, questionei e critiquei a metodo
logia como esses planos elaborados, sem a parti
cipação mais ampla da sociedade.

Indago a V. Ex' a que atribui o razoávelsucesso
no atingimento das metas econômicas e o relativo
insucesso na obtenção de resultados favoráveis
na área social? V. Ex' atribui ao jogo das forças
econômicas e sociais, ou à falta de um engaja
mento maior da comunidade, sobretudo pela sua
ausência no processo de elaboração desses pia
nos?

O SR. JOÃO PAULO DOS REISVELLOSO 
Quando falei aqui numa estratégia menos assis
tencial e mais voltada para eliminar as causas
da pobreza absoluta e para ir à raiz do problema
da concentração de renda, quis dar idéia daquilo

. que, no meu entender, se procurou fazer, mas
que pode merecer uma ênfase muito maior. Refi
ro-me particularmente ao período após 1974.
Lembro-me que ainda houve a idéia, logo no iní
cio do Governo Geisel, de que se poderia fazer
um grande programa social. No primeiro texto
que escrevi para o Presidente, dizia exatamente
Isto, que aquele Governo tinha que se justificar
pela sua atuação direta na área social. Tivemos
os grandes problemas da crise do petróleo e hou
ve a opção de não se fazer uma recessão, desace
lerar a economia e entrar num processo de trans
formação que, no meu entender, no grosso, deu
resultado, ou seja, o Brasil era um grande impor
tador de insumos básicos, de matérias-primas bá
sicas, era um grande importador de petróleo, im
portador também maciço de bens de capital, e
se converteu num exportador de matérias-primas
básicas, de insumos básicos, como petroquímica,
fertilizantes etc, e também em exportador de bens
de capital, e passou a produzir uns 60%. Esse
processo durou de 1974 a 1984, porque não hou
ve solução de continuidade, felizmente. Não pre
ciso aqui registrar que o responsável pela segunda
parte foi o MinistroDelfimNetto.

Essencialmente deu certo e vimos que, em
1983 e 1984, estavam surgindo os grandes supe
rávitscomerciais. Em termos relativos,aquele su
perávit comercial de 12 e 13 bilhões de dólares,
e também em termos absolutos, era algo excep
cional. Pode-se perguntar: por que não se deu

menos ênfase a esses setores, embora reconhe
çamos que eles eram importantes e por que não
se fez um esforço muito maior na área social?
Claro que a questão é válida.Apenas responderia
da seguinte forma: fez-se um esforço na área so
cial, ou seja, o que chamamos de investimento
social, educação, saúde, saneamento básico, etc,
aumentou em termos reais de uns 80% acima
da taxa de inflação entre 1974 e 1978, então,
isso é razoável.Claroque se poderia ter feitomais.

Houve o ataque a certos problemas básicos.
No Nordeste, por exemplo, iniciou-se um progra
ma de agricultores de baixa renda que, no meu
entender, ainda hoje é a solução para essa Região.
Se fizermos algo em massa como aquilo, vai-se
resolver o problema do Nordeste. O problema
do Nordeste não se resolve com indústria para
dar emprego, resolve-se transformando aquela
agricultura de subsistência em agricultura de mer
cado.

O ponto fundamental da resposta talvez seja
este: realmente o fator limitativo, e altamente limi
tativo, do crescimento brasileiro, naquela altura,
era o problema externo. O Brasil não tinha para
aonde ir, enquanto não eliminasse seus desequi
líbrios estruturais na balança comercial. Daí a ên
fase nesses setores, embora, como os recursos
eram escassos, se fizesse menos na área social
do que se desejava.

Esta, a essência da minha resposta.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Todos
nós devemos agradecer ao ."\inistroJoão Paulo
dos Reis Vellosoa sua brilhante exposição. Fica
mos muito felizesde ter recebido estes esclareci
mentos. (Pausa).

Tenho a satisfação de convidar o Dr. Antônio
Guarino, Presidente da Associação Fluminense
da Pequena a Média Empresa, para que faça sua
exposição.

Agradeço a honrosa oportunidade de contribuir
com minha humilde experiência na liderança de
uma associação de pequenos empresários, po
rém os maiores empregadores deste País, no tra
balho de elaboração do texto constitucional que
regerá o destino desta Pátria de nós todos.

A tão ilustre brasileiros não teria eu lições a
dar.

Por isso, baseio minha intervenção na lição que
nos foi legada por aquele que foi talvez o maior
de nossos constittucionalistas, Ruy Barbosa, que
ensinava:

"A regra da igualdade não consiste senão
em aquinhoar desigualmente os desiguais
na medida e, que se desigualam. Tratar com
igualdade os desiguais seria desigualdade
flagrante e, não, igualdade real."

Esta é a raiz de todo o meu repúdio ao trata
mento igualitárioque as Constituições anteriores
e esse texo denominado emenda em vigordispen
sam às atividades empresariais brasileiras e trans
nacionais, independentemente do seu porte.

Tributar e fiscalizar as pequenas empresas exa
tamente como as grandes tem sido historicamen
te injusto, anti-social, ineficiente, antieconômico
e, principalmente, cruel.

O furor tributarista que impregnou nossos
pseudolegisladores - os tecnocratas - tem, ao
longo dos anos, acumulado grandes perdas à
contabilidade nacional.

O resultado da arrecadação das dezenas de
impostos e taxas a que são submetidas as empre
sas de pequeno porte dificilmentesupera o custo
operacional desta arrecadação, além de dissemi
nar a corrupção nas relações entre o fisco e o
contribuinte.

Sabemos bem que o volume mais significativo
da receita tributária incide sobre minúscula par
cela de contribuintes.

No Riode Janeiro, por exemplo, os mil maiores
contribuintes de ICM, num universo de duzentos
e dez mil, são responsáveis pela arrecadação de
78% deste imposto

Esse quadro, reflexo da crescente concentra
ção do poder econômico, levou o Governo e os
grandes contribuintes a uma monumental batalha
burocrática resultante da necessidade de aperfei
çoar os controles e maximizar a arrecadação por
parte do Govemo e de rnirumizar as despesas
por parte dos grandes contribuintes.

Aparafernália de Ieís, decretos, resoluções, por
tarias, instruções e circulares, criada a partir desse
confronto de gigantes flui por toda a economia,
atingindo sem exceção todos os seus agentes,
sejam grandes conglomerados, ou atividades de
micro e pequeno porte.

A maldita isonomia maruíesta-se aqui de ma
neira mais perversa, igualando pequenas funila
rias de fundo de quintal a holdings gigantescas,
apenas porque ambas se constituemjuridicamen
te como "sociedades por quotas de responsa
bilidade limitada".

Se a prática tributária penaliza a pequeno ativi
dade empresarial pelo excesso de intervenção e
aqui vale lembrar que pequena atividade empre
sarial são padarias, bares, hotéis, manufaturas ou
o até salão de barbeiro da esquina -, o planeja
mento econômico a fere de morte por literalomis
são a respeito dela.

Não podemos imaginar como se pode planejar
democraticamente a economia nacional omitin
do-se 97% dos estabelecimentos e 80% da força
de trabalho. Mas nossos PND e planos de metas
- e já vem aí um outro, em 30 dias -, nas
raras vezes em que abordam as atividades econô
micas de pequeno porte, fazem-no de forma niti
damente marginal.Aos conjuntos de projetos me
galomaníacos prontos e acabados acrescentam
se uma ou duas laudas sobre a importância da
preservação e do desenvolvimento da pequena
e média empresa, ao lado do assistencialismo
às microempresas sociais, temas atualmente tão
populares quanto as dificuldades do Nordeste e
a infância desamparada, merecendo nada mais
do que a velha retórica e a decadente demagogia.

Faz exatamente quatro anos, em 10 de novem
bro de 1983, consumou-se a exoneração, a pedi
do, de Hélio Beltrão, Ministro da Desburocrati
zação, que meses antes, atendendo aos clamores
do empresariado de pequeno porte, encaminhara
à Presidência da República uma proposta de
Emenda à Constituição estabelecendo para 97%
do universo empresarial brasileiro o tratamento
justo do ponto de vista do crédíto, dos tributos,
das obrigações administrativas,trabalhistas, e pre
videnciárias.Segundo os jornais, talveza principal
razão do afastamento de Beltrão tenha sido exata
mente a resistência que lhe faziam outros minis
tros por ter atendido à nossa pretensão, algo que
toda a nacionalidade brasileiraconsidera das mais
justas e recomendáveis, porque representativa da-
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quela igualdade real de que nos fala Ruy Barbosa.
Agora, mais uma vez os pequenos, médios e

microempresários se mobilizam, em busca da in
trodução daquele velho dispositivo constitucional
redigido por Hélio Beltrão, e que já se encontra
as mão de V. Ex'" - os nossos mais legítimos
Legisladores - na Constituição do Brasil demo
crático do século XXI.

Sirvo-me, portanto, desta oportunidade para
clamar, na Assembléia Nacional Constituinte, que
esse dispositivo constitucional - proposto das
mais diversas formas por vários deputados e sena
dores constituintes - é essencial para nós, pe
quenos, médios e microempresários, nossos par
ceiros empregadores, e para a economia e a sobe
rania do nosso País.

Não basta, porém, introduzir na Constituição
a verdadeira justiça no campo econômico, como
pregada por Rui.

Assim, o pequeno empresariado, em sua articu
lação com o Legislativo, durante minha gestão
na Presidência do CEBRAE (Centro Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa), trouxe à apre
ciação de V.Ex" outras medidas do interesse do
setor e do País.

Um dos pontos de estrangulamento mais sérios
para a micro, pequena e média empresa é o siste
ma tributário. É urgente a criação de um imposto
único para as pequenas empresas, um tributo
de competência exclusivamente municipal, como
consta de uma das sugestões em exame por parte
de V.Ex". Defendemos esta medida, porque, devi
do ao porte reduzido dessas empresas, suas liga
ções se dão basicamente com as prefeituras dos
municípios onde estão localizados e, raramente,
seus produtos ultrapassam os limites geográficos
municipais. Além disso, que elas realmente pro
duzem, em termos de tributos, pouco ou nada
representa para as receitas federal e estadual.

O conceito de lucro como base de tributação
também precisa ser revisto, no que tange às pe
quenas empresas. Um grande incentivo para o
seu crescimento seria a reaplicação dos lucros,
sempre pequenos, no próprio negócio, não ser
considerada como lucro para efeito de tributação.

De outra parte, as relações mercadológicas pre
cisam de novas soluções para que as empresas
de pequeno porte não fiquem totalmente alijadas
do mercado. Assim, o associativismo entre as pe
quenas empresas deve ser estimulado como for
ma de equilíbrio de diversas forças numa socie
dade democrática. Por isso, pleiteamos - e isso
se consubstancia em sugestão constitucional 
a criação de uma nova formajuridica que propicie
a constituição de empresas através da associação
de outras de menor porte, de forma a conquis
tarem economia de escala na compra e venda
de seus insumos e produtos.

Essas Associações, em momentos específicos,
permitiriam condições de igualdade com as gran
des empresas.

Neste ponto, consideramos primordial a cria
ção de mecanismos específicos de fiscalização
e controle dos monopólios e oligopólios, para que
sejam evitados os abusos do poder econômico
em prejuízo da pequena atividade empresarial e
dos próprios consumidores.

É necessário observar que as pequenas empre
sas acabam espremidas entre poderosos cartéis.
Elas compram suas matérias-primas de grandes
empresas e escoam suas produções para grandes

empresas, ficando assim impedidas de negociar
em igualdade de condições nas duas pontas.

Surpreendentemente, os pequenos empresá
rios defendem também o aumento da massa
salarial, através da fixação de um salário-minimo
digno do trabalhador e condizente com a reali
dade do País.

As pequenas empresas têm suas produções
totalmente voltadas para o mercado interno, e
a expansão desse mercado depende basicamente
de ganhos reais de salários. Só o aumento da
massa salarial do Pais poderá elevar substancial
mente nossas vendas, impulsionando, desta for
ma, o desenvolvimento nacional e diminuindo as
desigualdades sociais.

As Constituições têm assegurado os direitos
dos trabalhadores, como base de apoio à "Carta
Del Lavoro" fascista, denominada em Português
"Consolidação das leis do Trabalho".

Preocupadas em punir os empregadores, as
Cartas Constitucionais esquecem-se de instituir
estimulo ao empresário que se empenha em ad
mitir trabalhadores em massa, da mesma forma
que são rigorosas com a prevenção aos acidentes,
com exigências impossíveis de cumprir para
quem é pequeno, mas não exige que a medicina
estatal trate, como doença, por exemplo, o alcoo
lismo, produto da fome, e responsável por 60%
dos nossos acidentes de trabalho e 80% dos aci
dentes de trânsito.

O principal patrimônio da empresa de pequeno
porte é o seu trabalhador, muito mais parceiro
do que empregado. Não há porque fazer à peque
na empresa a mesma exigência que se faz à gran
de. Há que produzir estimulo a esse tipo sui gene
ris de relação de trabalho.

Contudo, temos a certeza de que, com a nova
Carta, também as relações entre as pequenas em
presas e o Estado serão menos asfixiantes, com
uma fiscalização preventiva, que em vez de punir
trate, primeiro, de orientar.

Qualquer tipo de punição só deverá ocorrer
após a constatação da má-fé. O princípio da ino
cência tem de prevalecer. As empresas de peque
no porte não contam com estruturas adminis
trativas, consultorias jurídicas e grandes departa
mentos de contabilidade, como as outras

Finalmente, há que extinguir o verdugo das pe
quenas e médias empresas o modo de operar
do sistema financeiro, de concessão de cartas-pa
tentes para os bancos.

Só assim o setor produtivo poderá organizar-se
da maneira que melhor lhe convier. As pequenas
empresas querem a possibilidade de criar bancos
regionais e bancos especializados

Da mesma forma, o sitema de apoio ao desen
volvimento não pode mais se pautar apenas em
cntérios bancários convencionais, tais como re
muneração, garantias e outras reciprocidades,
mas por critérios que levam em consideração os
aspectos sociais e estratégicos do Pais.

Tudo isso, porém, tem de partir de um princípio.
E para nós, empresários de pequeno porte, este
princípio é o velho dispositivo constitucional pelo
qual temos lutado por anos a fio:

"As empresas nacionais de pequeno porte
receberão tratamento díferenctado, de forma
a incentivar a sua criação, preservação e de
senvolvimento, através da eliminação, redu
ção ou simplificação de suas obrigações ad-

ministrativas, tributárias, previdenciárias, tra
balhistas e do crédito em condições favore
cidas. Lei complementar concederá às pe
quenas empresas isenção de tributos, bem
como dispensa ou redução de obrigações
tributárias acessórias, no âmbito estadual e
municipal."

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Cencedo
a palavra ao ilustre Constituinte AfifDomingos

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
Sr. Presidente, ilustre conferencista Antônio Gua
rino, o assunto tratado pelo prezado Companheiro
de lutas é exatamente aquele que se refere à de
mocracia econômica, representada pelas peque
nas empresas.

Apesar de não ser matéria direta desta Cornis
sáo à proposta que apresentamos, e sim da Sub
comissão de Tríbutos Participação e Distribuição
das Rendas, precisamos urgentemente procurar
tirar dos pequenos a carga burocrática represen
tativa dos encargos da União e dos Estados que
legislam, sempre passando, a cada dia, mais ônus
para essas pequenas unidades.

Atese da isenção fiscal, toda isenção gera regu
lamentação. Então, o Estatuto da Microempresa
acabou por se tomar mais regulamentação sobre
a microempresa.

A nossa proposta é da imunidade da microem
presa perante os Estados e a União, praticamente
para efeito de tributo a municipalização da mi
croempresa. Já apresentamos esta proposta e foi
encaminhada á subcomissão de Tributos Partici
pação e Distnbuição das Rendas. Gostaríamos
de ouvir a sua posição a respeito desta imunidade
da pequena empresa para atingir aos objetivos
colimados em sua palestra.

O SR. ANTÔNIO GUARINO - Nobre Consti
tuinte AfifDomingos, Companheiro de lutas pela
pequena atividade empresarial, a proposta de
imumdade é, exatamente, o objetivo que perse
guimos há muito tempo: fazer com que uma mi
croempresa, situada no interior de um EStado
lonqinquo, tenha de responder á legislação federal
sobre o IPIe sobre o Imposto de Renda. A perda
de capacidade produtiva desse pequeno empre
sário é uma injustiça das maiores. Temos conhe
cimento de empresas que contnbuem para o PIS
com 25 cruzados por mês, e o custo do preenchi
mento de uma guia é mais do que esta quantia.
É, portanto, extremamente oportuno, necessário
e urgente que se liberte essa pequena empresa,
essa microatividade empresarial do peso que o
Etado e a União exercem sobre ela

A proposta de V.Ex"e a que trago são a mesma
coisa, apenas dependem da forma de redação,
já que são os mesmos os objetivos que perse
guimos há mais de dez anos.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Luiz Salo
mão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo- Pedi
a palavra, Sr. Presidente e ilustre Conferencrsta,
porque, na intervenção do nobre Colega Guilher
me AfifDommgos, entendi que S. Ex' nao consí
derava como pertinente ao escopo desta Subco
missão a questão da pequena e média empresas,
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mas, ao longo da sua intervenção, entendi que
S. Ex-se referia à proposta específica de um trata
mento tributário diferenciado, que está inserido
um pouco na conferência proferida pelo Dr.Antô
nio Guarino.

Relembro que, no conjunto de sugestões de
normas constitucionais que apresentei nesta Sub
comissão, formulei um artigo, uma proposta, no
sentido de que a atividade do Estado, como agen
te de fomento econômico na sua intervenção no
domínio econômico, priorizasse o estímulo ao
cooperativismo e ao desenvolvimento das peque
nas e médias empresas e esse estímulo signifi
cando exatamente o tratamento no campo previ
denciário, trabalhista, do acesso ao crédito e, tam
bém, na preferência da política de compra do
Governo. Frizei, nessa recomendação, o fato de
que as pequenas e médias empresas são exata
mente aquelas que traduzem o ideal liberal da
concorrência, da busca da eficiência.É muito dife
rente do que se observa nos mercados oligopo
lízados e monopolizados.

De modo que a minha intervenção não tem
muito o sentido de uma questão ao nobre Confe
rencista, e sim apenas de complementar a correta
proposição do Constituinte Afif Domingos, que
expressa um pouco a minha profissão de fé tam
bém na eficiência da concorrência, que foi, de
certa forma, questionada aqui, quando defendi
o convívioda pequena e méia empresas, da livre
iniciativa, inclusive do capital multinacional com
O Estado.

o SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao ilustre Constituinte Gabriel
Guerreiro.

o SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Sr. Presidente, SR. RelatorVigildásio de Senna,
nobre conferencista, tenho uma preocupação
muito grande com relação à questão da microem
presa. Quando Deputado Estadual, surgiu o Esta
tuto da Micro, Pequena e Média Empresa e a
Associação de Microempresários de Belém esteve
lá conosco, muitas vezes, discutindo a questão,
inclusivepara se regulamentar a questão do Esta
do, e o debate perpassou por questão delicadís
simas, como, por exemplo, a isenção do [CM para
essas pequenas empresas a partirde certo volume
de caputal, Fiz uma sugrstão, que me parecia
imteressante, com relação à participação dessas
empresas no mercado de trabalho e na questão
da renda bruta do Estado.

Para meu esclarecimento, gostaria de obter três
dados que considero importantes, se V.S· puder
responder. Primeiro, qual o percentual de mer
cado de trabalho nacional ocupado pelas micros
e pequenas empresas, não as médias, porque
já ocupam um volume maior? Qual o percentual
do PIB que elas representam na produção brasi
leira? Qual o volume que elas também represen
tam no bolo do capital nacional?

Estes três dados são importantes para qualquer
argumentação que se possa fazer com relação
àquilo que deve ser destinado às microempresas.
Na minha opinião - e o expressei, quando fui
Deputado Estadual, na Assembléia Legislativa 
se as pequenas empresas representam realmente
uma grande massa, um grande percentual no
mercado de trabalho, evidente que elas geram
emprego e geram consumo e, por via de conse-

qüência, geram dinâmica na economia, se têm
uma participação considerável do PIBe se repre
sentam um volume pequeno de capital, fica de
monstrado que essas pequenas empresas têm
um papel extraordinário na comparação com as
grandes empresas.

O SR. ANTÔNIO GUARINO - As pequenas
empresas têm sido tão desprezadas neste País
que os dados econômicos, o censo econômico,
são apresentados de forma agregada para o con
junto de indústrias. Não há dados precisos sobre
a participação da pequena empresa a nível de
desagregação que nos pudessem informar exata
mente qual a participação dessa empresa na
economia.

O SR. CONSmUINTE GABRIEL GUERREIRO
- Nenhuma avaliação?

O SR. ANTÔNIO GUARINO - Os números
fornecidos, e são repetidos com uma freqüência
muito grande, dizem que a pequena e média ativi
dade - incluindo aí a média - representam em
tomo de 80% da força de trabalho aplicada. Em
termos de Produto Interno Bruto, fala-se em 60%.
Aconselho o ilustre Constituintenão confie nesses
dados. Quando Presidente do CEBRAE, procu
ramos o IBGE,numa tentativa de desagregar es
ses números da próxima pesquisa econômica.
Já começamos -, ainda em fevereiro esperá
vamos a primeira informação do IBGE - num
nível de desagregação que nos pudesse fornecer
dados confiaveis.Temos ouvido até o próprio Pre
sidente da República dizer que as pequenas e
médias empresas representam 80% da força de
trabalho deste País e 60 do Produto Interno Bruto.
Não posso, em absoluto, avalizaresses dados.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Agra
deço ao Dr. Antônio Guarino a exposição que
nos fez.Suas informações serão de muita utilida
de para que possamos desenvolver o nosso traba
lho. Muitoobrigado a V.S' (Palrnas.)

Convido o Dr. Julian Chacel a que faça a sua
exposição. S. S' tem 15 minutos.

O SR. JULlAN CHACEL - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, não pretendo fazer propriamente
uma exposição discursiva em tom de conferência.
A minha presença aqui - pensa - se justifica
mais em termos de um testemunho e de um
:lepoimento, tendo como fundamento a minha
experiência profissional.

Também o Ministro Reis Velloso, com a sua
vivência, por ter sido Ministro do Planejamento
deste País durante 10 anos, estabeleceu o marco
de referência que deve nortear os trabalhos desta
Subcomissão, no que se refere ao planejamento
numa sociedade democrática.

Isto posto vou-me colocar mais dentro de te
mas conceituais.

O planejamento é um exercício de reflexãoque
leva a uma decisão na área econômica e na área
social. O planejamento se faz em dois níveis:em
nível de empresa, em nível que os economistas
no seu jargão denominaram microeconôrníco; e
em nível macroeconômico, envolvendo o agre
gado de unidades produtivas de uma nação. Esta
dicotimia de planejamento em nível mícroeco
nômico e em nívelmacroeconômico permite es
tabelecer uma correlação com os sistemas eco
nômicos - o sistema capitalista, onde o planeja-

mento se faz em nível de empresa; e no sistema
comunista, onde a planificação é integral, onde
o planejamento se faz através desse agregado
de unidades produtivas.

A experiência brasileira coloca-se entre essas
duas situações extremas de um sistema capita
lista, onde o planejamento se faz em nívelempre
sarial, e de um sistema de planificação integral,
onde há um conjunto de ordens emanadas de
cima para baixo, a fim de que as unidades produ
tivas cumpram determinados objetivos. A expe
riência brasileira se situa num ponto intermediá
rio, porque, remontando ao Plano SALTEdo pe
riódo presidencial do Marechal Dutra, e através
das diversas experiências de planejamento ao lon
go do tempo, ele foi sempre um planejamento
de caráter indicativo,no sentido de que procurava,
entre os dois extremos, encontrar uma solução
de compromissos, apartir do reconhecimento de
que a economia nacional brasileira é uma econo
mia dual, é uma economia de duplo setor. Os
economistas, quando se referem ao dualismo fa
zem em dois campos, em duas áreas. O dualismo
tanto pode ser tecnológico, e houve uma refe
rência a respeito feita pelo Ministro Reis Velloso
em sua fala, ou pode ser um dualismo estrutural,
quando em paralelo com o setor privado - existe
um setor público que, além das suas funções
de provedor de bens públicos e de provedor de
uma infra-estrutura produtiva, em certas circuns
tâncias concorre como o setor privado em ativida
des que em principio,lhe deveriam ser atribuídas.

O texto da nova Constituição que se está a
redigir, a partir do reconhecimento de que a eco
nomia brasileira, como a francesa, é uma econo
mia de duplo setor, teria de configurar claramente,
teria que delimitar as fronteiras da área que com
petiria ao Estado na sua atividade de produção
direta da área que corresponderia ao setor priva
do. Essa demarcação de fronteiras é essencial,
fundamental, ainda que o texto deva trazer uma
válvulade escape para a própria dinâmica da vida
econômica - o texto não pode ficar congelado,
consolidado no tempo. Seja como for, essa de
marcação de fornteíras é essencial para dar ao
setor privado a necessária confiança no futuro
do desenvolvimento econômico e social do País.

Nesta economia de duplo setor, via de regra
a caracterização se faz através de um critério
quantitativo que parcela do Produto Intemo Bruto,
tem a sua origem no setor público. Há outro crité
rio que deveria ser levado em conta no planeja
mento indicativo,como um instrumento de inter
venção do Estado na economia- o critérioquali
tativo. Até que ponto a tecnoburocracia poderia
extravasar do texto da Constituição, para impor
ao setor privado uma ingerência, uma interven
ção, além daquela configurada no texto Constituo
cional?Aexperiênciabrasileira mostra que é extre
mamente complexo, extremamente pesado o
processo de uma nova iniciativa neste País, sem
ter o aviso e o consenso de todo um rosário de
funcionários govemamentais distribuídos por "n"
agências do Estado.

Isto representa uma máquina extremamente
pesada no processo de decisão, na medida em
que o Estado intervém nas decisões do setor pri
vado.

A nossa Constituição, em relação ao programa
de planejamento, deveria também incorporar a
idéia,sem perder a eficáciado controle do Estado,



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 85

onde se fizer necessário, de uma máquina estatal
mais leve, mais flexível, até porque vivemos hoje
o drama da falência das finanças públicas, pois
as despesas correntes absorvem praticamente a
totalidade das receitas tributárias e fica a Nação
sem possibilidade de ter reservas e saldo para
as despesas de investimentos e aumento de sua
capacidade produtiva futura.

Nesse exercício de planejamento, nesse meca
nismo para estabelecer prioridades e para induzir
o setor privado a determinadas respostas, no ru
mo que a Nação deseja, é fundamental que a
máquina do Estado seja extremamente aliviada,
e aí vejo possibilidade da informatização do Esta
do como mecanismo de aliviaressa máquina hoje
tão pesada.

P~r uma associação de idéias, à guisa de con
clusao desta minha descosida intervenção, permi
to-me sugerir que, na medida em que o planeja
mento econômico é uma tentativa de antecipar
o futuro, já que fiz referência à informática, seria
preciso considerar, dentro desse planejamento,
doravante, uma política demográfica que levasse
em conta os progressos tecnológicos que estão
na iminência de eclodir nesta última década deste
milênio, em que vamos produzir uma fantástica
modificação em todas as formas de emprego,
uma fantástica modificação na oferta e demanda
de mão-de-obra.

O planejamento econômico não pode, nas cir
cunstâncias, em que o microprocessador e a bío
tecnologia estão modificando completamente as
formas conhecidas de produção, o planejamento
econômico não pode deixar de levar em conta
também a questão demográfica e a necessidade
d: reorientar a mão-de-obra para as novas ocupa
çoes que o progresso tecnológico vai certamente
fazer eclodir.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jalles Fon
toura.

O SR. CONSTITUINTE JALLES FONTOURA
- Professor Julian Chacel, cumprimento V. S·
pela exposição que nos faz hoje, neste final das
reuniões do tema Planejamento Econômico, nes
ta Subcomissão.

Coloco duas questões, e gostaria de saber sua
posição a respeito.

Aprimeira é com relação ao papel que o Banco
~entr~ deve ex:rc:r especialmente com relação
a sua índependêncía e explicitamente com a des
coincidência dos diretores do Banco Central para
controlar, de forma independente, a emissão de
títulos, de dinheiro e a economia de uma forma
independente da conjuntura econômica das in
tenções dos governantes do momento. '

Asegunda questão é com relação à intervenção
do Estado.

Tivemos várias palestras, conferências muitas
discussões. A Constituição de 1967 coloc~a inter
venção do Estado em caráter supletivo, claramen
te, enquanto que o Anteprojeto da Comissão
Afonso Arinos reconhece a intervenção que existe
hoje, já que essa situação de 1967 está só no
papel, na letra da Constituição, reconhece essa
intervenção. As propostas hoje, aqui, em nossa
Sub~omissão,variam enormemente com relação
a? .mvel dessa intervenção. V. S· já colocou, em
vanos pontos, essa intervenção. Hoje tivemos pa-

lestra do Dr. Antônio Trevisan, da SEST, que nos
colocou, em termos atuais, a situação de 181
estatais controladas pelo Governo Federal das
quais 80 poderiam ser privadas imediatarn'ente
sem maiores problemas. '

Qual a sua posição a respeito destes dois te
mas?

O SR. JUUAN CHACEL- Em relação à per
gunta, posso-lhe dar uma resposta muito breve
e incisiva. A experiência internacional demonstra
à sociedade que não é só recomendável como
indispensável que a autoridade do Banco Central
esteja desvinculada do Poder Executivo, a fim de
poder administrar as flutuações do volume de
circulação monetária sem uma posição de de

pendência do Executivo. A experiência intema
cional aponta nesta direção e a prática no Brasil
mostra que as coisas se passam de modo dife
rente, embora no estatuto do Banco Central do
Brasil haja um dispositivo pelo qual o Presidente
tem um rrandato por tempo certo.

A resposta que posso dar a V.Ex" é a seguinte.
Im~gineV.Ex" um pelotão de soldados, em ordem
unida, todos com o passo certo e apenas um
com o passo trocado.

Em relação ao seu segundo quesito, de fato
V.~ t:"! toda a razão quando aponta que a
Constituiçao de 1967 configurava a intervenção
do Estado em caráter supletivo. E aí permita-me
fazer uma breve digressão, para dizer-lhe o que,
na minha opinião, levou o Estado a extravasar,
em certas áreas, desta delimitação da Constitui
ção de 1967. Salvo engano, isso tem muito a
ver com a doutrina da Escola Superior de Guerra.
A ideologia do desenvolvimento nacional como
fat~r básico ~e segurança, que levou a grandes
projetos, de mfra-estrutura inclusive, que certa
mente modificaram a face do País, lhe deram
uma base produtiva muito sólida, mas, no meu
entender, explica porque o Estado não ficou res
trito a esta doutrina pela qual o Estado ficaria
apenas nas atividades de caráter supletivo.

Quanto ao projeto da Comissão Afonso Arinos,
o que posso dizer, a despeito de minha amizade
e veneração pelo ilustre Constituinte Afonso Ari
nos, a quem me unem laços de amizade que
remontam a meus pais, o que posso dizer é
<I.U: no c~ntexto do mundo de hoje essa propo
siçao esta contra a corrente, porque o que se
vê nas economias mais avançadas é exatamente
um movimento reverso, no sentido de restringir
a ação do Estado e tomar a sua estrutura mais
leve, como já disse, e, em certas áreas, esse movi
mento de reversão leva à privatização.

Entendo que o mecanismo de privatização é
extremamente difícil de ser levado a cabo, até
porq.ue .a te.cnoburocracia resiste à privatização.
A pnvatizaçao, em algumas circunstâncias pode
significar perda de postos e empregos, de 'modo
que há uma natural resistência à privatização.

Quando o Professor Eugênio Gudin completou
100 anos, tive ocasião de fazer um pequeno escri
to e publicá-lo na Conjuntura Econômica a
revi~ ~e m!nha ~stituição,sobre condições p~ra
a pnvatizaçao, cUJo texto terei o máximo prazer
de enviar a V.Ex"

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte AfifDomin
gos.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS 
P~ofessor Julirn Chacel, é uma honra poder rece
be-lo nesta Subcomissão, por tudo que V.S· en
cerra de seriedade profissional, principalmente
por ~n~os anos de responsabilidade na aferição
dos mdices de custo de vida e inflação do País,
através da Fundação Getúlio Vargas.

A minha pergunta, dentro do tema Planejamen
to Econômico, traz uma preocupação a respeito
exatamente do controle e da intervenção do Esta
do, através dos indicadores e dos próprios índices
de inflação que o próprio Estado tem capacidade
de gerar. Aliás, ao que assistimos no ano passado
foi calamitoso, pois, afinal de contas, à medida
em que a medição do índice inflacionário passou
para uma instituição subordinada à estrutura do
Estado, vimos manipulações aberrantes do índice
inflacionário, em forma de expurgos, principal
mente sobre o compulsório, que não foi conside
rado para fins de custo de vida, inclusive essa
manipulação prejudicando o próprio contribuinte
pois foi a forma que a receita encontrou para
não corrigir a xabela do Imposto de Renda através
da inflação real, e sim da inflação oficial divulgada
pelo Governo. pela manipulação dos próprios ín
dices.

Gostaria de conhecer o ponto de vista de V.
S· a respeito da isenção, e quase da imunidade
à manipulação do Governo, desses órgãos aferi
?ores.dos índices do custo de vida e da própria
mflaçao.

O SR.JUUAN CHACEL- Constituinte Guilher
me Afif Domingos, em primeiro lugar, agradeço
a V. Ex" as suas generosas expressões a meu
respeito, muito mais ditadas pela amizade que
nos une do que por meus méritos reais. Com
relação à pergunta que V.Ex" pôs ante mim, per
guntou-me se. no caso, o político não sobrepujou
o amigo, para colocar-me numa posição canhes
tra. Estou habituado a esse ponto de indagação.
De modo que não me furto a dar uma resposta
direta e cabal a V.Ex".

Devo começar por recordar - permitam-me fa
ça um pouco de história, uma digressão - o fato
de a Fundação Getúlio Vargas, através do Centro
~e ~conomia, ter sido, durante muitos anos, o
orgao que dava o referencial para o instituto da
correção monetária no Brasil, decorreu de um
a~idente histórico. Recordem V.Ex's. que a corre
çao m~metári~ fo! instituida em 1964, e, em algu
mas círcunstêncías, ela precisava remontar, so
bretudo - e o nobre Presidente Delfim Netto
me corrigirá se eu estiver equivocado - sobre
tudo. no caso dos ativos fixos das empresas que
I:reclsavam remontar a 1958, de sorte que a ques
tao que se apresentou naquele momento foi a
de ~er.se um", série histórica, ou seja, uma série
de índices, através do tempo, que pudessem re
montar a 1958, que, por exclusão, como não havia
outra série histórica disponível, foi estabelecido
que o índice da Fundação Getúlio Varfjas seria
o referencial. Tanto é assim que o texto da lei
que instituiu a correção monetária diz apenas,
estou ?~rafraseand?,mas penso que não fugirei
ao espmto do texto a correção monetária deverá
refletir, adequadamente, a perda de poder de
compra da moeda", mas a lei não indicava esse
ou aquele Indice, de modo que a escolha foi cir
cunstancial, em conseqüência daquele momento
histórico.
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Mais uma vez volto a fazer referência à expe
riência internacional. Os índices de preços, de
modo geral, são calculados por instituições que
estão vinculadas ao governo. É o caso, por exem
plo, do INCE, na França, é o caso do "Bureau
of Labor Statistics" nos Estados Unidos, da mes
ma forma que o Departamento do Comércio cal
cula as contas nacionais. Até que ponto essas
agências governamentais estarão infensas a in
cursões do Executivo, isso não posso responder
a V. Ex's, mas, na medida em que um país tem
um Legislativo forte e atuante, esse risco pode
ser extremamente reduzido, praticamente minimi
zado, e até mesmo desaparecer.

O SR. PRESIDENTE -(Del/im Netto) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salo
mão

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃo -lIus
tre Conferencista ProfessorJulian Chacel, cumpri
mento-o pela sua brilhante exposição e coloco
uma questão que não foi bem compreendida pelo
ilustre Ministro Reis Veloso, quando fiz minha in
daf}ação.

E claro que a necessidade de planejamento
de uma sociedade moderna e pungente, como
a brasileira, é uma coisa reconhecida, penso que
ninguém vai desprezar um instrumento de gover
no, de articulação, de vontade, apenas porque
isso é mais ou menos parecido com o que se
faz nessa ou naquela sociedade. O importante
- e é o que deveríamos discutir aqui hoje - é
a mecânica de elaboração desses planos e o grau
de imposição que devem representar para o setor
governo e para o setor privado.

Hoje pela manhã tivemos uma discussão muito
boa sobre a democracia representativa e a partici
pação como um componente indispensável das
democracias modernas.

A aprovação dos planos pelo Congresso pode
ser formalmente democrática, em termos de re
presentação - democracia representativa, mas é
claramente insuficiente para o engajamento dos
diferentes setores da sociedade que representam
a vida social. Eu até consultava o meu ilustre
vizinho de Bancada, o nobre Senador Albano
Franco, sobre se achava suficiente a participação
das entidades que ele preside, como represen
tativas da indústria, em termos de consulta para
a formulação dos planos, dos orçamentos, etc.,
e S. Ex" achava que não era suficiente. Evidente
mente não precisava perguntar isso aos sindica
tos, porque esses jamais foram consultados ou
ouvidos.

Gostaria de conhecer o ponto de vista de S.
S" em termos de enfoque formalístico, do pro
cesso de elaboração dos planos e orçamentos,
não sena razoável a presença do Congresso e
dessas organizações, não apenas na elaboração,
dos orçamentos, como também no acompanha
mento de sua execução, fugindo daquele rosário
de burocracia a que V. Ex" se referiu, burocratas
que são responsáveis pela sua elaboração e, de
pois mudam de cargos, os documentos são emiti
dos e jamais há qualquer tipo de acompanha
mento, exatamente para impedir fatos como
aquele que o Ministro Reis Veloso apontou: se
fez um Plano Nacional de Desenvolvimento com
metas bastante ambiciosas em matéria de substi
tuição de importações, de atingimento de auto
suficiência em inúmeros setores, e o setor social

ficou relegado. Disse ele: afinal fizemos uma op
ção, atingir aquelas metas econômicas e superar
o desequilíbrio estrutural da economia brasileira
em matéria de balanços de pagamentos.

Pergunto: quem tomou essa decisão, além do
Ministro Reis VelIoso,além dos Ministros que pas
saram pelo Governo e tiveram essa responsabi
lidade? A sociedade brasileira não foi ouvida. Nes
te sentido é recomendável, só faz sentido falar
em planejamento na ConstItuição se for para se
estabelecer uma componente democrática de
participação da sociedade, sem o que é melhor
não conste e permaneça sendo um exercício qua
se que de arbítrio do Poder Executivo.

Gostaria de conhecer o ponto de vista de V.S"

O SR. JULIAN CHACEL- Externo a minha
opinião começando por dizer a V.Ex" que sempre
me impressionou - é bem verdade que vivemos
numa democracia peculiar. o fato de o Orçamen
to não ser, na vida legislativa do País, um .mo
mento de auge. Relembro-me de que, há cerca
de 3 ou 4 anos, estava eu - e peço que não
tomem essa referência como uma presunção de
minha parte, mas apenas para ilustrar o ponto
- na França no momento em que se iniciava
a discussão do orçamento para o ano seguinte,
e pude sentir a importância que tinha para a vida
nacional francesa a discussão do orçamento, dis
cussão em cuja abertura falavam os presidentes
de todos os partidos políticos, de vez que o regime
é parlamentar, eles eram automaticamente depu
tados. A minha opinião, a partir dessa ilustração,
é convergente com a de V. Ex", no sentido de
que o Orçamento deve ser, dentro da vida parla
mentar brasileira, a tarefa mais importante que
o Legislativo pode realizar. Por extensão, como
existe, evidentemente, uma interação entre orça
mentos e planejamento, de certa forma podemos
dizer que o planejamento se desdobra em orça
mentos, e apenas o seu horizonte de tempo é
plurianual, em vez de um horizonte de tempo
anual, também por extensão o planejamento de
tipo indicativo deveria ser objeto de uma ampla
discussão, de amplo debate, e como V. Ex" me
perguntou, na verdade, sobre a mecânica desse
debate, apenas me permito sugerir se não seria
o caso, uma vez elaborado um Plano de Desenvol
vimento Econômico-Social pelo Executivo, não
seria o caso de o Legislativo realizar uma série
de audiências, a exemplo do que se faz no Con
gresso americano, os "hearings", a respeito do
planejamento, oportunidade na qual os diversos
setores da sociedade que tivessem uma contri
buição e uma opinião a dar a respeito do planeja
mento poderiam fazer ouvir a sua voz.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) -Agrade
cemos, em nome dessa subcomissão, ao Profes
sor Julian Chacel os esclarecimentos que nos deu.
Ficamos todos muito contentes em tê-lo conosco
e temos a certeza de que suas informações serão
de grande utilidade para que possamos desen
volver os nossos trabalhos. Muito obrigado a V.
S" (Palmas.)

Convido o Dr. Flávio Menezes para que faça
sua exposição. O Dr. Flávio Menezes é Presidente
da Sociedade Rural Brasileira.

O SR. FLÁVIO MENEZES - Exm° Sr. Presi
dente da Subcomissão dos princípios Gerais, In
tervenção do Estado, Regime de Propriedade do

Subsolo e de Atividade Econômica - Constituin
te Delfim Netto; Exm" Sr. Relator - Constituinte
Virgildásio de Senna, Srs, Constituintes, minhas
Senhoras e meus Senhores:

Ao elaborar sua LeiMagna, qualquer SOCIedade
deve fazer uma opção fundamental. Esta opção
se refere à prevalência de uma entre duas concep
ções opostas e excludentes sobre uma questão
simples, porque básica, mas prenhe de implica
ções quanto aos destinos da sociedade:

-A quem compete a iniciativa,na ordem eco
nômica? Ao cidadão ou ao Estado?

É exatamente sobre esta questão básica, a da
opção entre a iniciativa do cidadão (ou iniciativa
privada) e a iniciativado Estado (ou planejamento
econômico), que procurarei expor alguns con
ceitos e proposições a esta douta Sub-comissão.

1. OEstado
Ensina-nos Bertrand Russel que "o Estado é

uma abstração. Ele não sente prazer ou dor. Ele
não tem esperanças ou receios. E o que julgamos
seus propósitos são na verdade os propósitos dos
indivíduos que o dirigem".

Assim, na realidade, o Estado não dispõe de
força criadora, por definição, pois ele mesmo é
o resultado da criação do indivíduo. É o indivíduo
que o cria. É o indivíduo quem o cria. Numa
sociedade democrática, deve, pois, o Estado estar
a serviço do indivíduo e não este, o indivíduo,
a verdadeira e legítima força criadora da Nação,
a serviço do Estado.

Foi o Estado criado pelo individuo para organi
zar-lhe as relações sociais, fazer prevalecer a lei
(norma social erigida em norma jurídica e, portan
to, obrigatória) e promover sua defesa contra os
riscos à sua vida e segurança.

Ora, que sentido teria uma organização consti
tucional que fizesse sobrepor o meio (o Estado)
ao fim (o indivíduo)? Sentido existe em limitar-lhe
o tamanho e a ação ao seu legítimo campo social,
jurídico e administrativo.

E é exatamente porque, por formação cultural
ou por insuficiente informação intelectual, nossos
ancestrais se dedicaram a expandir, sem limites
e sem lógica, a ação do Estado, no domínio eco
nômico e em outros domínios próprios da ação
criadora do indivíduo, que chegamos à crise brasi
leira contemporânea. Ela consiste, em última aná
lise, em que temos menos Estado do que precisa
ríamos para exercer suas funções precípuas 
justiça, segurança, saúde, educação básica. E te
mos Estado demais onde caberia à iniciativa indi
vidual a primazia das ações - o desenvolvimento
econômico, o progresso científico e tecnológico.
O que nos sobra de intervenção indébita do Esta
do no domínio econômico, falta-nos em sua legíti
ma e própria esfera de atuação. Temos menos
ensino público e pior ensino público de que preci
saríamos ter. Mas, em troca, temos aço, cobre
e trigo subsidiados com os recursos públicos.

No fundo, durante séculos criou-se no Brasil
a mentalidade de que "tudo se espera do governo
e que a iniciativa individual não existe", nas pala
vras candentes do Visconde de Mauá, já no século
passado, que arrematava: "E como não há de
ser assim, se em tudo quanto se refere à ação
do capital, em que a liberdade das convenções
devia ser o princípio regulador, esbarra-se logo
de frente com péssimas leis preventivas, e quando
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estas não bastam, a intervenção indébita do Go
verno aparece na qualidade de tutor?"

Ora, o Estado não cria riquezas. Ele somente
as redistribui. A um alto custo administrativo. A
um baixo nível de eficiência. O Estado, sim, cria
moeda. Mas a moeda não é riqueza, É instru
mento quantificador de riqueza. E meio de paga
mento.

O Estado, enfim, precioso instrumento de orga
nização social é gerido por indivíduos. Indivíduos
que conservam, ao assumir sua direção, os mes
mos defeitos e as mesmas qualidades que pos
suíam enquanto cidadãos comuns Mas que ten
dem a sentir-se mais poderosos, menos contro
lados e, portanto, menos responsáveis por seus
eventuais erros de planejamento ou de adminis
tração. Daí a necessidade do controle democrá
tico sobre o Estado. Daí a imperiosidade de uma
Constituição liberal, de uma organização econô
mica que conceda espaços resíduais e limitados
ao Estado e que confira a tarefa de impulsionar
o crescimento da economia aos indivíduos, que
melhor decidem sobre o valor de cada investi
mento e que melhor avaliam os riscos da decisão
de investir,porque sobre eles deve recair a respon
sabilidade da decisão.

2. O Indivíduo
A riqueza é oriunda da força criadora do indiví

duo. É o trabalho, a idéia, o processo de produção
ou a gerência dos fatores de produção que geram
a riqueza. E é a riqueza acumulada pelos indiví
duos - ou suas empresas - sua poupança, en
fim, que, reinvestida na produção, gera o desen
voMmento econômico.

Mas para que ISSO ocorra, há uma condição
fundamental: a liberdade econômica. Esta é indis
sociável das demais liberdades do indivíduo. Não
há liberdade política, ou intelectual, sem Itberdade
econômica. E é nesse contexto que se entende
e se justifica o conceito de propriedade, como
o estuário, a cristalização da poupança dos indiví
duos. O direito de assegurar-se a cada indivíduo
sua poupança (produto superavitário de sua ini
ciativaeconômica), é a mola propulsora do desen
volvímento. A propriedade, assim compreendida,
não é concedida ou admitida pelo Estado, dele
não depende nem nele se justifica, porque é ima
nente à condição de liberdade de cada pessoa.

O progresso depende desse indivíduo. De sua
capacidade de inovação. De sua capacidade em
preendedora. O que chamamos de empresário,
na economia, é o legítimo empreendedor. Equi
vale ao pesquisador, no campo científico, ao com
positor, na música. Não pode nem deve ser subjul
gado pelo Estado. Ao contrário, deve ter sua capa
cidade criadora liberada, em beneficio da própria
coletividade.

E ISSO só pode ocorrer em clima de liberalismo.
Neste fim do século xx, há uma corrente inova
dora, que prega um novo liberalismo, que privile
gia a pessoa humana sobre o Estado. Como bem
define o filósofo liberal francês Guy Sorman: "o
conservadorismo é uma atitude; o liberalismo é
um projeto". O conservador, em último análise,
prefere um mal que já conhece a outro que ainda
não conhece. O liberal, embora busque suas ori
gens na tradição, na conservação das aquisições
culturais, acrescenta um projeto criador de pro
gresso a partir da dinâmica índívrdual.

Hoje, nada é mais reacionáno e conservador
do que o socialestatismo centralizador e burocrá
tico; nada é mais progressista que o neolibera
lismo, descentrahzador e criador.

3. O Brasil: um projeto para o futuro
Vivemos em um País profundamente centrali

zador, por suas raízes históricas, culturais e étni
cas. Aqui tem-se sintetizado todos os conceitos
que impedem o florescimento pleno da capaci
dade criadora do neoliberalismo: o social-esta
tismo, a intervenção reguladora, a reserva de mer
cado, a estatização da poupança, o direcionamen
to dos investImentos, a abolição da função do
preço, a proliferação das empresas estatais

No entanto, ao buscar-se a responsabilidade
pelos males que aflingem nossa sociedade, a má
distribuição de renda, o analfabetismo, a pobreza
de uma faixa importante de nossa população atri
bui-se frequentemente ao capitalismo a causa
desse estado de coisas.

Assim, por não aplicarmos com coragem e niti
dez as regras básicas da economia de mercado,
por praticarmos um regime híbrido - e como
tantos híbridos, estéril - de propriedade privada
dos meios de produção e controle pelo Estado
da inictativa econômica, estamos atolados em
uma situação desconfortável, em que todos cla
mam por mudanças sem que todos diagnosti
quem, com racionalidade e isenção, o que mudar
e em que sentido mudar.

Hoje, como todos reconhecem, a prosperidade
econômica, o bem-estar social, o progresso eco
nômico e cultural, encontram-se nos países que
adotaram o liberalismo econômico como modelo
para suas sociedades. A renda é mais bem distri
buída nos países de economia liberal do que nos
de economia planificada por um poder central.

Desregulamentar; privar-se do Estado naqueles
numerosos domínios em que o interesse público
melhor se atende pela diversidade das ações indi
viduais; liberar os recursos públicos para asse
gurar aos cidadãos acesso à educação, à saúde
e às necessidades básicas da vida; implementar
a única das igualdades que, afinal, Importa: a
igualdade de oportunidades. E permitir que os
resultados dessa competição liberal, dessa emula
ção econômica, sejam divididos e apropriados
segundo os méritos de cada um: eis a solução
liberaL

Para tanto, a ordem constitucional deveria con
sagrar certos principios básicos:

-liberdade de iniciativa;
- propriedade privada dos meros de pro-

dução;
- livre concorrência nos mercados;
- valorização do trabalho como condição

de chgnidade humana;
- igualdade das oportunidades.

Ao Estado, em caráter excepcional, e na medida
do possível, transitório, caberia intervir, não para
planejar a economia ou condicronar a ação dos
agentes econômicos, mas para:

a) assegurar o livre funcionamento dos
mercados e da concorrência, em beneficio
do..consumidor e do produtor;

b) complementar a ação individual, nos
setores em que a iniciativa privada não se
disponha a desenvolver sua atividade.

É necessário implantar no Brasil um regime
de liberdade com responsabilidade. A poupança
dos indivíduos, por exemplo, a eles pertence. Sua
decisão de investir deve também ser respeitada.
A idéia, tão cara entre nós, de criação de Progra
mas ou Fundos de Desenvolvimento, geridos pelo
Estado, deve ser substituída pela confiança na
capacidade de discernimento do cidadão que in
veste.

Setores como o financeiro, hoje totalmente ca
racterizados objeto de reserva de mercado e con
cessão para funcionamento precisam ser urgen
temente liberalizados. O tratamento fiscal para
com o lucro reinvestido precisa ser diferenciado
em relação ao lucro distribuído. A capacidade
contributiva do indivíduo precisa ser respeitada,
em seus limites econômicos. O Estado deve con
ter-se nos seus orçamentos e escolher prioridades
claras nos seus dispêndios.

Finalmente, a grande tarefa nacional, o grande
projeto de nossa SOCIedade: assegurar a cada ci
dadão brasileiro um futuro onde haja tanta igual
dade quanto possível, desde que se mantenha
incólume a liberdade. Um futuro em que se asse
gure a liberdade de cada um para o exercício
pleno de suas potencialidades. Um futuro em que
cada qual possa revoltar-se não contra a riqueza,
mas sim contra a pobreza e aproximar-se, por
seu próprio mérito, da prosperidade e do bem
estar.

Muitoobrigado pela oportunidade de aqui pres
tar este depoimento aos Srs. membros Consti
tumtes desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Delfim Netto) - Todos
agradecemos ao Dr. Flávio Menezes pela sua bri
lhante exposição. Seus conceitos serão levados
em conta e considerados nas discussões que se
travarão nesta Subcomissão.

Antes de encerrarmos nossos trabalhos, lem
bramos que a nossa próxima reunião realizar-se-á
no dia 12, terça-feira, às 17 horas e 30 minutos,
quando, então, teremos oportunidade de tomar
conhecimento do relatório e do anteprojeto suge
rido pelo ilustre Sr. Relator.

Muito obrigado a todos.
Está encerrada a reunião.

(Encerra-se a reunião às 19horas e 15minu
tos.)

SUBCOMISSÃODA QUESTÃO URBANA
E TRANSPORTE

Ata da 14" reunião ordinária

Às dezoito horas do dia cinco de maio 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 Car
neiro, presentes os Senhores Constituintes: Ma
noel Castro, José UIísses de Oliveira, Dirceu Car
neiro, Márcio Lacerda, Álvaro Antônio, Paulo Zar
zur, Luís Roberto Ponte, Lael Varella,Gerson Mar
condes e Denisar Ameiro, reuniu-se a Subcomis
são da Questão Urbana e Transporte. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente dispen
sou a leitura da Atada reunião anterior e procedeu
à leitura das sugestões números: um mil cento
e trinta, um mil oitocentos e dezoito, um mil du
zentos e treze, um mil duzentos e dezessete, um
mil duzentos e vinte e CInCO, um mil quinhentos
e quarenta e nove, um mil quinhentos e cinquenta,
um mil quinhentos e cinqüenta e um, um rml
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setecentos e doze, um mil seiscentos e quarenta
e sete, um mil e setecentos, um mil novecentos
e noventa e três, dois mil cento e dezessete, dois
rrul cento e vinte, dois mil cento e oitenta e quatro
e dois mil trezentos e quarenta e um. A seguir,
acatando indicação da Liderança do Partido da
Frente Liberal na Constituinte, propôs o nome
do Senhor Constituinte Manoel Castro para ocu
par a Primeira-Vice-Presidência,na vaga do Cons
tituinte Joaquim Francisco, que assumiu o Minis
tério do Interior.Aproposta foiaceita por unanirm
dade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente deu por encerrada a reunião, às dezoito
horas e trinta minutos. 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 Subco
missão, em cinco de maio do ano de um mil
novecentos e oitenta e sete.

15' Reunião Ordinária

As dez horas e dezesseis minutos do dia seis
de maio 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, presente os Senhores Consti
tuintes: Márcio Lacerda, Paulo Zarzur, Dirceu Car
neiro,José Ulisses de Oliveira,Manoel Castro, Leal
Varella, Gerson Marcondes, Expedito Júnior, Luís
Roberto Ponte, Noel de Carvalho, Denisar Ameiro
e Myrian Portella, reuniu-se a Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte. Havendo número,
o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata
da Reunião anterior e procedeu à leitura das su
gestões números: dois mil quatrocentos e trinta
e cinco, dois mil quatrocentos e trinta e nove,
dois mil quinhentos e setenta e três, dois mil qui
nhentos e oitenta e dois, dois mil quinhentos e
oitenta e três, dois mil setecentos e trinta e dois,
dois mil e oitocentos, dois mil quinhentos e qua
tro, dois mil quinhentos e dezoito, dois mil seis
centos e oitenta e um, dois mil seiscentos e oitena
e dois, dois mil setecentos e trinta e nove, dois
mil trezentos e cinco, dois mil trezentos e vinte
nove, dois mil quatrocentos e quatro, dois mil
seiscentos e quatorze e dois mil seiscentos e qua
renta e um. Aseguir, procedeu à leitura do seguin
te expediente: Ofícios números cento e cinqüenta
e três, cento e cinqüenta e seis e cento e cinqúenta
e nove, de mil novecentos e oitenta e sete, do
Líder do PFL, indicando os seguintes Constituin
tes para comporem a Subcomissão: Assis Canuto,
membro efetivo; Luiz Marques, membro efetivo
e Horácio Ferraz, Suplente respectivamente; a se
guir o Senhor Presidente fez a leitura dos nomes
de todos os expositores, convidando, para com
porem a Mesa dos Debates os Senhores: Milton
Santos, da Sociedade Brasileira Para o Progresso
da Ciência-SBPC;Senhor MárioMadureira, da Fe
deração Rio-grandense de Associações Comu
nitárias e Amigos de Bairro; Senhor Raimundo
Sérgio Borges de Almeida Andréa, da Federação
das Associações de Moradores do Rio de Janeiro
- FAMERJ; Senhor Franklin Dias Coelho, do Sin
dicato dos Engenheiros do Riode Janeiro; Senhor
Nabil Georges Bondouk, do Sindicato dos Arqui
tetos do Estado de São Paulo. Neste momento,
assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor
Constituinte Manoel Castro, eleito Primeiro-Vice
Presidente da Subcomissão na Reunião do dia

cinco de maio, às dezessete horas. Continuando
os trabalhos, o Senhor Presidente em exercicio
concedeu a palavra aos seguintes expositores: Se
nhor Luiz Paulo Teixeira Ferreira, da Associação
dos Trabalhadores da Zona Norte de São Paulo;
Senhora Flora EJJaick Maranhão, da Articulação
Nacional do Solo Urbano; Senhor Inocêncio
Uchoa, da Associação dos Mutuários do Ceará;
Senhor Miguel Borges Leal, do Movimento (lnífi
cado de Favelas, Cortíços e Promorar; Senhor
Agenor Dionísio da Silva,da Federação de Mutuá·
rios de São Paulo. Reassumindo os trabalhos, o
Senhor Constituinte Dirceu Carneiro concedeu a
palavra aos seguintes expositores: Senhor EJoy
Alfredo Pietá,do Centro do Trabalhador para De·
fesa da Terra "Paulo Canarín"; Senhor Nazareno
Spósito Netto Stanislau Affonso, da Associação
dos Usuários dos Transportes Coletivosdo Estado
de São Paulo; e Senhor Juscelino Silva Neto, do
Movimento dos Sem-Terra, da Zona Leste de São
Paulo. O Senhor Presidente propôs, às doze horas
e quarenta e cinco minutos, que se suspendesse
a Reunião para retomá-la às quinze horas. Às de
zesseis horas e oito minutos, os Senhores Constí
tuintes presentes deram início à segunda parte
da Reunião. O Senhor Presidente concedeu a pa
lavra aos seguintes expositores: Senhor Georges,
da Associação dos Inquilinos do Rio de Janeiro;
Senhor lpaminona Rodrigues da Silva,da Associa
ção dos Inquilinos da Ceilândia;SenhorJoão Bos
co, da Confederação Nacional das Associações
de Moradores- CONAM, e SenhorJosé Anselmo
Oliveira Dias, da Federação das Associações de
Moradores do Estado do Piaui - FAMEP!. Em
seguida, o Senhor Presidente anunciou o recebí
mento dos seguintes documentos: da Associação
Integrada do Povo do Guará; da Associação Brasi
leira das Empresas de Apoio Marítimo e da Asso
ciação de Engenheiros da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. Abrindo os debates da Reunião,
passou a palavra aos seguintes Constituintes: Se
nhor Manoel Castro e MyrianPortella,que externa
ram suas opiniões sobre os trabalhos de hoje.
Usou da palavra o Senhor Presidente para expor
suas idéias sobre o assunto tratado nesta última
audiência pública. Nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a Reunião às de
zoito horas e cinco minutos. Para constar, eu,
Marilda Borges Camargo, Secretária, lavrei a pre
sente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assk'iada pelo Senhor Presidente. Sala de Reu
e maio do ano de um mil novecentos e oitenta
e sete.

A!'!EXO, TRAf'!SCRIÇÃODASNOTASTA
OO/GRÁFlCAS DA REUNIÃO DO DIA 6 DE
MAIODE 1987, ÀS 10 HORAS E 16MINU
TOS, DA SUBCOMISSÃO DA QUESTÃO
URBANA E TRANSPORTE, NA SALA DA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL, ALA
SENADORALEXANDRE COSTA, SENADO
FEDERAL, ANEXOIl

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Ha
vendo número regimental, está aberta a reunião
da Subcomissão da Questão Urbana e Transpor
te.

Convidamos o Relator para tomar assento à
Mesa e dispensamos a leitura da Ata e do Expe
diente, em função do grande número de audiên
cia que nós vamos ter aqui, nesta reunião. Comu-

nícaríamos, também, ao Plenário e aos Consti
tuintes, que foi eleito, por acordo interpartidário
e indicação da Liderança do PFL, para Primeiro
Vice-Presidente desta Subcomissão, para subs
tituir o Primeiro-Vice-Presidente atual, Ministro
Joaquim Francisco, pelo Constituinte Manoel
Castro, a quem queremos cumprimentar pela
eleição.

Nós proporíamos uma sistemática e uma dinâ
mica dos nossos trabalhos de hoje em função
do grande número de participantes, e não tendo
lugar para todos participarem desta Mesa, inicial
mente faremos uma leitura de todos os convi
dados e participantes e convidaríamos os cinco
primeiros expositores para participar da Mesa e
fazer a sua exposição, e assim, mais cinco, até
o final do nossos trabalhos.

Nós ternos nos comportado de modo bastante
aberto em relação à questão do tempo e do núme
ro de participantes. Temos apenas o direito regi
mental de fazermos 8 audiências no máximo, e
conseguimos multiplicar isso por um número ex
pressivo, usando um artifício de fazer reuniões
bem maiores do que o tempo estabelecido pelo
Regimento. De modo que hoje nós desejamos
ouvir todos os convidados sem atropelo e, se for
necessário, faremos um intervalo para o almoço
e continuaremos à tarde; se for preciso, também
à noite, e não haverá nenhum problema para
aqueles que quiserem se manifestar. É claro que
nós temos de ter uma certa disciplina e isso nos
impõe o Regimento, e nos é quase impossível
fugir, pelo fato de que todos têm direito de mani
festar-se. Isso, portanto, exige uma lírrutação de
tempo. O Regimento nos impõe 20 minutos para
cada expositor, para cada organização que foi
convidada a expor e, posteriormente, as exposi
ções têm três minutos para cada Constituinte in
dagar, e iguais três minutos para o indagado res
ponder. De modo que dentro desta dinâmica é
que nós devemos nos comportar.

Quero fazer a leitura das entidades convidads
e presentes. Talvez alguma ainda não esteja pre
sente, mas poderá chegar no decurso da reunião.

(Leitura das entidades convidadas.)

Essas são as organizações convidadas e, na
sua maioria, presentes.

Nós convidaríamos para compor a Mesa, pela
SBPC,o Professor MiltonSantos; MárioMadureira,
pela Associação Comunitária dos Amigos de Bair
ro;pela Federação das Associações de moradores
do Rio de Janeiro - FAMERJ,Raimundo Sérgio
Borges de Almeida Andréa; pelo Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro, Franklin Dias
Coelho; e pelo Sindicato dos Arquitetos de São
Paulo, Nabil Georgis Banduque.

Uma vez composta a primeira etapa da nossa
Mesa, nós passaremos às exposições, lembrando
que cada expositor terá 20 minutos, cada institui
ção, e depois de todas as exposições é que nós
passaremos ao debate.

Concedo a palavra ao nobre Professor Milton
Santos.

O SR. MILTON SANTOS - Sr. Presidnete,
Constituinte DIrceu Carneiro, Sr. Vice-Presidente
Manoel Castro, Sr RelatorJosé Ulísses de Oliveira,
Srs Constituitnes, SI"'" e Srs:

Começo por agradecer a honra da oportunida
de que é aberta à Sociedade Brasileira para o
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Progresso da Ciência, de estar presente aqui e
de trazer algumas das idéias que ao longo de
muitos meses foram formuladas como subsídios
à elaboração da Constituição Federal brasileira.
Passo ao Sr. Presidente o conjunto de proposições
e em particular aquela que se refere à questão
do espaço.

Trata-se de formular uma Constituição para o
Brasil do Século XXI, já que não vivemos mais
no Século xx, uma Constituição moderna onde,
por conseguinte, o conceito de território não pode
ser mais aquele conceito que nós lemos nas
Constituições anteriores da República.

No momento em que há uma interação entre
as diversas formações sociais a nível mundial e
em que a sociedade civiltem novas relações com
o território, urge mudar o discurso territorial da
Nação e fazer incluir na Constituição elementos
que mostrem essa mudança, se a Constituição
deseja ser um instrumento válido para o presente
e para o futuro da Nação.

Voutocar em alguns pontos que vou enumerar:
10 _ Relação entre cidadania e território, à quel
se ligará a falta de um discurso urbano e, paralela
mente, abordarei a questão do valor do homem
em relação ao lugar, os homens não valem ape
nas pelo que são, eles valem hoje, sobretudo,
pelo lugar onde estão. E isso tem de ter uma
resposta constitucional muito mais do que pura
mente legal. Ainda a questão dos direitos essen
ciais do homem que, a meu ver, são dois: os
direitos territoriais e os direitos culturais, que são
interligados; e, finalmente, a questão de direito
ao entorno, ~ue inclui a questão da habitação.

Cidadania e Tenitório

É impossível imaginar uma cidadania concreta
que prescinda do componente territorial. O valor
do indivíduo depende do lugar em que está e
que, desse modo, a igualdade dos cidadãos su
põe, para todos, uma acessivilidade semelhante
aos bens e serviços sem os quais a vida não será
vivida com aquele mínimo de dignidade que se
impõe. Isso significa, em outras palavras, um ar
ranjo territorial desses bens e serviços de que,
conforme a sua hierarquia, os lugares sejam pon
tos de apoio, levando em conta a densidade de
mográfica e econômica da área e a sua fluidez.
Num território onde a localização dos serviços
essenciais é deixada a simples lei do mercado,
tudo colabora para que as desigualdades sociais
aumente. É o caso brasileiro atual. Para cada servi
ço, há um volume mínimo de vendas sem o qual
o negócio não vinga. Neste caso, a área tributária
do centro onde tal serviço não se pode instalar,
tem de abastecer-se em um centro mais distante.
O preço, em conseqüência, será mais alto e o
serviço será, assim, ainda menos acessível. Pelo
fato de que menos gente pode procurar o prove
dor do serviço, este é obrigado a cobrar mais
caro e porque os preços são elevados, há menos
compradores. É o círculo vicioso em que se deba
tem inúmeras áreas pelo País afora, com o resul
tado de que uma enorme parcela da população
não encontra resposta para necessidades ínadíá
veis. Graças, também, a esse fato, os centros urba
nos de tais áreas têm dificuldade para crescer,
na medida em que a presença de uma atividade
é, freqüentemente, condição para que outras se
instalem; e a sua ausência é, ao contrário, desen-

corajadora. O círculo vicioso é, na verdade, ainda
mais infernal.

Uma repartição espacial não mercantil desses
bens e serviços, baseada exclusivamente no inte
resse público, traria, ao mesmo tempo, mais bem
-estar para uma grande quantidade de gente e
serviria como alavanca para novas atividades. O
emprego aumentado, a massa salarial acrescida
representariam uma base para a criação de novas
atividades, que, por sua vez, atrariam outras mais.
Os preços seriam mais baratos, graças ao número
maior de compradores e estes por sua vez aumen
tariam, graças ao barateamento dos preços. O
círculo vicioso se transformaria em espiral ascen
dente ou numa bola de neve e haveria cresci
mento econômico. De um círculo vicioso, passa
riamos a um círculo vistuoso. Essa mudança de
ótica no tratamento dos problemas sociais, de
modo a incorporar o dado geográfico, seria eficaz,
tanto do ponto de vista social, como do econô
mico e, mesmo, do político.

Haveria, certamente, que compatibilizar as esfe
ras do poder concreto, segundo a sua área de
ação e o grau de raridade dos bens e serviços
a distribuir. A raridade, do ponto de vista social,
não é um sinônimo da escassez deixada ao alve
drio do mercado. Sua definição viria, exatamente,
da menor freqúência da demanda, da desneces
sidade de uma resposta imediata ou da natureza
do próprio serviço, somente exequível em centros
maiores, lá onde outros serviços igualmente raros
se instalam. Mesmo no caso desses serviços mais
raros, a política territorial deveria prever que eles
não faltassem e ninguém, quando necessário. Da
mesma forma que não se justifica que um enfer
mo deixe de ser tratado por não dispor de recur
sos financeiros, também é inadmissível que seja
abandonada à sua sorte por razões de distância.
Esta teria de ser minimizada, através de um servi
ço eficaz de transportes, instalado adequadamen
te para dar resposta às emergências, não podendo
ser subordinado às leis do mercado, tendo de
ser subserviente ao interesse público. É evidente
que um tal programa se estenderia aos outros
aspectos da vida social e, mesmo, levaria em con
ta o funcionamento da economia, de modo que
a complementaridade entre as áreas resultasse
em benefício coletivo, graças a um sistema de
comercialização e distribuição que assegurasse
o abastecimento de todas as regiões do País, por
mais distantes que estejam umas das outras as
zonas de produção e as zonas de consumo. O
que estamos sugerindo é a implantação de um
verdadeiro planejamento estratégico, como na
Venezuela onde as realidades locais seja um ponto
de partida para o raciocínio dos administradores
e não, apenas, o lugar de ações desencontradas
e por isso mesmo estruturalmente ineficazes.

Esse projeto supõe, ao nosso ver, um enfoque
novo quanto às tarefas de governo, segundo níveis
de escala geográfica. Caberia, em primeiro lugar,
bem definir as entidades territoriais, segundo uma
tipologia de serviços a prover e de ações a desen
volver. Não se pedirá aos ministérios federais que
se ocupem da vigilância noturna dos bairros resi
denciais, nem dos municípios que discutem as
questões da soberania nacional ou da segurança
do território. Mas, a cada nível de escala das ações
- a ser objeto de uma definição adequada os
recursos necessários ao exercício efetivo das fun
ções atribuídas devem ser inteiramente deferidos

ao escalão administrativo correspondente, para
que este possa elaborar um orçamento e um cro
nograma de gastos que atendam cabalmente às
tarefas previstas para esse dado nível de gover
no.O método das transferências, feitas segundo
o critério exclusivo do poder concedente, não raro
politiza a um nível indesejável de relações que
não deveriam ir além do âmbito administrativo.
A ação governamental daí resultante é freqüente
mente responsável pelas frustações dos agentes
econômicos e sociais, enquanto a população de
satendida não tem a quem dirigir suas queixas.

Num país de enormes dimensões como é o
nosso, onde as diversidades regionais são nume
rosas e gritantes, nem o Estado federal, nem mes
mo os estados federados podem atender correta
mente aos reclamos regionais da maneira unitária
como o fazem. No passado, ação do Estado
federado tanto podia ser pioneira, quanto corre
tiva. Referimo-nos, aqui, à correção das conse
quências nem sempre estimáveis, da ação mais
geral do Governo federal ou da atividade local,
mas distorcionadora, de uma grande empresa.
Ateia das variáveis regionais era bem mais imples
e tais intervenções podiam ser eficaz Hoje, cada
sub-região oferece uma copiosa combinação de
variáveis, cuja escala de ação nem sempre corres
ponde à do lugar. São essas mesmas variáveis
que o definem redefinem de forma às vezes brutal
mente diversa das áreas vizinhas. A mudança des
sas variáveis e do seu recido sócio-econômico
as vezes se dá rapidamente, gravemente alterando
os equilíbrios locais. Essa realidade não é única,
mas se reproduz em todos os Estados da Federa
ção. É exatamente naqueles onde a economia
permaneceu tradicional é que o choque entre mo
dernidade e arcaísmo se dá com maior força e
com efeitos mais duros. Como no caso da Bahia,
meu Estado natal, o número de bóias-frias é maior
do que o Estado de São Paulo, devido ao encontro
de modernidade e arcaísmo.

Nessa situação, as populações locais devem
ter direito à palavra, não apenas como parcela
vivada Nação ou de um Estado, mas como mem
bros ativos de uma realidade regional que lhes
diz diretamente respeito, mas sobre a qual não
dispõem de um recurso institucional para que
a sua voz seja ouvida. Faltam às reqrões, câmaras
representativas regionais, cura tarefa essencial se
ria a de propor os modos próprios de regulação
da vida regronal que é cada vez rnars diferente
dos demais subespaços. Graças à amplitude das
trocas e dos circuitos de cooperação, essa vida
regional deve, cada vez menos, o seu dinamismo,
à interferência direta do Estado federado a que
se liga. Não é apenas uma discussão da região
metropolitana, mas de todas as reqioôes do País.
Não cabe mais pensar em dar um estatuto parti
cular a regiões metropolitanas se nós deixamos
de lado o tratamento da questão regional como
um todo. Todas as regiões merecem, igualmente,
um tratamento que permita aos seus habitantes
a possibílídade de ter acesso direto à influência
na maneira de conduziros negócios que lhe dizem
respeito. Não seriam, apenas, as regiões metropo
litanas a merecer as regalias de um nível próprio
de governo, mas todos os subespaços regionais.
Restam, sem dúvida, a questão da delimitação
geográfica, da delimitação das competências e
da natureza desse poder regional aqui proposto.
Mas, aceito o pnncípío, os critérios para sua trnple-
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mentação seriam encontrados a partir da própria
realidade socio-econômico-territorial do país e da
natureza, mais abrangente, do regime polftico ins
talado, incluindo, necessariamente, o alcance da
cidadania como instituição.

Certamente o capítulo das autonomias muni
cipais também teria de ser reescrito. Um certo
raciocínio simplista, herdeiro da infância do muni
cipalismo, ainda reclama a autonomia ancestral,
porque, dizem os seus defensores, é histórica.
Quando, porém, a vida municipal é intensamente
imbricada à de outras comunas e as conexões
e inter-relações se tomam indispensáveis à exis
tência e à sobreviência comuns, o nome pode
permanecer o mesmo, mas o conteúdo da auto
nomia deve mudar, exatamente para permitir que
se exprimam, como realidade, os novos fatos his
tóricos.

A minha proposta, que é igual a da SBPC, é
que a Nação enfrente a questão da realização
de um pacto territorial estrutural. Esta Nação, o
Brasil, conheceu diversos pactos territoriais desde
o Império, que foi um pacto territorial, e as diversas
repúblicas foram outros tantos pactos territoriais.
E o que se deu em 3D, 32, 37, 46, foram pactos
territoriais. A mudança da Capital para Brasília
representa igualmente um pacto territorial da Na
ção, isto é, se modificaram as formas de relações
geográficas, territoriais, se modificaram os con
teúdos dos poderes no sentido do seu escalona
mento territorial, de modo a levar em conta as
novas realidades nacionais; a industrialização de
São Paulo juntamente com a criação da SUDENE
e da SUDAMe a extenção da industrialização para
Minas Gerais, fazem parte de um pacto territorial,
como pacto territorial foi o chamado pacote elei
toral de 1977, só que todos esses pactos territo
riais têm sido até hoje adjetivos, funcionais, exclu
sivos e não genéricos, e não substantivos e estru
turais.

A Nação exige, hoje, um pacto territorial que
seja a base do funcionamento da sociedade civil.
Sociedade civile território são sinônimos, no sen
tido tanto das precedências como das desigual
dades que se mantêm, e que tende a se multiplicar
se as coisas continuam como estão; se não hou
ver um pacto territorial deliberadamente pensado,
deliberadamente estruturado, constituído e trans
formado em legislação, a partir da própria Consti
tuição, longe estaremos de um pacto social. Não
há pactosocial possível fora de um pacto territoral.
O caminho certo é partir primeiro da idéia do
pacto social, do qual um pacto territorial delibera
damnete formulado seja um aspecto essencial.
Esse pacto territorial, do qual a reforma urbana
é apenas um dado, se baseará em dois pontos
de apoio: a realidade atual e a nova realidade
social que desejamos implantar.

Hoje, os brasileiros são desiguais, mas não ape
nas pela instrução, apenas pela força de trabalho,
apenas pela renda, são desiguais pelo lugar onde
vivem. As pessoas não são iguais em virtude de
não viverem nos mesmos lugares. O lugar passou
a ser um elemento de desigualdade e é preciso
que ele passe a ser um elemento de igualdade
entre todos. Se a Constituição que nós desejamos
formular para o País, deseja ser uma Constituição
democrática, isto é, uma Constituição que estabe
leça a igualdade não apenas formal ou discursiva,
mas real e concreta, temos de pensar numa reor-

ganização territorial profunda que atribua a cada
indivíduo, seja o lugar onde estiver, o direito inte
grai de ser um cidadão completo. E isso não
se dá, hoje, no Brasil.

Sr. Presidente, vou terminar, mas queria antes
tocar em outro assunto que pode ser Visto das
mais diversas maneiras, que é a questão da habi
tação popular, no Brasil. Há dezenas de propostas
sobre a mesa. Queria juntar uma proposta a mais,
uma proposta muito simples, uma proposta que
se inspira no que se vê na maior parte dos países
civilizados - refiro-me aos países civilizados do
mundo ocidental, não estou me referindo aos paí
ses civilizados do mundo do Leste.

Quando o Estado participar, seja com um tos
tão da construção de uma casa, de um aparta
mento, de um abrigo para um cidadão, o Estado
tem o dever de tabelar o custo desta construção
e o aluguel. Não é novidade o que estou propondo
aqui. Estou trazendo para cá a experiência de
paises modemos, capitalistas, como a França, on
de os construtores de casa não têm a liberdade
que têm aqui, no nosso País, de estabelecer como
querem o preço das casas.

O BrasIl foi o único País no mundo que fez
um banco para transformar suas cidades. Esse
é que é o fato que distingue o Brasil dos outros
grandes países capitalistas do Terciro Mundo e
do Primeiro Mundo, também. Criamos um banco
para fazer o capitalismo moderno, urbano, e esta
mos há vinte anos espoliando aqueles que paga
ram para que esse banco forcecesse casas para
a classe média, enriquecesse um punhado de em
presários. Isso não pode mais continuar. Sei que
a construção não tem que se ocupar de detalhes,
mas isso não não é um detalhe, é o dinheiro
público, que sai mais do bolso do que ganha
menos, do que do bolso do que ganha mais,
e constitui diversos fundos com os quais o capita
lismo imobiliário se pôde criar no País. É uma
injustiça flagrante, que tem que ser rapidamente
eliminada, essa de que o preço dessas casas cons
truídas com o dinheiro público não sejam pelo
poder público tabelados. Fico por aqui, muito
obrigado. Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Que
remos agradecer a exposição do Professor Milton
Santos e passaremos, agora, à exposição de vá
rios expositores. Eu queria pedir o auxílio de Mário
Madureira para dispor os vários expositores, já
que a exposição se fará em bloco por interesse
da expoísção.

O SR. MÁRIO MADUREIRA - Sr. Presidente
Dirceu Carneiro, constituímos o Movimento Na
cional pela Reforma Urbana, e aqui estão repre
sentantes de vários Jugares do País, sendo que
dois, encarregados de dar início à nossa exposi
ção, que será toda articulada, estão à sua esquer
da: nossos companheiros Franklin e Nabíl, que
tratarão de expor a nossa estratégia de manifes
tação, aqui, nesta oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Eu
queria também, antes de passar a palavra ao Na
bil, convidar o nosso 19-Vice para assumir a Presi
dência, porque sou membro da Mesa do Senado
e tenho que descarrilhar um trenzinho que está
querendo passar por lá. De modo que tenho que
estar lá. Convidaria o nobre Constituinte Manoel
Castro para assumir a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Com
a palavra o Sr. Nabil Georgis, representante do
Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo.

O SR. NABIL GEORGIS- Vou iniciar, na verda
de, a apresentação de um conjunto de entidades,
a nível nacional, que vêm discutmdo já há alguns
meses uma proposta sobre a reforma urbana;
intitulado Movimento nacional pela Reforma Ur
bana, que tem como objetivo formular uma inicia
tiva popular que será passada para a população
de todo o País, defendendo a r,Eforma urbana
de acordo com os pressupostos que vamos apre
sentar aqui, em uma seqüência de 12 expositores.

Antes de iniciar a apresentação desse docu
mento, vou citar as entidades a nível nacional
que estão participando desta articulação, para que
os Constituintes possam sentir, e todos os presen
tes, a abrangência desse movimento, quanto à
natureza de entidades e localização no espaço,
dos que estão participando do mesmo.

No Rio de Janeiro: Associação dos Funcioná
rios do BNH; Sindicato dos Engenheiros; Sindi
cato dos Arquitetos; Federação das Associações
de Moradores do Estado do Rio de Janeiro 
FASE; Pós-Graduação em Planejamento Urbano
da Universidade Federal do Rio de Janeiro; lnstí
tuto dos Arquitetos do Brasil;Articulação Nacional
do Solo Urbano, Seção Rio de Janeiro; Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro;
Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Volta
Redonda e Centro de Defesa dos Direitos Huma
nos de Petrópolis.

Em São Paulo: Articulação do Solo Urbano,
Seção de São Paulo; Movimento dos Sem-Casa;
Federação Estadual dos Mutuários; Comissão da
Terra de Mauá, São Paulo; Movimento dos Sem
Terra, da Zona Leste de São Paulo; Movimento
dos Sem-Terra de Itaquaquecetuba; Plenário de
Participação Popular na Constituinte de São Ma
theus; MOVimento Unificado de Favela, MUF;Cen
tro de Defesa da Terra de Guarulhos; Plenário
de Participação Popular na Constituinte de Santo
André; Movimento dos Inquilinos Intranqúilos; Co
missão dos Direitos Humanos da Arquidiocese
de São Paulo; Associação dos Geógrafos do Bra
sil;Sindicato dos Arquitetos de São Paulo; Núcleo
de Habitação do Centro Acadêrruco XIde Agosto;
Assembléia do Povo de Campinas; Centro Pasto
ral Vergueiro; Movimento dos Usuários de Tran
portes de São Paulo; Movimento de Defesa dos
Favelados, MDF; Associação de Favela de Diade
ma; Laboratório Habitat da PUC de Campinas;
Plenário de Participação Popular de São José dos
Campos; Movimento dos Favelados de Osasco;
Sindicato dos Metroviários de São Paulo; Movi
mento Filhos da Terra da Zona Leste; Movimento
Terra Prometida da Zona Norte de São Paulo;
Movimento dos Loteamentos Clandestinos da Zo
na Sul de São Paulo; Plenário Pró-participação
Constituinte de São Paulo

No Ceará: Associação dos Mutuários do Estado
do Ceará, AMEC; Associação dos Moradores do
Conjunto Jereissati; Associação dos Moradores
do Conjunto Esperança; Federação das Entida
des dos Moradores de Bairros e Favelas de For
taleza.

Em Minas Gerais: Associação dos Mutuários
de Viçosa, Minas Gerais; Sindicato dos Engenhei
ros de Minas; Associação dos Mutuários de Minas
Gerais.
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Em Salvador: Associação dos Mutuários de Lu
ta Comunitária.

Na Paraíba: Associação dos Mutuários de João
Pessoa; Associação dos Mutuários de Campina
Grande.

Em Alagoas: Associação dos MUtuários de Ala
goas.

No Espírito Santo: Associação Capixaba de Mu
tuários, ASCAM; Movimento de Defesa da Moradia
da Grande Vitória.

No Rio Grande do Norte: Associação dos Mu
tuários do Rio Grande do Norte.

Na Bahia: Associação dos Engenheiros Agrô
nomos do Estado da Bahia; Federação Nacional
dos Engenheiros.

No Rio Grande do Sul: Comissão dos Direitos
Humanos e Defesa do Consumidor da Assem
bléia LegislatIva; Federação Rio-grandense das
Associações Comunitárias e de Bairro; União de
Associações de Moradores de Porto Alegre; Asso
ciação de Moradores do Parque Cidade Verde,
Guaíba; Associação de Moradores da Vila São Ju
das Tadue, em Porto Alegre, Associação dos Mo
radores do Jardim Leopoldina, em Porto Alegre;
IAB, Rio Grande do Sul; Sindicato dos Arquitetos
do Rio Grande do Sul;Associação dos Sociólogos
do Rio Grande do SuL Muito obrigado.

Como se pode sentir pela abrangência desta
articulação, ela representa um esforço da socie
dade civilem participar do processo constituinte.
Significa, por outro lado, um desejo muito grande
dos moradores e das associações e entidades
populares de todo o Brasil, para que se implante
uma alteração no processo de produção e gestão
da cidade, ou seja, no processo de reforma urba
na.

Como fIZ referência, no início, essas entidades
estão mobilizadas e mobilizando a população para
que, em cima de uma iniciativa popular, que tem
por base o documento que será apresentado hoje
aqui, a sociedade possa falar à Nação, possa falar
aos Constituintes, aqueles que vão definir os ru
mos da nossa vida nas cidades no próximo século,
uma nova maneira de se encarar a questão urba
na.

Porque se impõe, hoje uma reforma urbana
no Brasil?

A Constituição atual praticamente não estabe
lece nada que diga respeito à questão urbana.
Entretanto, hoje, no Brasil, 70 por cento da popu
lação, mais de 2/3 da população, a maioria abso
luta da população mora nas cidades. E sofre em
conseqüência de morar na cidade, os efeitos
de a cidade ser produzida de uma maneira que
não a atenda. Parece-nos fundamental que a nova
Constituição crie um capítulo específico sobre a
questão urbana, um capítulo intitulado "Da Refor
ma Urbana", que seja capaz de criar uma nova
relação entre aqueles que consomem a cidade
e aqueles que produzem a cidade.

Não queria me estender sobre os problemas
que ocorrem na cidade, que sofrem as popula
ções de baixa renda e de renda média, pelo fato
de a Cidade não atender às necesidades básicas
desses moradores. Acho que é uma realidade co
nhecida pelos que estão presentes. Só destaco
que fatos recentes, que colocam a questão urbana
em evidência na imprensa, atestam aquilo que
venho falando. Em São Paulo, nos 40 dias entre
o Carnaval e a Semana Santa, que coincidiram

exatamente com o momento em que o congela
mento dos aluguéis estabelecido pelo Plano Cru
zado foisuspenso, e que os reajustes dos aluguéis
e a pressão sobre os inquilinos cresceu violenta
mente, cerca de 50 mil famílias - e esses dados
podem estar certo, porque o processo é dinâmico
e a cada dia os númemos são novos - ocuparam
terra na Zona Leste da Cidade de São Paulo. Ter
ras ociosas, porém providas de equipamentos pú
blicos, providas de investimentos sociais, terras
que estavam simplesmente servindo como reser
va de valor.

Esse fato. que é de repercussão nacional e co
nhecido de todos, apenas coloca em evidência
um fato que todos têm presente. A questão de
que milhares de trabalhadores e que hoje não
são só trabalhadores de baixa renda, são também
trabalhadores de classe média, ou daquilo que
foi a classe média - não têm mais alternativa,
ou cada vez têm menos alternativas para morar.
Mais do que isso, não têm equipamentos sociais
e sofrem as conseqüências do sistema de trans
portes ser deficiente e não atender as necessi
dades mínimas de deslocamento das cidades.

O fato de uma quantidade enorme de pessoas
perder de 4 a 5 horas por dia, no deslocamento
dentro da cidade, significa um desperdício social
absolutamente injustificávelnum País que produ
ra chegar à modernidade. Um desperdício que
afeta suas condições de vida e que afeta toda
a economia do País. A crição de uma nova forma
de se produzir a cidade e de se gerir a cidade
deve criar condições para que a ociosidade, para
que o desperdício no tranporte, para que a utiliza
ção desses elementos básicos de vida urbana não
seja feita para atender os objetivos do lucro, e
sim para atender às necessidades da população,
possa ser executado. Vou concluir esta apresen
tação inicial, colocando 4 pontos básicos que
orientam a proposta, para que o companheiro
Franklin Coelho possa dar continuidade e apre
sentar o nosso documento. Os 4 pontos básicos
são os seguintes:

Em primeiro lugar, garantir os direitos urbanos,
que devem estar claramente definidos na Consti
tuinte, da meneira que os Companheiros que se,
seguirem a mim, vão explicitar.

Em segundo lugar, limitar o direito de proprie
dade e controlar o direito de construir - tudo
isso será desenvolvido mais em detalhe.

Em terceiro lugar, garantir que a produção da
cidade, ou seja, a produção da moradia, a produ
ção dos transportes e a produção dos serviços
públicos não deva ser objeto de lucro, mas uma
responsabilidade do Estado.

E, em quarto lugar, garantir uma gestão demo
crática da cidade, ou seja, a participação da comu
nidade no processo de desenvolvimento urbano.
Eu passaria a palavra ao Flanklín Coelho, para
que ele continuasse. (Palmas.)

O SR. FRANKUN COELHO - Sr. Vice-Pre
sidente, Constituinte Manoel castro, quero dizer
que estou aqui falando em nome do Movimento
Nacional pela Reforma Urbana, que considero um
dos avanços que o movimento popular conseguiu
ao começar a trabalhar a questão da Constituinte
e elaborar as propostas no sentido de tentar uma
proposta mais global para a questão urbana.

O Nabil já colocou - e é um fato - a realidade
urbana, e são um fato as injustiças sociais na
cidade. A cidade tem mecanismos geradores no

seu interior. E, no interior da produção desse es
paço urbano, há mecanismos geradores de injus
tiças sociais e de segregação social. Esses meca
nismos não são só mecanismos externos, e isso
também é outro fato. A Reforma Agrária é um
dos elementos para conter a migração para as
cidades. Mas ela tem mecanismos no seu interior
que produzem segregação social, que esta Consti
tuição tem o dever político de enfrentar. E os
Constituintes - não sei se todos os desta Subco
missão estão aqui presentes - deveriam estar
atentos a essa proposta que o Movimento Nacio
nal pela Reforma Urbana traz aqui e que repre
senta um acúmulo não só do movimento popular,
mas de todas as entidades de assessoria e progra
mas de pós-graduação que procuram trabalhar
seriamente a questão do espaço urbano.

Que mecanismos são esses? Esse é um dos
elementos básicos do texto Existe um processo
de estruturação urbana onde há mecanismos liga
dos ao processo de transformação do uso da
terra, que por sua vez está subordinado ao mer
cado habitacional, que por sua vez também está
ligado a um processo de implantação de infra-es
trutura, que produz essa segregação sociaL

Costuma-se colocar a especulação apenas co
mo a terra ociosa. A ociosidade do solo urbano
é uma primeira forma dessa especulação. A espe
culação tem que ser pensada de uma forma mais
ampla, tem que ser pensada a partir da transfro
mação do uso, a partir do ganho imobilário que
se dá com a implantação de infra-estrutura em
função também dessa transformação do uso.
Transforma-se a terra ruarua em terra urbana;
transforma-se zonas residenciais em zonas co
merciais; transformam-se zonas umfamiliares em
multifamiliares.

A especulação não está só na espera, na engor
da. Está nessa transformação, e na captura do
investimento público a partir dessa transforma
ção, na captura da valorização decorrente desse
investimento público.

Nesse sentido, o documento procura pensar
a cidade a partir desse processo de tranformação
de uso do solo e de todo um processo de segre
gação que leva a jogar para a periferia as popula
ções mais pobres e colocar através de um meca
nismo de mercado, certas populações em áreas
sem infra-estrutura e com péssimas condições
de moradia.

A partir, então dessa compreensão geral, é que
pensamos os elementos básicos de texto. A ques
tão da transformação do uso e da segregação
social na cidade não pode ser pensada apenas
a partir de um dos elementos da ociosidade, tem
que ser pensada de um conjunto de elementos.
O primeiro deles é se o Estado deve garantir con
dícões dignia de moradia no interior do espaço
urbano. O Estado deve garantir o igual acesso
a nível de infra-estrutura, transporte e garantir
também, que o uso socíal.do solo urbano prova
leça sobre o direito de propriedade. O solo urbano
tem o uso social no sentido de garantir as condi
ções de habitação e de ambiência de moradia
para todos os cidadãos urbanos.

Nesse sentido, a primeira parte do texto se refe
rirá à questão dos direitos urbanos. Na seção dos
direitos urbanos foram enumerados os direitos
sociais do cidadão, cujo movimento e garantia
de prestação incumbe ao Estado, sem que se
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criem uma nova relação direito-dever, ligando,
de um lado, todos os cldadõas como titulares
dos direitos de cidadania e, de outro, o Estado.
Através de regras rigorosamente definidas no tex
to constitucional, não será possível consolidar, nas
estruturas institucionais, um novo ato jurídico en
gendrado nas lutas e conquistas sociais. O reco
nhecimento dos direitos urbanos e o respeito ao
seu exercício condicionam o direito à propriedade
ao interesse social no uso dos imóveis urbanos,
e subordina, esse direito, ao prindcio do estado
de necesidade.

Na seção da propriedade imobiláiria urbana,
que é colocada no texto no sentido de garantir
tanto que o uso social do solo urbano provaleça
sobre o direito de propriedade, como também
que se garanta a fixação da população mais caren
te, distingue-se entre o direito de propriedade e
o direito de construir. Essa responsabilidade pela
produção da cidade, a exemplo do que ocorre
em outros países de regime capitalista.

A seguir, indica os instrumentos de que o mes
mo Poder Público dispõe e deve utilizarconcreta
mente, para garantir o efitivoprovimento dos inte
resses sociais urbanos.

Aterceira seção do texto se refere às condições
da vida urbana. Nas condições da vida urbana
procuramos levantar os pontos essenciais que evi
tem as injustiças no interior do mercado habita
cional, que garanta, no sentido dos serviços públi
cos, o monopólio do Estado nas questões do
tranporte e do saneamento, referendando, inclu
sive, a proposta já trazida aqui pelo Sindicato dos
Engenheiros de São Paulo: transporte é um dever
do Estado e um direito do cidadão.

E, por fim, uma questão essencial para a garan
tia de uma ampla reforma urbana. que é a gestão
democrática da cidade. Mecanismos que permi
tam a participação popular no processo de elabo
ração e produção do planejamento urbano e que
garantam uma participação efetiva em todo pro
cesso de elaboração e decisão política, a nível
dóplanejamento urbano.

Essas, então, as nossas quatro seções: a seção
dos direitos urbanos; a seção da propriedade; a
seção das condições de vida urbana e a questão
da gestão democrátríca da cidade, compõem o
conjunto do texto, onde pretendemos pensar, nes
se conjunto de artigos, numa proposta que possa
ser levada não só a nível de Constituição, mas
que procure trabalhar também na legislação com
plementar e ordinária, a partir dessa. visão pre
sente no texto, levando para os Estados e Munici
pios uma visão de que a cidade e a produção
dos espaços urbanos não podem ser motivo de
captura de lucros imobiliários a partir do investi
mento público, gerando todo um processo de
injustiças sociais. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Eu
convido, agora, dando sequüêncía à nossa apre
sentação articulada, os seguintes representantes
de entidades diversas aqui presentes: Luís Paulo
Ferreira, Flora Eujaçe e Inocêncio Uchôa.

O SR. LUÍS PAULO FERRElRA-Sr. Presidente
da Mesa, Constituinte Manoel Castro, Srs. Consti
tuintes, meu nome é LuísPaulo, sou de São Paulo
e participo do Movimento Nacional pela Reforma
Urbana, que hoje traz a defesa de um do~umento
para esta Subcomissão, para ser exarmnado e,

futuramente, será também objeto de uma pro
posta de iniciativapopular, a nivel nacional.

Nesse documento, nós entramos na questão
da propriedade, que é uma questão polêmica no
Brasil,porque o regime de propriedade é um regi
me que dá amplas garantias ao detentor da pro
priedade. É interessante discutirmos, numa refle
xão sobre a questão urbana no Brasil, qual é a
situação urbana, qual é a situação da população
deste Pais, e eu tenho alguns dados que acredito
possam contribuir nessa reflexão. É um dado do
censo de 1980, do IBGE, em comparação com
o censo de 1940. Como ele situa o crescimento
da população urbana, situando essa percentagem
em relação à população que vive no campo do
Brasil.

Esse censo diz que na Região Norte, em 1940,
27% da população morava na cidade, em 1980
essa percentagem passou para 54% da popu
lação morando na cidade. Na Região Nordeste,
em 1940,23% da população morava na cidade,
em 1980 passou para 50% da população da Re
gião Nordeste para a cidade. Na Região Sul esse
índice aumenta, em 1940,28% da população mo
rava na cidade, no tecido urbano, em 1980 esse
indice foi para 62,46% da população morando
no tecido urbano. Na Região Centro-Oeste esse
índice aumenta: em 1940 era 21% da população
morando no tecido urbano, em 1980 passou para
67,72% da população morando no tecido urbano.
Na Região Sudeste agrava-se essa situação: em
1940,39% da população morava no tecido urba
no, em 1980 passou pará 82% da população mo
rando no tecido urbano.

Um dado do Rio de Janeiro, que é o mais agra
vado, em 1986, um dado de base: 94% da popu
lação do Rio de Janeiro mora no tecido urbano,
sendo que apenas 5,4% mora na área rural.

Então, quando a gente pensa numa proposta
de reforma urbana, pensamos na grande parte
da população do Brasil,que hoje vivenesse tecido
urbano. Eu quero dar alguns dados, também, de
crescimento, por exemplo: Rio Branco hoje tem
um crescimento de 17% por ano. Em 1°anos
triplicou a população da cidade do Rio Branco.
Em Manaus existem ocupações, numa estimativa
de 15 ocupações de terra por ano, e às vezes
elas são simultâneas, no mesmo dia, na mesma
semana.

Esta é a situação dessas populações.
Segundo, é importante a gente ver o que essa

situação cria. Primeiro, essas populações vão para
o tecido urbano, vão para a cidade, não num
processo de preparação, elas não optam por ir,
elas não têm um capital e optam para ir para
a grande cidade; geralmente elas são expulsas
do campo. E esse processo faz com que, ao che
gar na cidade, elas não tenham condição de infra
estrutura para disputar no mercado imobiliário,
para ter acesso à casa própria, à moradia, à terra,
etc.

O resultado disso é que a população de baixa
renda, essa população que vem do campo 
muitas vezes também sem nenhuma formação
profissional, vem para a cidade -, por não ter
condições de disputar no mercado imobiliário,
procura suas formas próprias de moradia. E aí
estão as favelas, os mocambos, as ocupações
de terra, os cortiços, e são dados alarmantes. Por
exemplo, em São Paulo, por um estudo da EM-

PLASA, de 1983, tem mais ou menos um milhão
e quinhentos mil favelados na cidade de São Pau
lo; um milhão e meio de incortiçados na cidade
de São Paulo e dois milhões de moradores em
moradias subumanas, que aEMPLASAtem a defi
nição do que é.

Portanto, metade da população de São Paulo
vive em moradia subumana.

Nesse sentido, quando se pensa na questão
urbana, a gente tem que pensar como é que você,
enquanto população, enquanto os Constituintes
que agora estão pensando uma nova Constitui
ção, num Pais que sofre mudança constante, co
mo é que se abrangerão essas populações urba
nas, dando-lhes direito à cidade, promovendo
lhes o direito à cidadania. Pelos depoimentos an
teriores, os demais companheiros que estiveram
aqui colocaram que uma parcela enorme da po
pulação brasileira não tem direito à cidade, e
quando a gente pensa num texto novo, a gente
teria que ver, e os Srs. Constituintes devem estar
pensando sobre essa questão, como abranger o
direito à cidade a todos aqueles que habitam na
cidade? Como garantir a todos os habitantes da
cidade o direito de cidadania?

Em cima dessa situação, entendemos que é
importante tocar na questão da propriedade imo
biliária.É uma questão polêmica, é uma questão
difícil, porque a tradição do Direitoé uma tradição
que garante o direito da propriedade privada co
mo um direito ilimitado, um direito muito amplo,
que está acima do interessesocial, acima da desti
nação social 'que se dá a um imóvel.

Nesse senb'do, a nossa articulação entende que
é preciso tocar a fundo nessa questão da proprie
dade imobiliária, e aí nós entendemos que uma
das questões é limitar o direito de propriedade,
submetendo-o ao interesse social, conforme colo
cou o companheiro que falou anteriormente; e
criar ou melhorar alguns instrumentos quejá exis
tem na atual legislação, no sentido de fazer com
que esses instrumentos efetivamente funcionem
para garantiràs populações de baixa renda o aces
so à moradia, à terra, etc.

Nesse sentido, queremos destacar aqui alguns
instrumentos, e aí os demais companheiros vão
fazer uma colocação mais específica.

Primeiro, é o instrumento da desapropriação.
Hoje,a desapropriação é um instrumento em que
o Poder Público teria, em tese, condições de desa
propriar áreas para assentar familias, para cons
truir moradias, etc. E a gente vê que esse instru
mento hoje é inviável,porque cabe ao Poder Públi
co pagar em valor de mercado a terra que não
está sendo destinada a nada.

Neste sentido a gente entende que a desapro
priação deve ser melhorada, deve fazer com que,
em casos de destinação social, em casos de desa
propriação para finalidade social, você tenha um
mecanismo para facilitar a desapropriação.

Um fato recente, que já foi colocado: na zona
leste de São Paulo, 40 mil pessoas ocuparam
terras privadas. Qual está sendo a atitude tomada
pelo Poder Público? Ele não consegue desapro
priar as áreas, o valor de mercado é muito alto.
Os próprios moradores não conseguem negociar
com os proprietários da terra, porque os proprie
tários da terra exigem um valor muito acima do
que está nas condições deles pagarem. E, aí, o
que está acontecendo são as liminares de despejo
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que estão sendo concedidas, e as populações
que sendo despejadas.

Esse conflito é conhecido por todos, não é um
caso só de São Paulo. E, muitas vezes, aquela
pessoa que tentou buscar uma solução para a
sua moradia através da intermediação do Poder
Público, muitas vezes, constrói uma casa e a perde
no ato da ação de despejo, na hora em que a
liminar for concedida. Isso cria uma relação de
violência muito forte. Quantos trabalhadores já
morreram ao tentar defender a sua moradia no
Brasil? O último caso foi o do pedreiro Adão Ma
noel da Silva que, na cidade de São Paulo, foi
morto pela Polícia Metropolitana.

Para concluir: outros instrumentos, como a
questão de usucapião especial urbano que ga
ranta que, diretamente, aquela pessoa que tenha
a posse, possa garantir a sua propriedade e fazer
como que essa terra que hoje não tem destinação
social, que está servindo à especulação seja desti
nada à habitação.

Era só isso o que eu tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Com
a palavra a SI"" Flora Eujace Maranhão, da Articu
lação Nacional do Solo Urbano.

ASRA. FLORAEUJACE MARANHÃO-Dando
seguimento à apresentação das nossas propos
tas eu colocaria aqui justamente a questão dos
ínstrurnentos que foram abordados pelo LuizPau
lo Ferreira.

Esses são instrumentos que o Poder Público
dispõe para, concretamente, garantir a prevalên
cia do interesse social e o exercício dos direitos
urbanos na cidade. Portanto, assegurar que a po
pulação que habita na cidade possa, de f~to, ter
essesdireitos garantidos, conforme foram listados
desde o início da fala dos companheiros.

Dentre esses instrumentos, nós temos listados
no documento, o imposto pregressivo sobre os
imóveis ociosos, imposto sobre valorização. imo
biliária, o direito de preferência na aquisiçao d~

imóveis pelo Poder público, o parc~la~ento e.edí
ficação compulsórios, a d~sapropna~ao'p~r m~e

resse social ou utilidade pública, a discnmmaçao
de terras públicas, o tobamento de imóveis, o
regime especial de proteção urbanística, a pres:r
vação ambiental e o direito real de concessao
de uso.

Nós sabemos que alguns instrumentos já exis
tem na nossa legislação. Eles foram aqui aborda
dos de uma forma que realmente dêem garantias
à proposta do interesse social e que, portan.to,
assume no documento uma nova concepçao,
Quanto falamos na desapropriação, como foi co
locado aqui pelo Luiz Paulo Ferreira, a proposta
é restringir ao máximo a questão das desapro
priações.

Portanto, quando se refere à questão da mora
dia, essa restrição fica das mais presentes no intui
to de evitar que um inclMduo que possui a sua
moradia - portanto, ele a tem para morar 
a tenha perdido no momento em que é desapro
priado e, na realidade, ele não possa, depois, partir
para uma nova moradia para a sua família. Nesses
casos, a desapropriação é a custo de m~rcadl?'
sendo garantido que o pagamento dessa índení
zação pela desapropriação seja prévio e pago to
talmente. Posso aqui colocar a questão nos ter
mos em que foram postos na proposta.

"A desapropriação da casa ou da moradia
somente poderá ser feita em caso de evidente
utilidade pública, reconhecida em juízo, e
diante de plena, integral e prévia indenização
em dinheiro, de cujo depósito dependerá,
também, a emissão provisória na posse do
bem."

Nesses casos, a restrição se faz mais presente.
Também temos outras proposições com relação
à questão da desapropriação, em que nós coloca
mos que as desapropriações por interesse social
só poderão ser feitas mediante pagamento de
indenização em títulos da dívida pública, resga
táveis em 20 anos e essa indenização será fixada
até o montante cadastral do imóvel, para finstnbu
tários, descontada a valorização decorrente de in
vestimentos públicos. E a declaração de interesse
social no nosso entendimento, não é só na ques
tão d~ habitação, mas fica colocada também na
questão dos transportes e equipamentos sociais,
modificando a atual concepção de "interesse so
cial".

Na questão da desapropriação por utilidade p~

blica, essa restrição também se faz presente, evi
tando ao máximo que se utilize um instrumento
que modifique a feição da cidade, buscandojusta
mente que a cidade seja o local em que os seus
habitantes tenham o livre acesso e a gestão nela.
Então, essa desapropriação também sofre uma
restrição, sendo paga à vista, mediante prévia in
denização em dinheiro, considerado o valor ca
dastral do imóvel. Esse é um instrumento que
apresenta três modalidades e, nessas, há uma
restrição quando se refere à questão da moradia
para residência - quer dizer, moradia única da
família - e a questão referente ao interesse social,
que é para garantia dos direitos das pessoas, do
cidadão à cidade.

Quanto aos outros instrumentos, temos a ques
tão da discriminação de terras públicas que hoje
existe, mas que na realidade não tem aplicação
ou eficácia. Então, propõe-se que essas discrimi
nações sejam feitas pelo interesse social e acom
panhadas sempre, nas proposições que vão ser
colocadas das questões referentes à gestão de
mocrática, ou seja, na gestão da cidade, qualquer
encaminhamento que se dê, em termos de definir
o espaço urbano e as condições de habitabilidade
do cidadão, ele terá uma ingerência nessa gestão.

Há outros instrumentos, como a questão do
imposto progressivo, que já foi colocado, e é um
imposto sobre as terras que hoje se encontram
ociosas e, portanto, não têm uma destinação so
cial, que será taxado progressivamente. Existem
formas que o poder público poderá utilizar, em
cada caso, que serão reguladas por lei própria
de cada município ou, dependendo da compe
tência de cada poder, do município, do estado
ou da União.

Passaria a palavra ao companheiro que vai dar
seguimento à apresentação dessas questões ou
instrumentos.

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Con
cedo a palavra ao Sr. Inocêncio (Ichoa, da Asso
ciação de Mutuários do Ceará.

O SR. INOCÊ:NClO UCHOA - Apenas para
complementar as colocações dos companheiros
anteriores, em relação ao regime imobiliário urba
no. Na realidade, a única coisa que fica para com
plementar, no documento, é a existência de uma

nova forma de usucapião para os imóveis peque
nos, as casas de moradia em que a metragem
não passa de 300 metros quadrados..O u~ucapião

continua existindo, conforme a legislação atual,
mas no caso de moradia até 300 metros quadra
dos o cidadão teria direito ao usucapião após
3 anos apenas, de posse mansa e pacífica. Real
mente é uma modificação substancial mas, co
mo já'se disse antes, é uma forma de garantir.
O objetivo fundamental é que na Constituição
brasileira se garanta efetivamente o direito de pr~

priedade, o direito de moradia. Ag~r~, gostaria
apenas de salientar aos Srs. Constitumtes, que
há uma preocupação muito grande, de nos~ ,:,ar
te, da parte dessa articulação, de colocar nítida
mente na Constituição brasileira o direito de mo
radia o que não existe na Constituição atual. Nes
ta em nenhum momento se fala em habitação.
Não existe nenhum artigo, nenhum dispositivo
que determine, de forma clara, o direito de mora
dia ou mesmo habitação. Apenas no Capítulo "Da
Ordem Econômica e Social", no art. 160, quando
trata do desenvolvimento econômico diz mais ou
menos o seguinte: "o desenvolvimento econô
mico tem por objetivo realizar o social':. Então,
pela Constituição, o que se ~de ~edUZlf de se:
cial? Uma situação em que o cidadão tenha sala
rio tenha habitação, educação, saúde, etc. Ora,
deduz-se o direito de moradia, mas não existe
de maneira clara esse dispositivo na atual Carta
Magna. Então, o nosso objetivo, embora pareça
extenso o nosso documento, é para se colocar
de forma nítida e clara o direito de moradia, inclu
sive estabelecendo até certas determinações, cer
tos limites, para que o Estado possa, de fato, apli
car esse direito.

De modo que era apenas isso, complemen
tando as colocações dos companheiros com rela
ção ao direito imobiliário urbano.

inclusive, a próxima colocação é a questão do
número de habitações. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Se
qüenciando essa apresentação articulad~, C??
vido os Srs. Miguel Borges Leal, Agenor Díonísio
da Silva e Mário Madureira.

O SR. MÁRIo MADUREIRA - Sr. Presidente,
Constituinte Manoel Castro, Sr. Relator José (ílys
ses, Srs. Constituintes:

Estão conosco aqui, fazendo parte deste nosso
Movimento Nacional de Reforma Urbana, os com
panheiros Agenor Dionísio da Silva, da Federação
dos Mutuários do Estado de São Paulo, e o com
panheiro Miguel Borges Leal, do Movimento Unifi
cado de Favelas de São Paulo.

Vamos tratar, aqui, de um dos tópicos de um
capítulo chamado "Condições deVida Urbana",
que subdividimos em Política Habitacional e Servi
ços Públicos e Transportes. Para dar início a essa
exposição, o companheiro Agenor Dionísio da Sil
va, da SAMET, é quem está com a palavra, se
me permite o Presidente.

O SR. AGENOR DIONÍSIO DA SILVA - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes e repre
sentantes do Movimento de Nacional de Reforma
Urbana:

Gostaria de iniciar a minha explanação, relatan
do o pricípio, o começo do problema da habitação
no Brasil. Esse problema começou a se desen
volver no ano de 1886, com a construção do
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cais do Porto de Santos, através do estímulo à
migração desordenada, onde um dos fatores mais
importantes era a mão-de-obra barata. A partir
daí surgiu uma nova opção de moradia, que era
a favela. Portanto, a favela começou a se desen
volver no Brasil no cais do Porto de Santos, no
ano de 1886 - portanto, está hoje com 101 anos.

Setenta e oito anos depois, o Govemo militar
tentou sanar esse crucial problema baixando a
Lei n° 4.380, e, automaticamente, o Sistema Fi
nanceiro da Habitação e o extinto BNH, teorica
mente, com o propósito de desenvolver um pro
grama de habitação. No entanto, a intenção real
era criar espaço para o mundo empresarial, tanto
que essa empresas se multípllcaram, ao mesmo
tempo aumentado o teto habitacional que, hoje,
está em tomo de 20 milhões de moradias

Com a criação da Lei rr 4.380 - que mais
à frente criava o FGTS -, o trabalhador trocou
a sua estabilidade no emprego por uma moradia,
porém, hoje, não temos nem moradia e nem esta
bilidade no emprego, apenas, temos aí, a rotativi
dade para o trabalhador. Esse é o prêmio por
tentar fazer essa troca. Gostaria, aqui, de relatar
algumas expericências e o conceito de moradia
que temos hoje no Brasil. O conceito de moradia
que está aí para nós, bem claro, é que o cidadão
- é feita uma comparação justamente 101 anos
depois -, para morar, não precisa de uma mora
dia, mas de um abrigo. E, dentro desse princípio
eu até pergunto, hoje, por que 101 anos depois
não se revelou o problema da favela, a quem
interessa? Essa é a pergunta que deixamos no
ar. Por que 101 anos depois não temnos, nos
orçamentos municipais, nem estaduais, um pro
grama para a habitação, um orçamento específico
para habitação? Então, está bem claro para nós
que isso interessa só aos Srs. Govemadores de
Estado, porque essas verbas que seriam destina
das para a habitação vão ser aplicadas em outras
coisas, inclusive campanhas políticas.

Assim, fica bem claro que a favela - gostaria
de colocar até para os companheiros não residen
tes em favelas - só interessa aos governadores
que estão aí, porque jamais eles vão preocupar
em desenvolver uma política de habitação. E o
que eles estão fazendo hoje? Uma média com
a população, na maior demagogia, quando se
fala de baixa renda. E, de baixa renda, hoje, aqui
eu tenho uma plantazinha; pasmem os Senhores
que isso aqui é uma moradia, isso é o que está
escrito, é uma moradia. Agora, como podemos,
aqui, respeitar o conceito de família,se as pessoas
moram amontoadas, um em cima do outro, e
vem o Governo dizendo que está fazendo moradia
para o povo de baixa renda? a que nós temos
aqui é o segumte: a diferença que tem entre o
barraco da favela, que é um galpão, e esse aqui,
é que um é de madeira e o outro é de bloco.
Essa é a única diferença, mas, para mim, continua
sendo favela também. Para quem mora em con
juntos habitacionais, o conceito de moradia é es
se: o cidadão deveria morar na fábrica. Como
o patrão não permite que ele leve a família para
descansar, dormir e viver conjuntamente na fábri
ca, eles criam esses núcleos-dormitórios, onde
o cidadão vai apenas dormir. Então, se ele vai
dormir, ele não precisa de escolas, de transportes,
de creches, de segurança, de iluminação pública,
de saúde e de lazer.Ao se criar um núcleo residen
cial, essas coisas vêm postriormente. Por que vêm

posteriormente? É fácilda gente entender. Porque
isso aqui dá voto. Quem botou o poste na rua
tal? Foi o deputado tal. E, na época de comício,
ele vem dizendo que foi ele quem botou o poste
de iluminação, que foi ele quem fez a creche.
A população que está participando desse pro
cesso precisa pensar, e esperamos que, através
da participação popular, os Srs. Constituintes se
sensibilizem para com este problema, e conjunta
mente com a população que se dispõe a parti
cipar, vamos descentralizar essa política de habita
ção e essa política urbana. Não podemos ficar
à mercê do Governo Federal e da União. Por que
centralizar? Quem vive esse problema de fato,
na realidade, não é o Prefeito no Município, é
o Govemador no Estado. Então, vamos conjunta
mente desenvolver uma política de, descentrali
zação, com a participação da comunidade organi
zada. Era isso o que eu tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Com
a palavra o nosso companheiro Miguel Borges
Leal, do Movimento Unificado de Favelas de São
Paulo.

O SR. MIGUEL BORGES LEAL- O compa
nheiro Agenor falou coisas reais. Eu só quena
indagar aos Constituintes aqui presentes e ao Sr.
Presidente, por que a gente foi parar na favela?
Porque a grande maioria dos moradores de fave
las em São Paulo vêm do Nordeste, vêm da roça,
ou do interior do Estado de São Paulo, do País
inteiro. Na roça a gente nunca teve apoio. Eu
mesmo sou do Nordeste, do Piauí, lá é uma seca
danada, se planta e não tem nada, o Govemo
não faz nada para ajudar a terra seca. Aqueles
que moram numa terra boa, os riscos tomam,
aqueles que têm dinheiro tomam e a gente fica
sem nada. Então, a gente vem parar em São Pau
lo, mas é uma ilusão. Chegando em São Paulo
- como o Agenor falou - não temos emprego
e, quando temos, é de baixo salário. O Governo
não tem essa preocupação de dar habitação. E
eu digo mais, o Governo coloca o povo em segun
do plano. Em primeiro plano são outras coisas,
é o dinheiro mesmo, as usinas, etc. Então, está
na hora de começarem a ver e a corrigir essas
coisas.

Como fomos encaminhados a esta Subcomis
são e estão todos discutindo isso aqui, e o que
se pede aos Constituintes, é isso que estamos
discutindo, é a nossa vontade, é o nosso anseio,
é o nosso desejo, é aquilo que estamos sentindo
na pele no dia-a-dia e queremos que seja colo
cado na lei: que tenhamos direito à habitação,
para não acontecer o que está havendo por aí:
a plavra "invasão" e a palavra "resistência" são
crimes. Só que, para nós, crime é a palavra despe
jo. (Palmas.) A palavra criminosa é a palavra des
pejo, porque se a pessoa está morando mesmo
em condições desumanas, por enquanto, esta
mos pelejando para melhorar, e o Govemo ao
invés de melhorar ele piora, tira da casa, da favela
e joga na rua, para virar marginal. Daí vêm os
marginais da vida, vêm as pessoas por aí falando
só em bandidos e aquela coisa toda. Isso nos
choca muito: a gente chega a chorar quando vê
centenas de comapanheiros, em São Paulo e nes
te Pais inteiro, morando em condições subuma
nas, desumanamente, e brigando há tantos anos.
Temos aqui uma companheira que conheço há
muitos anos, a Constituinte Irma Passoni, que é

testemunha disso. Eu a conheço muito antes dela
ser Parlamentar. Ela está junto com a gente nessa
cammhada, mas todos os Parlamentares deve
riam começar a ver isso. Para terminar, eu queria
fazer um pedido: que dessem os nomes desses
Constituintes safados que votam contra a gente,
porque a gente vai ficar contra eles. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Con
vido para fazer parte da Mesa Eloy Pietá e Naza
reno Afonso.

O SR. MÁRIo MADUREIRA - Sr. Presidente,
ainda há uma parte da nossa exposição, mas os
companheiros já podem vir chegando, relativa
mente à questão da habitação, que me cabe, ago
ra, apresentar.

a SR. PRESIDENTE (Manoel Castro) - Com
prazer o ouviremos,

a SR. MÁRIO MADUREIRA - Eu gostaria de
inicialmente dizer que nós todos aqui fazemos
parte, como já deu para ver, de um movimento
nacional heterogêneo, que é formado por repre
sentantes de entidades comunitárias, entidades
de base, entidades de classes, enfim, diferentes
formas de participação na sociedade, diferentes
tendências, diferentes condições econômicas e
sociais. E nós achamos que ai está uma das rique
zas desta contribuição que hoje trazemos para
os Srs. Constituintes, para este trabalho tão impor
tante, que é o de passar a limpo este País, elabo
rando uma Constituição à altura dos tempos, con
temporânea, modema, que civilize minimamente
as relações sociais neste País.

Eu gostaria de dizer que falo como membro
deste movimento nacional, como membro da Fe
deração das Associações dos Moradores do Esta
do do Rio Grande do Sul, que é uma entidade
que tem 27 anos de existência, e também como
Deputado Estadual que sou, muito recentemente,
desde a última eleição.

Gostaria de começar dizendo que nós todos
aqui trazemos a nossa homenagem aos Consti
tuintes, em particular ao Presidente desta Subco
missão, o Constituinte Dirceu Cameiro, que co
nosco tem caminhado muito, em muitas lutas
que temos realizado nos últimos anos. Assim co
mo há outros companheiros, como a Constituinte
Irma Passoni, e outros com os quais não temos
tido um contato tão próximo, mas que acredi
tamos que podem ter um papel fundamental nes
te trabalho.

Quanto à questão da moradia, o nosso movi
mento nos últimos anos se estruturou muito na
cionalmente, a partir não de uma entidade, mas
de uma coordenação nacional de mutuários em
inúmeras ocasiões, e estivemos no Congresso
Nacional, estivemos realizando eventos, aconteci
mentos, trazendo proposições, participamos da
comissão que foi encarregada de formular pro
postas de reformuJação da política habitacional,
temos idéias muito claras a respeito do que e
por que não existiuuma política habitacional neste
País, mas sim uma política financeira com pre
texto habitacional. Temos uma clara noção do
papel que desempenhou o Banco Nacional da
Habitação neste contexto. Sabemos muito bem
das raízes políticas, econômicas e sociais que de
terminaram este quadro, e que não cabe agora
aqui mencionar.
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Masalgumas coisas fundamentais precisam ser
aqui citadas Em primeiro lugar, há um problema
de concepção. É claro que no regime autoritário
a concepção que se estabeleceu foi a de que
os recursos da população, os recursos do Fundo
de Garantia, os recursos das cadernetas de pou
pança, que em grande média também são recur
sos da população, deveriam ser utilizados,ser cen
tralizados postos nas mãos de meia dúzia de enti
dades bancárias, de empresas de construção, em
preiteiras e especuladores de um modo geral, pa
ra construir um sistema fínancetro e construir ou
reforçar, ou fortalecer um setor industnal em detri
mento da finalidade concreta que era atender ne
cessidade de dar acesso à população à condição,
de vida urbana, e à condição de moradia. Esta
concepção é que tem que ser alterada em primei
ríssimo lugar, nesta Assembléia Nacional Consti
tuinte. É preciso que se estabeleça com toda a
clareza o que não há na atual Constituição, que
a habitação é um direito do cidadão, e que meca
nismos asseguram efetivamente que isto não vai
ser apenas uma retórica, que isto não vai ser ape
nas uma declaração de intenções?

É claro que o problema da moradia, da habita
ção, portanto, está referido não apenas à constru
ção em si, não apenas à edificação de quatro
paredes e um teto; há o problema da terra, há
o problema da propriedade, como já foi dito aqui,
e há o problema da democratização, da partici
pação da sociedade, como vai ser dito logo em
seguida.

Para que fique bem claro, a atual Constituição
brasileira, a respeito de moradia, diz o seguinte
no artigo que trata da propriedade - § lOdo
art, 153:a casa é o asilo inviolável. Supõe-se que
para haver o asilo inviolável, há que existir a casa
para o cidadão. Aliáso caput do art. 153 é exata
mente sobre o direito de propriedade. No § 22
assegura-se esse direito, mas é preciso que se
assegure a todos e não apenas a alguns. No art
160, que trata da ordem econômica e social, alí
nea 111, fala na função social da propriedade; nós
aqui já mencionamos que ela tem que ser conver
tida efetivamente, para que o direito à moradia
seja respeitado. No art. 161 fala-se na desapro
priação, e ela já foitratada aqui; no art. 165,quan
do trata dos direitos do trabalhador - e aqui
eu chamo a atenção para um ponto fundamental
- fala-se no salário mínimo, e de modo sintético
define-se que o salário mínimo tem que ser o
suficiente para atender às necessidades básicas.
Supõe-se que a habitação, que a moradia, que
a casa, que as condições de vida urbana estejam
entre as necessidades básicas do cidadão. "Ne
cessidades normais" é a expressão utilizadas.

Agora, um contraste. No art 167, que trata das
empresas concessionárias dos serviços públicos,
que vão ser logo em seguida abordadas pelos
companheiros que já estão à mesa, traz de forma
analítica e detalhada, ao contrário de quando se
fala em salário mínimo, onde só se dizque salário
mínimo tem que ser capaz de satisfazer,conforme
as condições de cada região, as suas necessi
dades normais e de sua família.

No art. 167 os Srs. vejam a diferença. A lei
de explorar sob o regime das empresas conces
sionárias dos serviços públicos federais, estabele
cendo a obrigação de manter o serviço; em segui
da tarifas que permitam a justa remuneração do

capital, o melhoramento e a expansão dos servi
ços, e assegura o equilíbrio econômico e finan
cetro do contrato. Ora, por que não assegurar
na Constituição que nós vamos fazer o equilíbrio
econômico e financeiro do cidadão que compra
uma habitação? Por que permitir que ele seja des
pejado por falta de pagamento? Por que permitir
que as prestações aumentem mais do que seus
salários? Há quem diga que a Constituição tem
sido sintética, mas para os empresários do trans
porte coletivo está aqui colocada, em forma deta
lhada, no item seguinte, fiscalização permanente
e revisão periódica das tanfas, ainda que estipu
ladas em contrato antenor.

Então, para garantir os lucros das empresas,
esta Constituição foifeita;a nova terá que garantir
o equilíbrio nas relações sociais.

E ainda se diz, no § lodo art. lOque todo
poder emana do povo e em seu nome é exercido.
Que isto de fato seja uma realidade, é a nossa
mensagem para os Srs. Constituintes.

Descendo agora para a questão específica da
habitação, para passar aos companheiros que vão
tratar dos serviços públicos, quero dizer, então,
que a primeira coisa que se tem que definir' é
que a habitação terá tratamento social e não pura
mente financeiro ou especulativo. Isto significa
estabelecer claramente qual é o papel do Estado,
qual é o papel da Inícranva privada, o que vai
ser feito com as economias populares, o Fundo
de Garantia e as cadernetas de poupança que
foram criados sob a égide da Lei rr 4.380, da
lei que criou o próprio BNH,e o foram para pro
mover a arrecadação de fundos que possibilitas
sem financiar exatamente o atendimento à neces
sidade de vida e moradia urbana. Por que isto
ser entregue à iniciativaprivada? Anossa proposta
é de que se subtraia a participação da iniciativa
privada na gestão dos fundos públicos e dos re
cursos provementes da população destinadas a
este fim; cadernetas de poupança geridas pelas
instituições oficiais de crédito e não por socie
dades de crédito imobiliário que têm praticado
a maior especulação que já se viu neste País,
exatamente com este instrumento, a caderneta
de poupança.

Em segundo lugar, é necessário eliminar a pos
sibilidade de que com recursos públicos ou do
público, se subsidiem atividade de ordem mer
cantil privada na área da habitação.

Em terceiro lugar, é necessário destinar recur
sos orçamentários para subsidiar a infra-estrutura
nos casos das habitações populares das famílias
de baixa renda, recursos orçamentários que não
existem atualmente para este fim. É uma discus
são importantíssima, que tem que ser travada,
aqui nesta Subcomissão, na própna Comissão
e, inclusive,no âmbito da Assembléia, porque afe
ta outros aspectos que são tratados em outras
Subcomissões.

É necessário se estabelecer um conjunto de
garantias ao cidadão, primeiro de acesso às con
dições de vida urbana e habitação; segundo,
quanto à qualidade. Neste País, ademais de se
ter especulado com as economias populares, e
de se ter desviadoos recursos para outras finalida
des, praticou-se, um crime, talvez, tão ou mais
sério, que é o de construir habitações de péssima
qualidade. E a indústria da construção civil é a
grande responsável por isto, evidentemente res
paldada no autoritarismo desses anos todos da

ditadura, que impediram que a população fiscali
zasse, cobrasse, exigisse e participasse, como nós
queremos que seja feito daqui para a frente.

É preciso estabelecer claramente que há limites
para o reajustamento das prestações, e aquientro
num novo assunto correlato, os aluguéis. E pre
ciso que não se tenha ilusão de que revisando
uma lei de aluguel, vat se conseguir estabilizar
o mercado imobiliário ou o problema habitacio
nal. Os aluguéis têm que ser uma subseção de
uma política habitacional; se esta política habita
cional possibIlita acesso à casa própria ou a lotes
urbanizados próprios, reduz-se a necessidade de
aluguéis, e por aí se pode estabelecer uma política
equilibrada para este setor.

Não há tempo aqui, mas seria Interessante que
se pudesse comentar as últimas medidas: ao pro
jeto Saulo Ramos, que está em debate, traz coisas
terríveiscomo a volta da denúncia vazia,a possibi
lidade de revisão de todos os contratos - são
mais de 50 milhões de brasileiros que vivem sob
o regime da Leido Inquilinato,é o mator de todos
os contingentes no Brasil relativamente à sua dis
tnbuição pelas condições de moradia, são cerca
de 10 milhões de contratos de locação - simples
mente o projeto possobilita que todos os contra
tos, independentemente da época da sua celebra
ção, possam ser revisados. Isto não pode passar,
assim como a volta da denúncia vazia. E claro
que nós sabemos que há distorções também, co
mo aluguéis que estão defasados, etc., mas há
de se ter uma concepção global, se não há ordem
nesta matéria.

Para encerrar, há que haver no plano constitu
cional, onde se fala em destinação de recursos
orçamentários, a definição de uma prioridade pa
ra o atendimento daqueles 3/4, senão 4/5, pois
80% da população que são os que têm renda
mais baixa, e que ficaram excluídos de pratica
mente tudo que se fez até agora em matéria de
habitação no Brasil, e que hoje encontram, como
única maneira de resolver seus problemas, a pura
e simples ocupação dos terrenos e dos conjuntos
habitacionais que estão aívazios,num acinte, num
afronta a esta situação. É preciso estabelecer clara
prioriedade para o atendimento destas necessi
dades. A habitação é o bem mais caro que qual
quer CIdadão compra durante toda a sua vida,
excluído, é claro, qualquer bem de destmação
comercial; dos bens para uso, não há nada mais
caro e, por isto, tão importante, por isto tão deci
sivo, por isto os jornais estão mostrando o que
nós estamos vendo, a explosão urbana aconte
cendo.

Há que reduzir a possibilidade de a íruciativa
privada operar livremente neste campo, restnn
gindo a sua operação ao setor de alta renda, de
média, alta para cima. Nós sabemos que vivemos
uma economia de mercado, que não vão desapa
recer as empresas privadas do setor, mas não
se pode confundir os setores de baixa renda e
a classe média - têm que ter um tratamento
diferenciado. E mais diferenciado os de baixa ren
da, é lógico.

Queria encerrar dizendo isto: nenhum de nós
aqui tem a ilusão de que o problema da habitação
ou o problema urbano é um problema de saber;
cada um aqui é capaz de sentar e escrever um
anteprojeto de Constituição, explicando a maneira
como melhor acha que deveria ser o mundo, a
partir de agora; não é uma questão de saber,
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não é um problema técnico, apenas é um prôble
ma de poder, é um problema de organização dos
interessados, para defenderem os seus interesses.
E é isto que nós, do Movimento Nacional pela
Reforma Urbana viemos fazer aqui e continua
remos a fazer, durante o trabalho dos Srs. Consti
tuintes, e depois, para que se assegure o avanço
possível, neste momento, da História do nosso
País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Nós
queremos agradecer a exposição feita pelo Mário
Madureira, como também ao Constituinte Manoel
Castro que presidiu os trabalhos até este mo
mento, e passaríamos a palavra ao Eloy Píetá,
para fazer a sua exposição.

O SR. ELOY PIETÁ - Sr. Presidente, Consti
tuinte Dirceu Carneiro, Sr. Vice-Presidente,Consti
tuinte Manoel Castro, Sr. Relator José Ulisses de
Oliveira, Srs. e Sr" constituintes, e demais pre
sentes:

Como participante, a nível de Estado de São
Paulo, do Movimento pela Melhoria dos Trans
portes Coletivos, e a nível nacional, deste Movi
mento Nacional pela Reforma Urbana, coube-me
a tarefa, junto com o companheiro Nazareno
Afonso, de apresentar as grandes propostas acu
muladas pelo Movimento pela Melhoria dos
Transportes Coletivos Urbanos, fundamental
mente nos últimos 1O anos, que se resumem
na necessidade de adaptar o sistema de trans
portes coletivos urbanos, que é um serviço públi
co essencial, ao desenvolvimento da realidade
econômica e social do Brasil. Nós começamos
em 1976, porque a partir daí, numa nova fase,
o Movimento pela Melhoriados Transportes Cole
tivos teve um impulso, que não foi gerado, como
muitas vezes nós tivemos que ouvir,pela agitação
das milhares de lideranças espalhadas por todo
o Brasil, deste tipo de movimento. Foi gerado
fundamentalmente pelos acontecimentos da vida
social e econômica do Brasil, alguns aqui já cita
dos, come por exemplo, o imenso crescimento
da população urbana, que chegou de 1950 até
1980, de 36,7% até cerca de 70% de tal modo
que sente que, principalmente nas grandes cida
des, o índice per capita das viagens é muito
maior do que nas pequenas cidades.

Ademanda do transporte coletivo,com o espa
lhamento da cidade se tomou táo essencial quan
to o serviço de água, de luz elétrica, de abasteci
mento, e tantos outros serviços públicos vitais.

Outro dado, Srs. foi a crise econômica que co
meçou a se manifestar a partir de 1974, onde
todos nós nos lembramos do choque do petróleo,
que teveuma aguda recessão nos anos de 1981
a 1983. Então, por que o ano de 1973 começa
a fazer viveros movimentos de transportes coleti
vos? Porque no final da década de 70 e início
da década de 80, há os grandes quebras-quebras
no Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia, manifes
tações espontâneas que reuniram, no Rio e São
Paulo, cerca de 60 mil pessoas, porque a popu
lação tinha sua renda rebaixada, o alto índice de
desemprego, naquela época, a população crescia
enormemente na cidade, e o serviço de transporte
coletivo tinha uma estrutura que ainda tem até
hoje, que não atende à necessidade social. Por
isso é que as grandes propostas dos movimentos
procuram romper essa estrutura. Ao mesmo tem
po em que há os movimentos espontâneos de

que falei - milhares deles pequenos, em todo
o País, até em pequenas cidades - existem tam
bém os movimentos organizados, dos quais nós
fazemos parte. Esses movimentos organizados
em todas as capitais brasileiras, em cidades de
porte médio e, inclusive, em pequenas cidades,
assumem formas variadas, como associações e
federações de moradores - por exemplo, a FA
MERGE,e FRACABE, aqui presentes - que pro
curam liderar a luta pela transformação na área
desse serviço público.

Outras formas, como as diversas associações
de moradores, as associações de transportes co
letivos,associações específicas que surgiram com
essa finalidade, as comissões de transportes, que
não têm registro, não têm nome, mas são milha
res, inclusive algumas que começam a desen
volveruma articulação estadual e nacional, às ve
zes, até estimulados pelo poder público, em anos
recentes, ao notar essa realidade, a EBTU e a
NDP, de nível nacional, estão organizando o 2'
Encontro Nacional de Participação Comunitária
em Transportes Coletivos;também a Câmara Me
tropolitana de Transportes da região metropoli
tana de São Paulo, e inúmeros conselhos muru
cipais de transportes coletivos.

E o movimento, Srs, e Sr", avançou daquele
inicio de 1976 para uma série de propostas a
nível municípal, estadual e nacional, que vão da
participação da gestão dos serviços da definição
dos investimentos, até à elaboração de planos
de transportes coletivos feitos pelos movimentos
de transportes coletivos, que vão também ao nível
da participação na formulação das leis, como es
tamos aqui agora, e estivemos em tantos e tantos
locais; não eu, mas companheiros de luta de
transportes coletivos,propondo leis no Estado de
São Paulo e em tantos municípios de todos os
estados do País. Também é fundamental, para
nós, a questão de política tarifária.

Para apresentar as grandes propostas acumu
ladas, nacionalmente, pelo Movimento de Trans
portes Coletivos Urbanos, vou passar a palavra
ao Nazareno Afonso, que vai colocar as grandes
bandeiras de nosso Movimento neste momento
decisivo,nesta oportunidade excelente dada pelos
Srs. Constituintes. (Palmas.)

O SR. NAZARENO AFONSO - Sr. Presidente,
Dirceu Caneiro, Sr. Vice-Presidente, Manoel Cas
tro, Sr. Relator, José Ulisses de Oliveira.

Venho aqui com uma experiência de quase dez
anos de assessoria técnica aos movimentos e as
sociações de usuários de transportes de São Pau
lo, que me permitiram elaborar uma tese de mes
trado sobre esse tema na Faculdade de Arqui
tetura e Urbanismo. Participo também de outras
entidades, como do Centro de Documentação
Popular, e do Centro Pastoral Vergueiro, e sou
Vice-Presidente do Sindicato dos Arquitetos de
São Paulo.

O que venho trazer aqui, da parte do MOVI
mento, da experiência de todos esses anos, em
pnmeiro lugar é uma afirmação de que vivemos
uma calamidade pública nos transportes deste
País. Andar de transportes é considerado pelos
movimentos, é considerado por qualquer traba
lhador com quem a gente tenha condição de ter
uma conversa, como uma violência cotidiana; é
uma violência sistemática, quase como uma tor
tura diária, o que o trabalhador vive dentro do

sistema de transportes neste País inteiro. Essa
responsabilidade, os movimentos atnbuem clara
mente ao poder público que durante todos esses

anos tem se tornado omisso e, às vezes, conivente
com essa situação e esse quadro dos transportes
no País. Esse quadro tem obrigado, como o Elól
falou, a reações de autodefesa que chegam ao
abusurdo de levar a população aos quebras-que
bras. Esses movimentos têm obrigado a popu
lação a ocupar horas e horas do seu tempo para
se organizar, reinvidicare se fazer presente dentro
dos órgãos públicos, um espaço conquistado
ponto a ponto, passo a passo, dentro desses ór
gãos. É um trabalho duro que vem crescendo,
não só no sentido da reivindicação localizada,que
é a melhoria da linha no local, mas passando
efetivamente para propostas, que possam levar,
de forma mais concreta, à solução do sistema
de transportes

Aavaliação que o Movimentofazé que a política
levada pelo Governo tem como objetivo básico
a acumulação do capital. E ISSO ela se mostra,
como? Numa política onde aloca mais de 90%
dos seus recursos em sistemas que garantam
grandes obras públicas. Temos um investimento
imenso neste País nos últimos dez anos - para
citar um período - no sistema de alta capacidade,
que tem carreado todo esse volume de recursos,
enquanto o sistema de ônibus, que na realidade
carrega 80% ou mais dos trabalhadores neste
País, não tem o menor recurso nessa área e é
controlado por um setor capitalista, hoje, que não
tem se modernizado e tem-se mostrado incompe
tente, tem-se mostrado sem nenhuma iniciativa
efetiva de vir a se mostrar capaz de se responsa
bilizarpor operação do sistema de transporte, que
são os empresários de ônibus.

Então, a nossa proposta, a nossa posição, em
primeiro lugar, é que os usuários não reconhecem
os empresários de ônibus como reais, como ca
pacidade técnico-administrativa de prestar esse
serviço. Achamos, também, que o poder público
tem-se mostrado incompetente.

Nossas empressas públicas têm-se mostrado,
de forma cabal, como locais de empregos, cabi
des de empregos, instrumentos políticos, castelí
nhos que defendem seus recursos, cada um no
seu canto. Não existe uma articulação institucio
nal, cada empresa tem o seu dinheiro, o Governo
aloca dinheiro carimbado. Não temos, por exem
plo, autonomia dos Estados e Municípios,quanto
à alocação de recursos. O dinheiro vem de Brasília
fechado, carimbado e, ás vezes, não vem só de
Brasília, vem do FMI, vem a nível internacional,
quando a gente implanta o trem japonês em Porto
Alegre, quando a gente aloca recursos em Belo
Horizonte, acho que é o trem francês lá, quer
dizer, enquanto temos uma indústria ferroviária
nacional, 80% ociosa neste País, é um absurdo
imaginar uma indústria de capital basicamente
nacional e público, como a Marfesa e a Cobrasma,
com 80% ou mais da sua capacidade industrial
ociosa

Esse posionamento é fundamental e estrutural
na nossa proposta, e nesse sentido, também que
remos colocar a questão da atuação do Poder
Legislativoneste processo. O Executivo, pela cen
tralização de poder que tem hoje, tem colocado
totalmente fora do processo decisório o Poder
Legislativo, e isso tem comprometido, efetiva
mente, o resultado da política de transporte, por-
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que o Poder Legislativo é um Poder muito mais
próximo do povo, eleito diretamente. E, os planos
de transporte, os investimentos e a implantação
devem passar por aprovação legislativa.

Nesse sentido, gostaria de elencar as propostas
que o nosso Movimento Nacional pela Reforma
Urbana, que congrega vários movimentos de
transportes - que esperamos, e vamos trabalhar
para que se multipliquem nesse período - defen
de em primeiro lugar o monopólio público do
sistema de transporte: Defendemos com todas
as letras esse monopólio e achamos que isso
é possível que os recursos existem. Aqui não há
espaço para Justificar, mas há estudos técnicos
mostrando que apesar de dizerem que não exis
tem recursos para viabilIzar a estatização com
pleta do sistema de transporte isso, é irreal, pois
existem condições técnicas, desenvolvimentos
técnicos efetivos no País, acumulados em vários
Estados, e mesmo na EBTU,que têm condições
de capacitar, tecnicamente, desde uma pequena
prefeitura até o Estado, para viabilizar a estatização
global do sistema.

Agora, achamos do mesmo jeito que essa esta
tização, não pode se dar sem cotrole social, e
o controle social, para nós, se coloca de uma
forma muito clara. Em primeiro lugar, todos os
planos, projetos e alocação de recursos têm de
ter aprovação legislativa; se não tiver essa aprova
ção legistativa, permitirá desmandos e absurdos
como hoje vivemos em São Paulo, quando o pre
feito inventa trenzinho, túneis, do jeito que ele
quer e tudo bem, não existem planos, não existe
nada que sustente uma posição desse tipo. Então,
tem que ter os planos de transporte e os recursos
têm que ser transformados em lei e aprovados
pela legislação. Da mesma forma, as entidades
populares e dos trabalhadores de transportes têm
de estar presentes nesse processo de decisão,
elas têm que ser ouvidas, têm que estar presentes,
e elas têm condições hoje, claras, técnicas, em
todo País, para assumir esse lugar, e têm demons
trado, como o Elói colocou, em várias instâncias,
onde se sentam junto com qualquer técnico, com
qualquer membro do Govemo e elaboram as pro
postas e tem condições de encaminha-las.

Outra coisa é que nesse processo e nessa linha
de pensamento colocamos, de imediato, que a
Constituinte deve vetar todo e qualquer subsídio
ao setor privado que preste serviço público. Isso
é fundamental para que não se permitam brechas
nesse processo de transição de um sistema ope
rado fundamentalmente pelo setor privado para
o setor público.

Outro ponto que é fundamental para o Movi
mento, é a questão tarifária.Atarifa,que em 1938
chegou a ser fixada em 3% do salário mínimo,
depois foi fixada a .6%, hoje chega a ser 30%
do salário mínimo. E Impossível se imaginar que
um trabalhador vá ter de assumir, indefinidamen
te, essa responsabilidade pelo custo global do
sistema de transporte. Hoje,o empresário de ôni
bus é financiado exclusivamente pelo trabalhador,
não tem dinheiro público lá dentro, a não ser
o sistema viário.Nossa proposta é de que as tarifas
se limitem a 6%, e para não mostrar que essa
proposta é simplesmente de endividação do Po
der Público, colocamos a necessidade de formar
um fundo econômico-financeiro, admmistrado
pelos municípios e Estados, para cobrir essa dife-

rença entre o valor do custo do transporte e o
da tarifa. Com ISSO, estamos colocando o seguin
te: se este País avançar para os direitos sociais
e tiver um salário mímrno justo, esse fundo desa
parecerá nesse momento, porque no instante em
que o salário mínimo cobrir os 6% do custo de
transporte, estaremos com um salário mínimo
decente, embora ainda não nos níveisque o movi
mento social defende.

Gostaria de encerrar, colocando aos Srs Cons
tituintes o posicionamento dos movimentos po
pulares de transporte deste País, no qual tivemos
que centrar mais em algumas experiências locali
zadas, mas que tem fôlego, que cresce, e que
está se mostrando, de fato, como alternativa real
de se fazer presente na gestão da cidade e das
coisas públicas.

Era isso, muito obrigado. (Palmas.)

O SR PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) -Agra
decemos aos expositores Eloy Pietá e Nazareno
Afonso, e passamos imediatamente para os próxi
mos dois, Juscelino Silva Neto e Sérgio Andréa,
que fazem parte do mesmo bloco de expositores.

O SR. JUSCELINO SILVA NETO - Sr. Presi
dente, nobres Constituintes, e demais presentes:

Quando estamos interessados em colocar as
questões urbanas aqui, na Constituinte, é porque
achamos que temos condições reais, hoje, de um
ordenamento jurídico capaz de resolver os proble
mas que o nosso povo está vivendo - basta a
vontade dos Constituintes. Quando a gente vê
que, hoje, milhões e milhões de pessoas passam
fome neste País, milhões e milhões de pessoas
são jogadas na rua, há assaltos e insegurança,
pnncipalmente nos grandes centros urbanos, que
traumatizam a população, não entendemos de
outra forma senão que o Poder Público, o Gover
no, principalmente, nos últimos vinte e poucos
anos, só se preocupou com a acumulação de
riquezas e com os grandes capitalistas; isso fez
com que os 5% mais ricos da população ficassem
cada vez mais ricos e a imensa maioria ficasse
mais pobre, trazendo os problemas sociais que
estamos vivendo atualmente.

Hoje, no Brasil, notamos que não há nenhum
projeto de habitação claro. Antigamente, as áreas
mais reacionárias da sociedade brasileira coloca
vam a questão da invasão como alguma coisa
que a sociedade não apoiaria - hoje é uma reali
dade. Sou da Região Leste de São Paulo, sou
do Movimento dos Sem-Terra, e noto que toda
a população do Leste de São Paulo apoiou as
invasões que ocorreram, de aproximadamente 40
rml famílias e, embora não tenha o número preci
so, mais de cem mil pessoas envolvidas direta
mente na ocupação de terrenos púbhcos, de terre
nos ociosos.

Isso demonstra que o problema da habitação
no Brasil, não é mais um problema da classe
que antigamente se diziamenos privilegiada,mas
é de toda a classe assalariada, pois praticamente
todos os assalariados, hoje, estão sem condições
de pagar um aluguel.

O momento é propicio para serem feitas modi
ficações. Para isso, nossos Constituintes têm de
aprovar leis, De outro lado, a sociedade civil deve
participar do processo de execução dessas leis.
Os princípios gerais estão colocados no nosso
documento, constituem matéria da Constituição
Federal, a ser regularizada pelos poderes locais,

ou seja Câmara dos Vereadores e dos Deputados
estaduais

Para se mudar esta realidade, é necessária a
participação da comunidade. É importante que
a sociedade civil participe na defesa destes princí
pios que consideramos fundamentais. Como se
dá essa participação? Atravésde suas associações
e organizações próprias.

O Poder Público, por não responder aos anseios
da população, está hoje desprestigiado, principal
mente o Parlamento. As instituições brasileiras
estão completamente falidas do ponto de vista
da credibilidade social.

É necessário, no processo de ordenamento da
nova sociedade, que, esperamos, a Constituinte
vai fazer, a participação da comunidade, inclusive
na elaboração das leis. Os poderes constituídos
têm de participar junto com a comunidade no
novo ordenamento social. Só assim será possível
mudar as regras do jogo. Do contrário, iremos
ter explosões sociais gravissimas, que, de uma
certa forma, já estão acontecendo.

A maior de todas as leis é a da sobrevivência.
Nmguém é capaz de contê-Ia, nem os regimes
duros. É ela que faz, muitas vezes, o povo ocupar
terrenos nas cidades, contra a própria lei consti
tuída porque é uma lei irreal, não corresponde
à necessidade efetiva da população no momento
atual.

Para se ter uma idéia dessa acumulação de
riquezas e especulação imobiliária, uma cidade
como São Paulo deve ter, hoje, por volta de 40%
de suas terras não construídas. Isso significa que
as terras particulares da cidade viraram um gran
de investimento, como se fosse uma cademeta
de poupança, isto é, uma forma de rendimento
de dinheiro.

Nosso projeto é no sentido de corrigir essas
distorções. Do nosso ponto de Vista, a propriedade
deve ser vista em todos os níveis de interesse
social. Mesmo sendo administrada, no sistema
capitalista, pelo particular, o objetivomaior da pro
priedade deve ser o de atender às questões so
ciais. Não há lei de propriedade abstrata, como
estamos vendo hoje, quando se diz: "Eu tenho
a lei, a terra é minha, eu sou o dono", como
se fosse um senhortodo-poderoso; como se Deus
tivesse descido do Céu e colocado aquela terra
em suas mãos.

Historicamente, essa terra pertence ao povo.
Quando se analisam as questões sociais, o faze
mos dentro de um contexto histórico: o mundo
foi dividido e subdividido, e assim foram se acu
mulando as riquezas. Segundo a lei do desenvol
vimento da humanidade, as terras e as proprie
dades têm que estar a serviço da coletividade,
sejam elas administradas pelo Poder Público ou
pelo poder privado.

Reafirmamos que o nosso projeto de partici
pação popular e de contrução democrática da
cidade é no sentido de colocar a comunidade
junto aos poderes constJtuídos no ordenamento
do sistema urbano em geral. Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Agra
decemos a exposição e passamos imediatamente
à outra

O SR. SÉRGIO ANDRÉA - Sr. Presidente da
Subcomissão, Constituinte Dirceu Cameiro; Srs.
Constituintes; representantes de entidade aqui
presentes:
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Represento a Federação das Associações de
Moradores do Estado do Rio de Janeiro, a FA
MERJ, e faço parte, também, do Movimento Na
cional pela Reforma Urbana.

Para nós, da FAMERJe do Movimento Nacional
pela Reforma Urbana, é motivo de grande satisfa
ção ter, na Presidência desta Subcomissão e ao
falar exatamente sobre o tema de gestão demo
crática, o Constituinte Dirceu Carneiro. S. Ex', na
quele período ainda mais ditrcil, que foi o da dita
dura, como Prefeito da Cidade de Lages, em Santa
Catarina, iniciou um trabalho de renovação da
gestão democrática dessa Cidade. Todos conhe
cem o hvro "A Força do Povo", que era o lema
da administração do Constituinte Dirceu Carneiro.

Queremos exatamente trabalhar nessa direção.
Não faz sentido, por tudo que já fOI aqui exposto,
que as nossas cidades contmuem sendo geridas
da forma mercantil e autoritária como têm sido
ao longo do tempo. A produção é social, mas
a apropriação é privada. Os serviços, os bens e
os equipamentos existem, mas não são colocados
à disposição de todos. O quadro de nossas cida
des é o de uma cidade sadia, de um lado, provida
de bens, equipamentos urbanos e comunítános:
de outro lado, o de uma cidade doente, sem esses
equipamentos e serviços.

Esse seria um fato meramente formal e acadê
mico, se, ao lado da cidade doente, não morasse
a absoluta maioria da população brasileira, repre
sentada por milhões e rmlhões de famílias.

É preciso repensar a administração da cidade.
Gestão democrática da cidade não é só um Legis
lanvo funcionando mais e melhor, pois este fun
ciona mal, desde as Câmaras mumcipais, que
aprovam leis, como por exemplo, de zoneamento
urbano, resultado da pressão dos donos da cida
de: construtores, incorporadores, banqueiros, do
nos de terras; e aprovam leis de zoneamento urba
no à revelia e ao arrepio do interesse do conjunto
da população.

Não é discurso. Hoje, na Câmara de Veradores
do Municipio do Rio de Janeiro, os companheiros
estão fazendo um protesto e um trabalho. Existe
um anteprojeto de um vereador, no sentido de
que a Lei de Desenvolvimento Urbano, entre ou
tros itens, permita a remoção de favelas. Ele am
plia o prazo para os loteadores que não cum
priram com a obrigação prevista pela Lein° 6.766,
permitindo-lhes continuar a se utilizarem desses
expedientes. Essa legislação propõe, também, a
construção de espigões em qualquer lugar e sem
nenhum controle.

Há especulação com a terra, sobretudo naque
las áreas onde o serviço público e o equipamento
urbano foram levados com o dinheiro da popula
ção. Nas nossas cidades, o custo é sempre sociali
zado; a apropriação é que é privada. O custo é
sempre socrahzado, porque é o resultado do paga
mento de impostos por parte de toda a população.
Mas a apropriação é dirigida para os estratos de
mais alta renda e por aquelesque se apropriam
e que têm lucros exorbitantes.

Gestão democrática de uma cidade significa
acabar, de uma vez por todas, com a impunidade,
que vem ao longo de tantos anos sem ser resol
vida, sequer equacionada. Outros falaram de em
presas, de liquidação extrajudicial,da luta da habi
tação, esses seriam ótimos exemplos. Está nos
jornais recentes que o grupo da Delfín, do Sr.
Ronald Levmsohn passa a ser credor do Governo

FederaL O Consultor-Geral da República diz que
não assma o cheque, no que está muito certo.
Apesar da legislação criada, permitindo que o pas
sivo fosse congelado e o ativo, reajustado, houve
discussões dessas empresas com liquidação ex
trajuclicial.

Há aspectos que não são tema da gestão demo
crática da cidade, mas são matéria de Direito Pe
nal.

A gestão democrática da cidade significa o
acesso à informação, ter direito a saber o que
vai acontecer na sua Cidade, na sua vila, no seu
bairro, no seu Estado; o que vai ser construído
para o desenvolvimento da cidade. Não para ter
participação exclusiva, mas para ter direito à parti
cipação.

O Movimento Nacional pela Reforma Urbana
não pretende ter nenhum tipo de privilégio ou
exclusividade na gestão democrática da cidade,
mesmo porque não seria uma gestão democrá
tica. Desejamos e exigimos ser reconhecidos co
mo participantes, como representantes, como
atores do que se passa na Cidade. Cada um de
nós, no conjunto da população, é o construtor
da cidade e o responsável pelo seu ordenamento
e pela sua vida. As cidades sem as populações
e sem a participação produtiva dos seus trabalha
dores e do conjunto da população não são de
nada.

Temos propostas concretas no sentido da mu
dança Imediata dos métodos de se fazer política
nas Cidades. E preciso que a gestão democrática
seja uma realidade e deixe de ser discurso, deixe
de ser participação em grupo de trabalho para
reformular sistemas que nunca são reformulados
- vide o Sistema Financeiro de Habitação.

Gestão democrática, para nós, Significa o res
peito a cada cidadão, a todos os segmentos so
ciais e a todas as representações. É preciso que
a lei obrigue o poder municipal a ter um plano
de uso e de ocupação do solo urbano e do trans
porte. É preciso que a lei permita a participação
popular em diversas instãncias É preciso que a
lei prevej~ formas de audiência de participação
popular. E preciso que a lei possibilite a partici
pação da ínícíatíva popular para mudar a legisla
ção municipal. E preciso que a lei possibilite o
veto a uma lei municipal e que esse mesmo veto
seja submetido ao referendo popular.

Vejam que há um encadeamento. É possível
a população apresentar uma iniciativa de lei 
não está assegurado que essa lei será aprovada.
E possível que a população vete, mas não está
assegurado o veto; ele será submetido ao refe
rendo popular.

São formas de se concretizar a gestão demo
crática, que não pode estar ao sabor do represen
tante municipal, mesmo eleito, para modifica
ções, nem ao sabor daqueles eleitos represen
tantes legislativos, até porque sabemos quantas
deformações existem em nossos processos elei
torais.

Aparticipação da população não é uma dádiva:
é um direito. Por isso, ela precisa estar escrita
na Constituição, de maneira a ser auto-aplicável
e regulamentada. O que está na Constituição deve
ser transformado em lei ordinária e com prazo
determinado. Do contráno, as Constituições são
tão gerais quanto inócuas: "Todos são iguais pe
rante a lei" ou "Todos têm direito à habitação".
Sem uma lei ordinária complementar e sem me-

canismos que assegurem a participação, isso é
absolutamente inócuo.

Finalmente, é preciso que, quando o represen
tante do Poder Executivo, em qualquer nível, des
cumprir a lei, a população tenha uma forma de
questioná-lo juclicialmente. Isso deve estar expres
so no controle sociaL Esse representante deve
dar conta, ao povo, da utilização de recursos públi
cos, porque ele foi colocado lá pela população.
E não pode ser só ao final de 4 anos, mas num
processo democrático, pois a democracia não de
ve ser só representativa: tem de ser partícípatíva,
Na prestação de contas, reduziremos muito a ím
purudade reinante.

Gostaria da atenção especial dos Srs. Consti
tuintes para o seguinte: nós, enquanto movimento
popular, não viemos ameaçar ninguém, mas de
bater e expor nossas idéias. Se na nova Consti
tuição não forem operadas mudanças significa
tivas que abram a possibilidade de participação
e que diminuam a segregação em que vive hoje
grande contingente da população nas cidades,
então não teremos compromisso como essa nova
Lei Magna. Só assumiremos compromissos com
as mudanças e as transformações. A população
poderá desobedecer, mesmo porque os podero
sos já desobedecem há muito tempo. O Presi
dente da FIESP, em pleno Plano Cruzado, decla
rou que iria fechar fábricas, despedir operários
e aumentar preços, e nada lhe aconteceu! Ao
contráno, os preços foram majorados, e o Plano
Cruzado terminou com o congelamento.

Sr. Presidente, Srs, Constituintes, nosso com
promisso é com as mudanças necessárias e fun
damentais. Não vamos mudar a modalidade do
regime, mas é preciso que esse regime tenha
abertura para as gritantes necessidades sociais.
Se isso não mudar, não teremos compromisso
com a nova Constituição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Agra
decemos a exposição feita.

São12h45min. Propomos suspender a reunião,
pois há um clispositivo regimental que proíbe o
funcionamento simultâneo da reunião da Subco
missão com a sessão do Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte, que reabre às 14:00h. Para
não entardecer muito, proponho que retomemos
às 15:00h, dando tempo para o almoço, quando
então voltaremos para debater até a hora que
for necessário.

O SR ELOY PIETÁ - Eu queria encaminhar
para a Subcomissão este documento que foi tira
do pelo conjunto de entidades que participam
do Movimento Nacional pela Reforma Urbana. Eu
trouxe uma cópia para cada membro da Subco
missão, porque, inclusive, parece-me fundamen
tal que todos tenham acesso a esse documento,
já que uma parcela bastante reduzida dos Consti
tuintes desta Subcomissão efetivamente assistiu
ao conjunto da exposição desse movimento.

Ao entregá-lo, ressalto uma coisa que foi já
apontada por outros companheiros, que é o fato
de que esse documento foi produzido, e não é
por acaso que deu tanto trabalho, por um con
junto de entidades de natureza, inclusive, bastante
diversa: entidade de moradores, entidades repre
sentativas de classe, diferentes tendências políti
cas e diferentes Estados e realidades, portanto,
regionais.



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 99

Essa característica do documento dá uma im
portância, porque significa uma conjunção de for
ças que estão presentes apoiando aquilo que foi
exposto aqui, nesta manhã.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Sim,
queremos cumprimentá-los por terem consegui
do este avanço significativo.

Tenho certeza que isto significa muito mais,
aqui na Subcomissão, do que se fossem fragmen
tos; apresentando-se a idéia do conjunto, têm-se
muita força e muito peso.

Queria, também, registrar que todas as exposi
ções estão sendo gravadas, vão ser imediatamen
te colocadas em textos e publicadas no Diário
da Constituinte, e claro que a apresentação de
documentos, formalmente organizados, ajuda, fa
cilita o trabalho da Subcormssâo, Quero, ainda,
registrar que hoje é o último dia em que os Consti
tuintes podem entrar com iniciativas de contri
buição para a Constituição, para a formulação
da nova Constituição, daí um certo atropelo, hoje,
na Casa, onde deverão entrar milhares de propos
tas, pois é o último dia. De modo que neste tam
bém é um dos motivos porque todos andam cir
culando bastante.

Suspendemos, então, os trabalhos e aguardamos
às 15h.

(A sessão é suspensa às 12h40rnín e reaberta
às 16h8min.)

oSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esta
mos reíniciando os nossos trabalhos e com aque
la circunstância que já tínhamos comentado hoje
de manhã, de que hoje é o último dia em que
o Constituinte pode apresentar, no plenário, as
suas propostas; de modo que hoje estão entrando
milhares delas. Muitos companheiros nossos já
vieram aqui e voltaram para encaminhar os últi
mos detalhes.

Mas, vamos continuar o nosso desempenho
aqui, até porque este material todo, como eu já
havia falado, vai ser publicado no Diário da
Constituinte ipsis Btteris, e esta é a última au
diência pública. ASubcomissão, agora, vai se reu
nir internamente para tratar detalhadamente de
todas as propostas que foram feitas durante essas
audiências e para o Relator colher, dos partici
pantes desta Subcomissão, as idéias e processar,
finalmente, o relatório, que deve ser apresentado
neste plenário, já na sua primeira versão, na se
gunda-feira.

De modo que, neste final de semana, todos
vão se dedicar inteiramente à elaboração desse
relatório, que deverá conter tudo, praticamente,
que passou por aqui nesse período.

Continuaremos, então, convidando a Associa
ção dos Inquilinos do Rio de Janeiro, pelo Sr.
Georgis Georgis, para fazer parte da Mesa; a Asso
ciação dos Inquilinos da Ceilândia, na pessoa de
Ipaninona Rodrigues da Silva;a Confederação Na
cional das Associações de Moradores - CONAM
-, pelo Sr. João Bosco e a Federação das Asso
ciações de Moradores do Estado do Piauí, pelo
Sr. José Anselmo de Oliveira.

Com a palavra o expositor da Associação dos
Inquilinos do Rio de Janeiro.

O SR. GEORGIS GEORGIS - Sr. Presidente,
Dirceu Carneiro, Sr. Vice-Presidente, Constituinte
Manoel Castro, Sr. Relator, José Ulisses de Olivei
ra, colegas, companheiros e companheiras aqui

presentes. Antes de iniciar, gostaria de fazer uma
rápida apresentação da nossa Associação dos In
quilinos do Estado do Rio de Janeiro.

Ela tem uma história que remonta há cerca
de 15 anos, quando eu era, ainda, universitário
da UFA (?), onde instalamos uma espécie de co
missão para levar à opinião pública o sofrimento,
a perseguição, toda uma fórmula que o regime
antigo, que está aqui perto de nós e todos nos
lembramos, fazia.

Disso nasceu a idéia de que levássemos à co
munidade as informações e soubéssemos qual
a sua opinião e o que poderíamos recolher dela.
A idéia foi aflorando até 1979, mais ou menos;
em 1981 nos a lançamos, mas não foifeliz,porque
havia, ainda, o resquício do AI-5 e a perseguição
- e modéstia à parte, fui um dos também benefi
ciados, em várias vezes, com a prisão e com per
seguições policiais, etc.

Fundamos, então, a pedido e mesmo por reco
mendação da OAB, do Rio de Janeiro, pelo Dr.
Artur Laving a Associação dos Inquilinos do Edifí
cio Nacional, onde moro há 13 anos, e que é
uma miniatura do Brasil em todos os sentidos.

Lá tentamos, novamente, a fundação da Asso
ciação dos Inquilinos do Estado do Riode Janeiro,
que foi conseguida no ano passado, quando o
Plano Cruzado estourou, começando, aí, a nossa
luta.

Gostaria de dizer a V. Ex", antes de entrar na
nossa proposta, que quem não tem fé, quem não
acredita, quem não tem amor a uma coisa, jamais
conseguirá a vitória ou o sentido da vida quando
procede, quando trabalha, quando produz.

Resistimos, mas no dia 17 ou 19 de maio do
ano passado, ao meio-dia, na minha casa, 10
elementos ligados ao síndico, ligados a elementos
de fora, sem citar aqui a origem étnica, tentaram
um assassinato. Isso é só uma demonstração de
quanto a questão do inquilinato tem valor e impor
tância para o capitalismo.

Depois da descolonização da África chamada
portuguesa, a questão do Oriente Médio e próxi
mo, o dinheiro do capital vem se deslocando para
São Paulo e, grande parte, para o Rio de Janeiro.

Para mim, como estudioso de problemas orien
tais, como sociólogo e historiador, essas coisas
não escapam.

Gostaria de levar ao conhecimento de V. Ex"
a importância da questão da propriedade, da
questâo do aluguel, como é vista a questão da
remessa de lucros para fora, porque, pelo menos
na nossa cidade, Niterói, no Rio de Janeiro, pode
se acreditar, há remessa de lucros para fora. E
isso, Srs, Constituintes, como V. Ex" sabem, im
porta tanto ao capitalismo hoje, quanto à questão
da informática.

Nesse sentido, conseguimos formar a idéia da
Ação dos Inquilinos e viemos lutando até o pre
sente momento; tivemos apoio da OAB, que de
sistiu e novamente ingressou, e, hoje, nos encon
tramos com D. Sônia Saturnino Braga, que faz
parte dessa Comissão, e lrineu José de Souza,
ambos Vereadores do PDT, da Câmara Municipal
de Niterói.

Tivemos apoio integral dos 17 Vereadores do
PMDB da Câmara Municipal de Niterói, e a idéia
está indo para a frente.

Apenas um parágrafo para V. Ex" refletirem:
na época do Governador Leonel Brizola, ele afas
tou o delegado Celso Miranda, com 45 poliéiais,

da 7' Delegacia de Niterói, e os depoimentos 
podem acreditar - até hoje não foram efetuados.
Quem quiser pode fazer essa pesquisa. E por
quê? Porque para qualquer tipo de liderança que
surge, qualquer tipo de grito, qualquer movimento
de cunho popular, acontece logo esse fenômeno
chamado bloqueamento e até assassinato, e isso
não é justo.

Esse fenômeno não é distante do Araguaia,
do Ceará, de São Paulo, de Jânio Quadros, ou
do centro do Brasil; por trás de tudo isso há ele
mentos que sustentam uma posição do capita
lismo, tanto nacional como internacional.

Para isso, elaboramos uma proposta chamada
Consolidação da Lei do Inquilinato.

Em face de pronunciamento de governantes
como o representante do Governo, Dr. Saulo Ra
mos, Procurador-Geral da República, sobre a
questão da volta da denúncia vazia, da venda do
imóvel para o inquilino, com isenções fiscais, da
redução da revisão do contrato de 5 anos para
dois e outros elementos que estão à disposição
de V. Ex.. , aqui no Congresso, faço um apelo
aos Srs. Constituintes em virtude do despejo em
massa que está ocorrendo em Niterói, no Rio
de Janeiro, do aumento que duplicou depois do
descongelamento - de 100 para 400, 500 a
1.000%, em determinadas áreas, dependendo
dos valores mercantis que ali existem.

Antes de mais nada, temos por concepção que
quanto maior é o aluguel, maior é a inflação, quan
to maior é a explosão demográfica nas cidades,
maior é a carência de tetos para a maioria esma
gadora da população de proletários e classe mé
dia. Portanto, V.Ex" vêem que a questão da cons
trução civil não corresponde à necessidade de
15 a 20 milhões de tetos, hoje, pelo menos na
esfera de cidades como Riode Janeiro, São Paulo,
Brasília e outras áreas.

Nesse sentido, a Associação dos Inquilinos con
sidera que o aluguel não é fonte de renda para
acumulação de capital, assim como o salário não
o é para que o assalariado possa pagar o aluguel
que passa, por exemplo, de 900 para 15 mil cruza
dos, como está ocorrendo na cidade de Niterói,
onde verificamos vários fatos nos Tribunais de
Justiça, tanto no Rio de Janeiro como em Niterói.

Na nossa proposta, o primeiro item que nos
é mais importante, para a democratização do pré
dio coletivo, do condomínio coletivo, dessa massa
de proletários de classe média e média urbana,
é que o inquilino tenha direito pleno de ser síndico
do prédio, de ser presidente do conselho fiscal
ou deliberativo. A partir dessa premissa, com o
inquilino podendo votar em quem quiser para
síndico, se quiser pode votar no proprietário, tere
mos nas nossas mãos o instrumento para que
haja controle.

Em primeiro lugar, temos a questão da deca
dência sexual em meios coletivos como esses,
e V.Ex" sabem muito bem.

A chamada "nova favela de quatro paredes",
"de quatro tijolos", como o caso de prédios de
Niteroi, Rio de Janeiro e outras partes do Brasil,
as chamadas Kitchenets de 3,5m X4, 5m, onde
vivem um amontoado de gente - o pai, o filho,
e o neto, às vezes, perguntamos: onde fica a ques
tão da postura, das relações e comportamento
sexuais entre esposo e esposa, num prédio de
quatrocentas unidades de apartamentos, sem sa
lão para as crianças, sem lugar de descanso para
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05 velhos aposentados, sem água corrente, gara·
gem, limpeza nas cisternas internas?

Estou falando do Edifício Nacional, em Niterói,
mas no resto do Brasil, pela pesquisa feita em
Niterói e no Rio de Janeiro, há cerca de 70%
desses prédios nessas condições precaríssimas.

A proposta de introduzir o inquilino com direito
e ser síndico perante o conselho fiscal consegue
controlar as despesas e introduzir na reforma
do prédio - que nós exigimos - áreas de lazer,
esportes, o controle da questão de saúde pública,
defesa e segurança. Quantos prédios neste País
- inclusive o Andorinha, no Rio de Janeiro, há
dois anos, o Andraus e o Joelma, em São Paulo
- funcionam sem as mínimas condições de sal
var alguém em casos de incêndiso? Nossa pro
posta é introduzir esses elementos básicos nos
prédios. A partir desses elementos, se consegue
penetrar na administração do condomínio,através
do inquilino que é aquele que paga, além do alu
gueI, a taxa de condomínio, luz, água, esgoto,
taxas extraordinárias impingidas pelo novo capa
taz do capitalismo, chamado síndico. Enfim, todos
esses elementos são uma exploração, uma aliena
ção da consciência nacional. Se quisermos resga
tar a liberdade neste País e renunciarmos a qual
quer co-relação de forças armadas, não podemos
abdicar também da nossa liberdade de dizer. Para
isso, viemos aqui para transmitir aos Srs. Consti
tuintes, nos quais votamos no último dia 15 de
novembro, para que se tome consciência do pro
blema. Talvez V.Ex'" não vivam de perto o proble
ma, como nós. É claro que não farei uma leitura
linear da questão, como nós colocamos à dispo
sição dos Srs. Mandamos que fossem reprodu
zidas algumas cópias, a fim de que todos possam
se inteirar da nossa proposta.

Há ainda uma questão muito importante, que
é a da promessa de venda - Decreto-Lei n° 6.649,
de 16 de maio de 1979 - que me parece viável.
Só que exigimos acrescentar a essa lei ao invés
de trinta dias - porque para o inquilino, que está
ocupando tal imóvel, sendo notificado judicial
mente ou comprovadamente, em trinta dias, ele
não pode se locomover para preparar e apresentar
sua proposta ao proprietário. Sugerindo, então
o prazo de noventa dias. Outra questão muito
importante - e no Rio de Janeiro já ocorreram
vários casos assim - é que o inquilino sai do
imóvel ocupado e o proprietário coloca seu filho,
neto, esposa ou cunhada para ocupar o imóvel
durante um ano. Após esse período, ele volta a
ocupá-lo. Antes, pagava dois mil cruzados e pas
sou para vinte mil. E uma inflação. Além de tudo,
como fica o inquilino que tem dois, três e até
cinco filhos? Caso assim ocorreu em Niterói há
dois meses. Um colega nosso, Professor da Fa
cerj, Jorge de Araújo, com dois filhos e a mulher,
pagava de aluguel novecentos cruzados. O meu
patrício, um turco, exigiu dele quinze mil. Para
ser freguês, baixou para doze mil. Ele ganha seis
mil cruzados. Quantos brasileiros ganham essa
quantia? Um salário mínimo, que paga duzentos
passou para quatro mil, em Niterói? Pela pressão,
pelo uso da polícia, pelo abuso dos juízes, pelo
encorajamento dessa fórmula, que é muito anti
pático dizermos nesta mesa. Mas, como dizia Só
crates, "dizer a verdade sempre é incômodo para
quem a diga e para quem também a nega". A
nossa obrigação como líderes populares, como

.juízes, professores e Constituintes é dizer a verda-

de e defendê-la. Hoje, amanhã, ou depois, vamos
acordar numa guerra civil. Em São Paulo, Forta
leza, Niterói, na Baixada Fluminense e em todo
o Brasil, dezenas de milhares estão sendo despe
jados pela força. Como o pobre, o explorado, não
tem voz nem vez,temos o dever de levar ao conhe
cimento de V. Ex'" essa problemática.

Outra questão que colocamos no nosso ante
projeto, é que ao invés de um ano, sejam cinco
anos, para obrigar o proprietário, caso ele não
more durante cinco anos no imóvel, que ele exigiu
para seus descendentes ou ascendentes diretos,
ser punido e pagar 24 a 48 meses o valor atual
do aluguel, e ainda com prisão, se reincidente,
de seis meses a dois anos. Isso já ocorreu também
com um Juiz em Belo Horizonte há algum tempo.
Ao colocar esses problemas para V. Ex.., peço
desculpas a todos, pois não sou brasileiro nato,
sou libanês naturalizado, vim como cearense, do
norte do Líbano e aqui estou desde 1949. Talvez
a minha fala não transmita minhas convicções
sociais, a ternura que sentimos pelo nosso próxi
mo. Temos a missão de fazê-lo, mesmo sofrendo
tropeços, inclusive, de transmitir pelo vocabulário
próprio do povo brasileiro. Mas acredito que V.
Ex", com as nossas colocações, haverão de refle
tir sobre a realidade tão grave, que merece uma
urgente tomada de posição do Presidente da Re
pública. Já mandamos para Sua Excelência o re
latório, com 250 mil assinaturas, através de dezes
sete instituições, que assinaram o nosso docu
mento, como a Federação dos Médicos, Federa
ção da Agricultura, Sindicato dos Rodoviários,
metalúrgicos, médicos e engenheiros do Rio de
Janeiro, além do PMDB, PDT, PT, PCB e PSD
de Niterói. Tudo isso acumulado, para que os
Srs. Constituintes e Sua Exelência, o Presidente
da República se sensibilizem e tomem uma atitu
de já para o congelamento dos aluguéis. Esta
é, em suma, a nossa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) -Agra
decemos a exposição feita pelo representante da
Associação dos Inquilinos do Rio de Janeiro.

Concedo a palavra ao Sr. Ipaminona Silva, re
presentante da Associação dos inquilinos da Cei
lândia.

O SR.IPAMINONA SILVA - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes e companheiros de luta, hoje estão
sendo discutidas propostas para a nova Consti
tuição. Seria bom lembrar alguns pontos da atual
Constituição, que não ficaram bem claros e são
de difícil compreensão. Coloquemos em prática
o que está escrito na Constituição, que "toda
criança dos sete aos catorze anos tem direito ao
ensino público". Vemos, todos os dias, crianças
indo para a escola que, apesar de deficiente, ainda
representa participação muito grande nas escolas
públicas. Ainda lemos que "cada cidadão brasi
leiro tem direito a emprego e uma casa para mo
rar". Essa questão não ficou muito clara. Reivin
dico que na nova Constituição fique bem claro
qual o direito que tem o cidadão brasileiro na
área da moradia. Por íso, hoje, ao contrário das
crianças que vão para a escola todos os dias e
voltam, vê-se uma coisa diferente. O que se vê
muito, pela cidade, são pais de família com a
mudança nas costas e não no, barraco em que
moram. Todos os dias têm que procurar um novo
barraco para morar. Quando o aluguel sobe ele
atrasa o pagamento, é despejado. Hoje, pro cu-

ramos os direitos que temos, para que amanhã
não fiquemos perdidos, pois ninguém sabe escla
recer nada. Na delegacia só encontramos algu
mas leis que vêm contra o inquilino. A gente fica
até com medo de procurar uma delegacia para
fazer queixa.

Em Brasília, existem muitas áreas abandona
das, pertencentes a algumas instituições, como
Banco do Brasil, Caixa Econômica e Universi
dades de Brasília. E as pessoas, não tendo para
onde ir, invadem tais áreas, fazendo ali os seus
barracos e, de repente, aparecem os donos. Senti
mos que o Governo está protegendo o outro lado
e não o lado de cidadão brasileiro, segundo consta
na Constituição, mas que está um pouco turvo.

Por outro lado, existe aqui em Brasília, uma
grande especuladora imobiliária e os que moram
em Brasília a conhecem, chamada Terracap. Essa
empresa é do Governo, mas sabemos muito bem
que é comandada por grupos interesseiros de
imbiliárias que defendem interesses pessoais, e
não o social. Propomos que essas áreas sejam
desapropriadas, objetivando as pessoas que pre
cisam de moradia, e não a especulação. Sabemos
que a desapropriação que vem acontecendo tem
que se paga á vista. Se pagar à desapropriação
à vista, o Estado ficará sem dinheiro para construir
a casa. De nada vai adiantar. Os latifundiários
vão ficar satisfeitos, pois aplicarão o dinehrio do
Estado na poupança e daqui a dois ou três anos,
com juros da aplicação, compram novamente o
terreno para especulação. Por outro lado, existe
em Brasília a chamada Terracap que, em matéria
de especulação, está em primeiro lugar. Onde
existe cerca de 190 mil famílias sem moradia,
a Terracap tem o capricho de pegar dinheiro do
povo e aplicar em áreas de urbanização, e depois
coloca em licitação para serem disputadas entre
os grandes grupos, as grandes imobiliárias.

Propomos que a nova Constituição transforme
a questão da habitação, o direito de morar numa
questão social, e não especulativa, como ocorre
hoje. A habitação é serviço social do Estado e
não mais fonte de renda da iniciativaprivada. Seria
uma moralização, pois as pessoas que moram
de a1guel já não confiam mais no poder público.
Está muito claro, transparente, vê-se muito bem
os cambalachos que acontecem por aí, hoje, entre
o Poder Público e poder econômico; os dois estão
atrelados e a classe pobre está na volta de fora.

Em Brasília,existe o Projeto Samambaia. Quan
do ele foi anunciado, seria para a classe baixa,
mas, de repente, o poder econômico se aliou ao
Poder Público e criaram um projeto de interesse
da especualção imobiliária. Mas, acontece que
entre agosto e setembro do ano passado, foi reali
zada uma mobilização em que mais de sessenta
mil pessoas andaram mais de trinta quilômetros
a pé, para visitarem essa área. Exigiram do Gover
no que Projeto fosse transformado para a área
social. Diante de muita insistência e cobrança por
parte dos movimentos organizados, o Governo
resolveu transformar o Projeto Samambaia, que
era de especulação imobiliária, para a classe baixa
e valorizar o dinheiro público para a construção
das casas. Mas, então, ficou transparente que o
Poder Público se uniu novamente à especulação
imobiliária, e colocaram as cartas na mesa, ou
seja, já anunciaram que vão construir 19.812 mó
dulos habitacionais, com o tijolo à vista, piso de
terra batida e o custo de oitenta mil cruzados.
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Temos plena consciência de que tal situação
não tem cabimento. Sabemos que há condições
de ficar muito mais barato, se não houver interfe
rência das construtoras e das imobiliárias, que
estão aí para especular. Para que isso não veha
a ocorrer na nova Constituição, propomos que
a comunidade nacional, através da Câmara Legis
lativae da comunidade local, forme uma corrente
para fiscalizar as verbas públicas. A comunidade
precisa saber onde está sendo empregado o di
nheiro, para que não seja desviado para o bolso
das grandes imobiliárias e dos grandes grupos,
que estão aí para explorar os pequenos.

Quanto ao controle de propriedade, cito em
exemplo: Ceilândia é uma cidade satélite de Bra
síliaonde foram colocadas pessoas que moravam
em invasão. Naquela época, na Ceilândia tradicio
nal, foram colocadas cerca de quinze mil famílias.
Hoje, talvez 70% dos lotes estão nas mãos de
especuladores imobiliários. Quando não tinha
água, ninguém queria, mas colocados água, luz
e transporte, grupos da especulação imobiliâria
começaram a querer comprar praticamente tudo.
Sabemos que, hoje, apenas um supermercado
de Ceilândia possui mais de quinhentos lotes na
cidade, transformados em cortiços e alugados por
até dois mil cruzados cada cômodo.

É necessário encontrar uma forma de controlar
o direito de propriedade, ou seja, o número de
propriedades deveria ser proporcional ao número
de filhosda família.Para serliberado o lote, haveria
de ser sob o sistema de concessão de uso e ficar
proibida sua venda, aluguel e empréstimo. Pode
ser cedido ou emprestado, desde que seja do
pai para o filho, de irmão para irmão. Com isso
concordamos. Mas se tudo correr à solta, a espe
culação vai continuar.

O movimento de Brasília ainda está um pouco
solto. Quero deixar claro que em tudo tem que
haver união. Estamos dispostos a nos unir com
movimentos a nível nacional, para defendermos
nossos direitos para elaborar a nova Constituição
e para garanti-los depois de pronta. Se não ficar
mos vigiando, vai cair na gaveta e nada será feito
novamente.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Con
cedo a palavra ao Sr. João Bosco, representante
da Confederação Nacional das Associações de
Moradores - Conam.

O SR. JOÃO BOSCO - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, as intervenções dos companheiros
que nos antecederam nesta tribuna foram uma
demonstração inequívoca de que o movimento
popular realmente se coloca à altura dessa grande
responsabilidade de procurar subsidiar e trazer
aos Srs. Constituintes as suas propostas, preocu
pações e denúncias, nósentido de procurar sensi
bilizá-los, com vistas à elaboração de uma nova
Constituição que esteja mais de acordo com o
sentimento da maioria do nosso povo. Prepara
mos o nosso pronunciamento por escrito, em
decorrência da necessidade que temos de manter
a fidelidade às posições da entidade que represen
tamos na oportunidade. As propostas e as posi
ções que aqui defendemos representam o acú
mulo de conhecimento e de experiências do mo
vimento comunitário a nível nacional, na aborda
gem dos dois temas que vamos desenvolver, qual

seja, o da moradia popular e o do transporte cole
tivo urbano.

Vamos, pois, ao nosso pronunciamento:

Pronunciamento do VereadorJoão Bosco,
Presidente da Confederação Nacional das
Associações de Moradores (CONAM), em
6-5-87, na Subcomissão da Questão Urbana
e Transporte, na Comissão da Ordem Eco
nômica, da Assembléia Nacional Constituin
te.

Sr. Presidente,
Srs. Constituintes,
As atenções de milhões de brasileiros das mais

diversas tendências políticas e condições sociais
encontram-se dirigidas aos trabalhos constituin
tes.

O povo espera que Vossas Excelências sejam
os agentes da mudança social e econômica e
da transformação das instituições e estruturas ar
caicas e antidemocráticas vigorantes em nosso
País.

PoI'isso, assume singular importância a decisão
histórica adotada de ouvir, em audiência pública,
os diferentes segmentos representativos da socie
dade.

Entendemos que este processo de participação
das entidades associativas na Constituinte, parti
cularmente nesta Subcomissão da Questão (Jrba
na e Transporte, em muito favorecerá o encami
nhamento de solução dos graves problemas en
frentados pelas grandes massas populares que
sofrem nas grandes e médias cidades.

A CONAM, Confederação Nacional das Asso
ciações de Moradores, entidade que congrega e
unifica a luta do movimento comunitário a nível
nacional, sente-se honrada em ocupar esta tribu
na para dar a sua contribuição.

Srs. e Sr'" Constituintes:
Grandes e médias cidades no Brasil são sinôni

mo de caos, desconforto, especulação imobiliária.
Quem mora nas áreas centrais desses centros
urbanos ainda desfruta dos serviços essenciais
- água, luz, esgoto - embora pague caro por
isso. Quem mora na periferia, cada dia mais, con
vivecom a falta de condições mínimas de sobrevi
vência, seja em loteamentos, conjuntos habita
cionais, vilas, mocambos ou favelas. Contra isso
levantam-se em luta cerca de 13.000 associações
de moradores existentes nos diversos pontos do
País.

A supervalorização das chamadas "áreas no
bres" e a degradação crescente da qualidade de
vida na periferia, inchada pelo êxodo rural, são
duas faces da mesma moeda: os interesses da
especulação imobiliária.

As leis sobre o uso do solo urbano vigorantes
contribuem decisivamente para privilegiara espe
culação abrindo brechas para que se estoquem
terrenos, se façam construções sem as mínimas
condições, se retirem dos moradores das regiões
mais pobres direitos elementares como luz e es
goto.

Por outro lado, a política habitacional, instituída
pelo BNH, não chegou a tocar na solução dos
problemas da moradia popular. Serviu apenas pa
ra privilegiar os interesses das grandes constru
toras e dos agentes financeiros.

De tal forma que, no início da década de 80,
com o agravamento do problema da falta de mo-

radla,o povo pobre trabalhador dá início às ocu
pações coletivas.

Em 1981, milhares de famílias residentes em
casas de aluguel e cortiços, impossibilitadas de
continuarem a pagar as suas mensalidades, to
mam a fazenda Itupu,de propriedade do lAPAS,
na zona sul da capital paulista.

Em 1982, milhares de pessoas ocupam todas
as casas vazias do conjunto residencial CentrevilIe,
em Santo André, Região da Grande São Paulo,
que se encontravam abandonadas há mais de
8 anos.

Mais recentemente, recrudesce em todo o Pais
o movimento de ocupação, atingindo índices íní
magináveis. Só na região leste da cidade de São
Paulo em apenas dois meses, fevereiro a abril
cerca de 300 áreas abandonadas foram ocupa
das.

Com o fim do congelamento os aluguéis dispa
raram. Casas que antes eram alugadas por Cr$
300,00, Cr$ 400,00 e Cr$ 500,00, por exemplo,
sofreram acréscimos na base de 1.000%, com
prometendo, assim, a maior parcela dos salários
dos trabalhadores.

A ausência de um programa habitacional do
governo voltado para satisfazer as necessidades
- sempre crescentes - de moradia para as po
pulações de baixo poder aquisitivo; aliado aos
abusívos aumentos dos aluguéis; o baixo salário
da maioria dos trabalhadores; e especulação imo
biliária desenfreada; aliados a um conceito supe
rado e injusto de propriedade, tem elevado o povo
da periferia das grandes e médias cidades a ocu
par áreas de terras abandonadas e conjuntos habi
tacionais vazios, repito, como única alternativa
possível para garantir aos trabalhadores e família
um teto para morar.

Nas últimas três décadas houve uma verdadeira
explosão populacional urbana no País, sem que
as autoridades responsáveis tomassem medidas
adequadas para sanar a falta de moradia. Atual
mente existe um déficit estimado de 10 milhões
de habitações.

Na época do regime mlhtar pouco ou quase
nada se fez em benefício da população de baixa
renda.

O atual Governo, por sua vez, não está enca
rando com a seriedade devida este problema. De
tal forma, que a falta de moradia se transformou
no problema número um do povo pobre.

Asituação é tão grave e caótica que uma cidade
rica como São Paulo tem quase metade de sua
população morando em cortiços e favelas.

A solução das dificuldades de moradia está di
retamente ligada ao uso do solo urbano, também
monopolizado. São imensas as áreas não utiliza
das para a construção. Somente na cidade de
São Paulo 40% da superfície urbana própria para
construção encontra-se vazia,sem contar os terre
nos ocupados por casas velhas, em precário esta
do de conservação, cujos donos esperam maior
valorização do local. Não se resolverá a questão
da moradia para o povo sem considerar o solo
urbano como necessidade social a ser preenchida
por um planejamento habitacional adequado ao
crescimento das cidades e que coloque os interes
ses da coletividade acima dos interesses privados.

E aqui, como corolário de todo esse entendi
mento da evolução do problema, a CONAM apre
senta aos Srs. Constituintes um preceito, que, no
nosso entendimento, deveria ser objeto, por parte



102 Quinta-feira 23 DIÁRIODA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSmUINTE (Suplemento) Julho de 1987

de V. Ex'" de elaboração de um texto constitu
cional, de tal forma que se inserisse no projeto
constituinte o seguinte:

O direito à moradia precede e predomina sobre
o direito de propriedade. Este deve ser, no enten
dimento da CONAM, o princípio constitucional.

Entendemos que a ausência de uma política
habitacional por parte dos governos, o monopólio
da propriedade da terra urbana, o aumento exces
sivo dos aluguéis, as ocupações que vêm se dan
do de maneira cada vez mais crescente, são frutos
do fato de que a propriedade do solo urbano
é tratada, no Brasil, como se fosse algo mítico,
que não pudesse, de forma nenhuma, ser modifi
cado. Achamos que a Constituinte deve tratar com
seriedade esta questão.

O direito à moradia precede e predomina sobre
o direito de propriedade.

Por outro lado, no que diz respeito à questão
do transporte coletivo urbano, entendemos que
se trata de um serviço fundamental de utilidade
pública e como tal deve ser encarado. Entretanto,
o que se vê é uma política de transporte coletivo
que assegura o monopólio e o lucro das empresas
particulares, sacrificando cada vez mais a popu
lação com o alto preço das passagens.

A população, que já gasta 25% de seu salário
com transporte, se vê obrigada a andar a pé ou
reduzir outras despesas, como a alimentação para
poder continuar se deslocando para o trabalho
ou vice-versa.

Alémdisso, é importante ressaltar a forma arbi
trária como são implantadas as mudanças no sis
tema viário, bem como o processo de cálculo
das tarifas.

Grande tem sido a luta da população no sentido
de melhorar quantitativa e qualitativamente as
condições de transporte e de contribuir para a
elaboração de uma política voltada para os inte
resses da população usuária.

A CONAM considera ser o transporte coletivo
urbano um assunto da mais alta prioridade e que
deve ser visto pelos governantes como um dever
do Estado, e não uma fonte de lucro.

Em razão do exposto, apresentamos à análise
e consideração de Vossas Excelências as seguin
tes propostas para que sejam objeto de elabo
ração constitucional e conseqüente apreciação
por parte desta Egrégia Subcomissão.

Devo dizer que são propostas aprovadas em
nosso 11I Congresso Nacional de Associações de
Moradores, realizado no mês de março de 1986,
aqui mesmo em Brasilia, e que contou com a
presença e a participação de 7.500 delegados,
3 por associações de moradores de todo o territó
rio nacional.

A primeira proposta é:
1') Descentralizar os recursos arrecadados a

nível federal e estadual, objetivando seu retorno
ao município para que possa investir na implan
tação e no melhoramento dos serviços de habita
ção e na condição de vida do cidadão.

Ou seja, estamos aqui, basicamente, solicitan
do a reforma tributária em favor dos Estados e
dos Municípios.Já sabemos que do total de recur
sos arrecadados nos Municípios,apenas 7% deles
permanecem ali, cerca de 23% dos recursos vão
para o Estado, ficando a parte do "Leão", com
a União.

2') O acesso à moradia deverá ser garantido
pelo Poder Público prioritariamente a todos os
trabalhadores assalariados.

3') A dimensão da unidade em termos de área
a ser construída deverá corresponder às necessi
dades do tamanho da família, e no mínimo 60
m2 de área construída, conforme resolução da Or
ganização dasNaçõesUnidas.

E aqui, eu me reporto, ainda, na primeira parte
de nossa reunião, quando um companheiro se
manifestava desta tribuna, e exibia a todos nós
um módulo habitacional que faz parte, me parece,
de uma proposta de um determinado órgão do
Governo. Eu sei que no Estado de São Paulo,
a partir do movimento de ocupação, o Gover
nador daquele Estado apresentou uma proposta
para a Construção de 20.000 unidades habita
cionais. Só que o tamanho proposto por S. Ex
é de 35 rrr', Convenhamos, 35 m2 não dão para
acomodar, de forma digna e adequada, uma famí
lia. Entendemos que a questão da moradia é fun
damentai, e que a Constituinte deveria consagrar
normas constitucionais para garantir que o Esta
do seja responsável pela oferta da moradia, mas
que esta moradia tenha que ser compatível com
o tamanho da família. Não podendo ser ela de
maneira alguma, em nenhuma hipótese, inferior
a uma área de 60 m2, conforme proposição da
ONU, após anos de estudos.

4") Garantir que o FGTS se transforme em pe
cúlio do trabalhador para ser prioritariamente in
vestido na solução de sua moradia.

É preciso acabar com esse negócio de ficar
usando recursos do BNH para, digamos assim,
habitações de luxo, para construção de estradas,
pontes e outras coisas, tantas obras faraônicas
e supérfluas. Achamos que o custo do FGTS deve
se transformar em um pecúlio a ser utilizado pelo
trabalhador, prioritariamente, na solução do seu
problema de moradia.

5') Garantir que o comprometimento do salá
riodo trabalhador não ultrapasse a 20% na presta
ção da aquisição da casa e no aluguel.

Achamos que isso é fundamental. Não coloca
mos aqui um comprometimento da renda fami
liar, porque sabemos que isso traz problemas.
A maioria dos mutuários do Sistema Financeiro
da Habitação que acabou ficando inadimplente,
ficou porque, muitas das vezes, estes mutuários
foram orientados pelos agentes financeiros, que
exageraram no fornecimento de dados referentes
à renda, até para que pudessem entrar na faixa
do financiamento, quando não, levar em conside
ração o salário do conjunto da família. Então,
em uma família com 3 a 4 pessoas trabalhando,
tem-se uma certa renda familiar. Ocorre que por
uma série de motivos, como o casamento de um
filho, etc. e tal, esta renda pode, em um determi
nado momento, diminuir. Achamos que o com
prometimento do trabalhador com a prestação
da casa própria ou do aluguel não poderá ser
mais do que 20% do seu salário.

6") Criar um Fundo Municipalde Habitação Po
pular que coordene a captação e aplicação dos
recursos a serem investidos da infra-estrutura ur
bana e habitação.

Ou seja, mais pela frente, iremos apresentar
uma proposta de captação de recursos orçamen
tários. Achamos que a aplicação do programa
habitacional deva ocorrer por conta do Município.

Mesmo porque, é muito mais fácil a sociedade
se organizar no Município, e assim organizada,
poderá controlar, fiscalizare acompanhar a execu
ção desses programas. Agora, para tanto, é neces
sária a criação de um fundo para onde se carrea
riam os recursos oriundos da União, do Estado
e do próprio Município, para ser então gerido.

7") Criar um Conselho Minicipal de Habitação
com representação das entidades sindicais e de
moradores no sentido de estabelecer as diretrizes
dos planos e a aplicação dos recursos, priorizando
as necessidades e o atendimento da demanda
da habitação e dos serviços públicos, bem como
fiscalizartodo o processo de produção e destina
ção dos serviços e das moradias.

Ou seja, definido o fundo, que se tenha um
Conselho, com a participação direta da comu
nidade para cuidar da gestão dos recursos.

8") Garantir que a produção das unidades habi
tacionais venha contribuir para a reestruturação
dos espaços urbanos já construídos, priorizando
o adensamento na implantação dos conjuntos
habitacionais para minimizar os custos da infra
estrutura e dos serviços urbanos.

Ou seja, a utilização do espaço urbano.
9") Separar uma quantidade de unidades habi

tacionais a serem construidas para o aluguel, com
a finalidade do poder público municipal vir a ser
o regulador do mercado imobiliário de locação.

Achamos que é uma proposta fundamental de
interesse do povo brasileiro, especialmente da po
pulação de baixarenda. Que o poderpúblico tome
iniciatíva de construir conjuntos residenciais, ca
sas e apartamentos, destinados ao aluguel, para
que ele tenha, digamos assim, condições de inter
ferir no mercado imobiliário e impedir esse pro
cesso sempre crescente de especulação imobi
liária.

10) Garantir que o problema da habitação seja
entendido não apenas como a casa, mas também
com toda a infra-estrutura para uma vida digna
(saneamento, educação, saúde, transporte, lazer,
etc.)

11) Destinar recursos específicos no orçamen
to-programa da União, dos Estados e Municípios
para habitação popular, no caso da União,garantir
15% do orçamento.

Esta, acho que é também uma questão impor
tante. Acho que tem que se estabelecer a politica,
mas também tem que haver um compromisso
de dotação orçamentária, sob pena de ficarmos
apenas no discurso e na hora de se tentar imple
mentá-lo, não se ter recursos suficientes. Não há
condição de se implementar uma política habita
cional, se não tívermos recursos orçamentários,
previamente previstos e estabelecidos nos dife
rentes orçamentos da União, dos Estados e dos
Municípios. No caso da União, achamos que tem
que se ter uma dotação mínima de 15% destina
dos ao desenvolvimento de programas de habita
ção popular.

12) Utilizar a tecnologia nacional nos progra
mas de construção de moradia popular, desti
nando recursos específicos para pesquisa no sen
tido de reduzir os custos da produção, melhorar
o conforto ambiental e garantir condições míni
mas de insalubridade, e prover a formação de
mão-de-obra, favorecendo a elevação do nível de
emprego no setor.

Ou seja, entendemos que tem que ser aprovei
tado o conhecimento já existente na área tecnoló-
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gica de produção de moradias já existentes em
nosso País. Sabemos que existem algumas for
mas de construção de casas que permitem cons
truir grande quantidade de unidades em curto
espaço de tempo, a preços acessíveis.

Mas, infelizmente, os grandes grupos econô
micos impedem que essas idéias acabem se ge
neralizando. Entendemos que a Constituinte deve
pegar com carinho e atenção essa questão e
transformá-la em norma constitucional, para que
realmente possamos ter esse problema resolvido.

13) Garantir que o poder público possa desa
propriar terras urbanas ociosas, com destinação
específica habitacional, pagas a prazo, com título
da dívidapública, no prazo do retomo das presta
ções dos adquirentes.

Aqui, neste particular, sabemos que existem
inúmeras proposições. Estamos aqui fazendo
uma formulação no sentido de que o poder públi
co possa ter essa prerrogativa de desapropriar
áreas urbanas para efeito de implantação de pro
grama habitacional, mas o pagamento nós enten
demos deva ser feito com títulos da dívidapública.
Esses títulos iriam vencendo no mesmo prazo
do retomo das prestações dos adquirentes para
que não houvesse, evidentemente, qualquer ônus
adicional para o poder público.

14) Garantir mecanismos de taxação progres
siva a terrenos não ocupados ou prédios e casas
em estado de deterioração a fim de permitir que
o poder público possa determinar a destinação
social do uso e da ocupação dos imóveis urbanos.

15) Urbanização de favelas dotando-as das
condições infra-estruturais mínimas de água, luz
elétrica e outros equipamentos de infra-estrutura.
Suspensão dos despejos e remanejamentos for
çados. No caso de despejos por causa de constru
ções de obras públicas (estradas, ruas, avenidas,
etc.) que seja garantida uma justa indenização
aos favelados.

16) O solo urbano destinar-se-á prioritaria
mente às construções de interesse social, à forma
ção de áreas de lazer e de proteção do meio
ambiente.

17) Serão legalizadas as posses urbanas cons
truídas e ocupadas há mais de dois anos, desde
que o usuário não disponha de outra propriedade.

18) Será garantida a participação popular na
definição e aplicação da política de desenvolvi
mento urbano e habitacional, a nívelfederal, esta
dual e municipal. Aqui, aquela questão da gente
criar mecanismos para o fortalecimento da demo
cracia participativa.

19) Os impostos sobre a propriedade de casas
ou edifícios de aluguel, bem como as despesas
de conservação e administração de imóveis não
poderão ser repassados aos inquilinos.

Pois já sabemos que essa é uma praxe genera
lizada e que deve ser proibida.

20) Transportes coletivos estatizados, condi
zentes com o nível de exigência dos habitantes
dos centros urbanos.

Ou seja, a confederação tirou uma posição em
seu Congresso Nacional no sentido do entendi
mento de que o transporte coletivo urbano é um
serviço de responsabilidade do poder público e
como tal cabe aos grandes Líderes de Governo
garantir medidas no sentido da sua estatização,
para que efetivamente esse serviço seja conside
rado de utilidade pública e a gente possa ter então
um transporte bom, barato e de qualidade.

21) Participação da população na definição
dos reajustes, tendo direitoa voze voto nos órgãos
deliberativos.

Aqui vale ressaltar o seguinte: normalmente
existem determinadas prefeituras, govemos de
Estado, conselhos municipais de transporte, con
selhos tarifários, etc. Só que são órgãos de con
sultas e aconselhamento e não têm poder de deli
beração. Então, nós achamos que esses conse
lhos devam existir, é um fórum democrático de
participação popular, mas têm que ser conselhos
com poder deliberativo decisório.

22) Subsídio do Govemo ao usuário do trans
porte coletivo urbano. Aqui,nós estamos propon
do subsídio não às empresas, mas sim subsídio
au usuário.

23) Meia passagem para operários.
24) Passe livre para aposentados, desempre

gados e estudantes. Aqui não existe novidade.
Em algumas cidades já existem medidas nessa
ordem. Tarifa especial para os trabalhadores de
salário mínimo em horários especiais.

Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Constituintes,
Estas são as sugestões e o pleito da CONAM.

Esperamos ter contribuído na abordagem e enca
minhamento das principais questóes a serem de
batidas e encaminhadas por esta Subcomissão.

Este é o anseio do povo organizado através
das associações de moradores dos bairros, vilas,
favelas,mocambos e conjuntos habitacionais, em
todo o território nacional.

Saudações democráticas.
Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro) - Nós
agradecemos a exposição da CONAM e passa
mos à Federação das Associações de Moradores
do Estado do Piauí,com José Anselmo de Oliveira
Dias.

O SR. JOSÉ ANSELMO DE OUVElRA DIAS
- Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs, e SI'"'
Constituintes:

De início, gostaria de dizer que para nós, do
Movimento Popular, para nós, do Movimento Co
munitário, fazendo esse movimento do dia a dia,
é com grande prazer e com grande alegria que
podemos hoje participar, trazendo nossas idéias
e nossas sugestões para esta Subcomissão, des
frutando de uma conquista do povo brasileiroque
é a Constituinte, essa nova Constituição do Brasil,
e acreditando que é também fruto de uma outra
conquista do povo, que foram as eleições diretas
pois dela saíram os instrumentos para escrever
esta Constituição, que são os Deputados e Sena
dores Constituintes.

Acreditamos que essa nova lei possa garantir
o desejo da maioria do povo brasileiro. É com
esse objetivo que trazemos as sugestões para os
Srs. Constituintes. O Brasil é um País que, ao
longo da sua história, viveu de crise em todos
os setores da sociedade. Por outro lado, nós sabe
mos que também, ao longo dessa história, seu
povo nunca baixou a cabeça e ficou quieto, espe
rando que as coisas acontecessem. A história re
gistra as grandes lutas que os brasileiros já tive
ram, principalmente os trabalhadores assalaria
dos de todos os Estados do Brasil.E nós entende
mos que essa nova Constituição é fundamental
para começar a transformação desta Nação; para
que ela possa ser uma grande Nação, de homens

trabalhadores, mas que não passem fome, nós
precisamos estar mobilizados a todo dia e a toda
hora. O nosso documento é do Piauí, de um dos
Estados mais pobres do Brasil. No Piauí campeia
a fome; em todos os lados, há miséria, há doença,
há o analfabetismo, há as invasões de terra. Acho
que é um dos Estados do Brasil onde a miséria
é maior. Na cidade de Teresina, nós temos zonas
inteiras que estão destinadas a desaparecer, com
problemas de alagamento. É uma cidade que nas
ceu entre dois rios. Ela cresceu naquele compri
mento e, hoje, chegou nas margens dos dois rios.
E o que tem do outro lado do rio é um bairro,
onde se concentra a fina flor da burguesia. Fica
próximo do centro, mas com áreas ociosas, uma
série de áreas onde poderiam ser construídos
conjuntos, etc. Para alojar o povo trabalhador. No
entanto, eu moro num conjunto a doze quilôme
tros do centro da cidade, e não tinha necessidade
desse conjunto ser construído nessa distância
enorme, enquanto haviam áreas ociosas próxi
mas ao centro, onde se gastou um absurdo com
infra-estrutura, com transporte, para levar água
encanada etc.

Então, o problema urbano é um problema mui
to sério no Brasil.E as leis que foram feitas neste
País não vieram para beneficiar os trabalhadores.
Eu coloquei a situação do Piauí, de Teresina para
explicar o seguinte: essa cidade não cresceu, não
se desenvolveu? Essa cidade cresceu sim, essa
cidade se desenvolveu, só que junto com o cresci
mento, com o desenvolvimento de Teresina, cres
ceu também a miséria muito grande, como em
todas as cidades do Brasil.

A compreensão, a concepção de desenvolvi
mento das autoridades brasileiras vem no sentido
de desenvolver por um lado só. O outro lado de
senvolve para cá, deixando a miséria total do outro
lado. Isto é um princípio do capitalismo, mas nós,
do Movimento Comunitário, compreendemos
que as questões urbanas não podem ser vistas
isoladamente num processo de desenvolvimento
econômico de um País. Ela precisa ser vista por
aí.Se desenvolve economicamente, a questão ur
bana não pode ser deixada por baixo, ela tem
que acompanhar esse desenvolvimento. Nós sa
bemos que num sistema capitalista, todo e qual
quer benefício, qualquer mercadoria, por exem
plo, obedece às regras do mercado, ou seja, pro
duz-se para quem pode comprar. Como eu colo
quei, a nossa priorização é na moradia e no trans
porte. E estou me referindo mais especificamente
à questão da moradia, pela razão da falta de habi
tação e do povo estar, miseravelmente, morando
debaixo da ponte, nas favelas e por aí. O seu
poder aquisitivo não dá para arranjar uma casa
para morar hoje, porque ele ganha um salário
miserável que não dá para isto. Então, ele não
tem dinheiro para comprar esta mercadoria.

No Brasil, onde o desenvolvimento é depen
dente e monopolista - dependente porque ele
viveatrelado ao capital estrangeiro e monopolista
porque ele concentra o capital nas mãos de pou
cas pessoas, tudo que é produzido segue o prin
cípio básico de polarizar, de um lado a riqueza
e, de outro a extrema pobreza, e principalmente
num País em que todas as medidas do Estado,
particularmente as questões urbanas, são dotadas
priorizando os anseios dos que detém o poder
econômico. Como essas medidas vêm nesse sen
tido, como forma de criar uma política, de legiti-
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mar uma política de infra-estrutura urbana, com
transporte etc., elas vêm de forma a viabilizar apro
priação do solo urbano, com caráter meramente
especulativo. Por exemplo, em 1980, 70% da po
pulação brasileira moravam na cidade, enquanto
que em 1940, 68% viviam na zona rural. Por aí,
nós percebemos o quanto as cidades cresceram;
o desenvolvimento foi tão grande, que, o povo
corre para as cidades, para sair de toda aquela
miséria, à procura de melhores condições de vida.
Como vimos, houve uma verdadeira invasão das
cidades nas últimas décadas. A industrialização,
como fator principal do desenvolvimento, atribuiu
às cidades um papel fundamental para o cresci
mento do capital, atraindo, assim, as massas mais
carentes que fugiram da miséria do campo em
busca de melhores condições de vida.

Por outro lado, também vimos que as cidades
serviram como palco para nós convivermos, na
prática, com as contradições do sistema capita
lista, porque, lá, nós vamos encontrar as duas
coisas: o que há de mais rico e avançado em
matéria de produção e consumo, que faz o con
traste com a pobreza e a miséria da população
trabalhadora. É o confronto; exatamente na cida
de é onde está isto. No campo, tem o grande
fazendeiro e os agregados mas, na cidade, essa
contradição se reflete muito mais. Nós percebe
mos isto e basta sair na periferia de qualquer
cidade brasileira para se observar o que eu disse
Essa crise econômico-flnancelra teve seu apogeu,
o seu ponto mais alto causado pelos 21 anos
de ditadura militar, com que todos os brasileiros
conviveram, e durante as quais se desenvolviam
uma polttrca econômica que não interessava, em
momento algum, em nada, ao anseio da classe
trabalhadora Recebia ordem do FMI, toda a polí
tica era orientada pelo FMI, que aplicava a política
da recessão que gerava o desemprego, que gera
va todo o tipo de especulação no País, para satis
fazer as vantagens do capital internacional, do
capital estrangeiro. Isto foi o que causou, foi o
que, de uma vez por todas, levou ao caos este
País, que está rnuito difícil de se levantar.

Quanto à questão da moradia, nós percebemos
que foi uma das mais colocadas, na época, pelo
regime militar. Foi criado o BNH, por exemplo,
e, logo depois, o Sistema Financeiro de Habitação;
juntou toda essa coisa com aquela ideologia de
resolver o problema da moradia, o problema da
casa própria, mas essa questão foi colocada aci
ma da política urbana. O BNH colocou-se acima
disto, servindo, ao mesmo tempo, como um ins
trumento de desmobilização dos trabalhadores
- por quê? Quem está com fome, quem está
na rmséría, desempregado, e recebe a promessa
de uma casa própria, não vai querer se expor
em greves e manifestações, porque já tem na
cabeça que vai conseguir a sua casa, dentro de
pouco espaço de tempo, pagando uma pequena
parcela, um valor irrisório, porque foi isto que
foi colocado com a questão do BNH no Sistema
Financeiro. E isto serviu e ajudou para que esse
regime, que foi instalado no País, e não tivesse
perturbações de greve, etc., nos vários setores
da sociedade, enquanto ele se se afirmava para
poder fazer o que desejava de fato. Esta política
foi criada e o BNH se desenvolveu unicamente
para fortalecer o capital financeiro, as grandes
empresas, os grandes incorporadores, constru
tores e especuladores imobiliários.Apesar de tu-

do, depois que se viu que o Sistema não ia mais
à frente - a questão da moradia com o BNH
- se extingue o BNH,se faz mudanças, etc. Fize
ram tudo, mas não resolveram o problema. O
Sistema entrou em crise e a questão da habitação
é o que está aí. Hoje, nós temos um déficit de
10 rmlhões de habitações no Brasil e a maioria
da população vivendo enfaveladas debaixo das
pontes; provou que não resolveu o problema e
que as reivindicações dos trabalhadores estavam
sendo corretas quando pleiteava a mudança do
sistema, inclusive o financeiro e habitacional.

Como resultado desse quadro, temos milhões
de pessoas que vivem amontoadas em casebres,
favelas, cortiços e todo o tipo de habitação precá
ria, sem saneamento básico, em locais distantes,
morando debaixo das pontes. É justamente por
esse quadro dramático em que vive a população
urbana, trabalhadora, que surgiu nas grandes ci
dades o movimento popular, aliado aos setores
democráticos e progressistas da sociedade, lutan
do para transformar o Brasil, para dar às cidades
um caráter social e político, onde se possa viver
com tranqüilidade. Entendemos que a função do
solo urbano tem que ser para servir ao homem
- prioritariamente para servir ao homem - e
não para servir a um punhado de especuladores.
Nesse sentido, o Movimento Comunitário do
Piauí,através da FAMEPI, Federação das Associa
ções de Moradores do Estado do Piauí, traz a
esta Subcomissão a sua contribuição esperando
que os Srs. Constituintes lutem para assegurar,
na nova lei, os seguintes pontos, como princípios
gerais.

Primeiro: que seja reconhecida, como di
reito universal, a habitação digna para todos
os trabalhadores assalariados.

Não que esteja apenas na Constituição:

"Todo cidadão tem direito.."

E se voltar à prática que se tinha antigamente:
enquanto o BNH não fazia casa popular para o
trabalhador assalariado, fazia para uma determi
nada parcela, e isso era manipulado. Então, nós
queremos que seja garantido, como direito uní
versal, habitação popular e digna para todos os
trabalhadores assalariados. *

Segundo: priorizar o adensamento nas áreas
urbanas já dotadas de íníra-estrutura para a
habitação popular para que se evite,para que
seja proibido na Constituinteque,

Terceiro: dependendo da disponibilidade
de áreas próximas aos centros das cidades,
seja proibido que se construam conjuntos
habitacionais com distância de 15,20 quilô
metros.

Aqui pode ser perto, mas para nós, lá, é um
absurdo, é muito distante. É uma cidade que não
é tão grande e isso leva a um custo muito grande.
Por exemplo, lá construiu-se um Pró-Morar num
local inadequado, uma lagoa, e o custo que se
teve para aterrar aquilo foi muito mais caro que
o custo de construção da casa. Um absurdo mes
mo! E quem paga hoje, por isto, são as pessoas
que moram lá, que saíram de favelas e que hoje

estão voltando para as mesmas favelas porque
não têm condição de pagar a prestação da própria
casa.

Quarto: que o Poder Públicopossa desapro
priar, a qualquer tempo, os terrenos desocu
pados por um preço histórico, que não seja
pago, que seja escrito na Constituinte. É proi
bido que se desaproprie e se pague um custo
absurdo no valor do dia daquela terra do mo
mento.

Isso aí deve ser colocado de maneira clara e
objetiva, tem que ser pago pelo preço histórico,
porque senão não acaba com a especulação, de
forma alguma. A aplicação do usucapião a partir
de dois anos de ocupação, sem nenhum ônus
para o Poder Público ou o posseiro.

Quinto: mudança no cálculo da prestação
da casa própria, passando a ser cobrado o
custo real da construção.

Hoje, o que a gente vê é que se constrói por
um preço e se cobra um outro preço, dá-se um
outro valor para que o mutuário vá pagar. Além
disso, tem taxas e mais taxas que se pagam; tem
taxa de ocupação, inventa-se cada tipo de taxa
que não tem cabimento. Que isso seja proibido,
apenas o valor real, o custo real da casa.

Sexto: Na elaboração do orçamento anual,
15% das verbas da União para aplicação na
construção da moradia popular, da mesma
forma que tem para a Educação, para Saúde,
etc."

É preciso que esta Constituição escreva e deixe
bem claro este ponto; tem que ser destinado um
orçamento x, que nós colocamos aqui como su
gestão de 15%, para a questão da moradia po
pular.

Sétimo: Taxação forte e progressiva dos
terrenos urbanos não utilizadossocialmente.

É uma questão muito séria. Hoje, quem tem
uma pedacinho de terra aqui e constrói uma casa,
paga o mesmo preço de impostos, de taxas de
quem tem o dobro, o triplo de área desocupada,
sem nenhum uso social. Por exemplo, em Tere
zina, temos um senhor que, sozinho, domina dois
mil hectares de prédios e imóveis, numa cidade
que tem por volta de 110 mil.Ele, sozinho, domina
dois mil.

Então, que seja escrita claramente na nova lei,
esta questão da taxação progressiva.

Oitavo: Que haja participação das entida
des populares nos programas de habitação,
sindicatos de arquitetos, de engenheiros, as
sociações de moradores, etc.

IS50 é muito importante que aconteça, porque
democracia não é só vir e dizer, participar que
deve ser assim e assim. Você deve participar tam
bém da organização, do planejamento, de tudo,
para poder fiscalizarestas questões.

Nono: A estatização dos transportes coleti
vos, de forma que atenda às necessidades
dos trabalhadores urbanos."

Nós compreendemos que o transporte coletivo
não deve mais - e a nova lei deve deixa esso
objetivo mesmo - ser, simplesmente, aquele
meio particular, propriedade privada onde empre
sários estão acabando a cada dia com os usuários
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de transporte; ele deve ser uma obrigação do Es
tado. O trabalhador assalariado, na questão da
moradia, ainda vai parar debaixo da ponte, morar
num barraco. Mas, no transporte, se ele não tiver
a sua bicicleta, ele vai ter que ficar em casa, perder
o emprego, ou então ir a pé. Não tem para onde
apelar. Assim, o Estado tem que assumir este
papel.

Décimo: A criação de mecanismos que
assegurem a participação popular na defini
ção dos reajustes tarifários e de todas as
questões de transportes."

Há uma tendência muito grande nas autori
dades, nas pessoas que lidam com a questão
de transporte, de que essa questão é única e exclu
sivamente de tarifa, e não pára apenas por ai.
Ora, tarifa é apenas a questão do preço. Então,
isso é um engodo, quando se coloca, porque o
preço já é em decorrência de uma série de fatores
de engrenagem de peças que existem lá dentro,
obedece a uma série de critérios. Então, o trans
porte não se restringe apenas a isso, temo 
e precisamos estar - todas as questões envol
vidas. E a Constituição precisa definir isto muito
claro.

O último ponto é o subsídio do Governo ao
usuário do transporte coletivo urbano. O Governo
subsidia um monte de coisas inclusive as empre
sas de transporte, mas o usuário permanece na
miséria, porque tem um salário irrisório - que
isso também seja bem claro na nova Constituição.

São estas as nossas sugestões para a Subco
missão, para que os Srs. Constituintes garantam
e assegurem isto aí na nova lei. Enquanto isso,
vamos estar mobilizando a população, para enviar
para cá, para respaldar tudo o que foi colocado
e a posição de V.Ex's na nova Lei.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nós
agradecemos a exposição que acaba de ser feita
e comunicamos que a Associação Integrada do
Povo do Guará encaminhou documento à Subco
missão que fará parte, também, dos acervos rece
bidos.

Passamos agora para os debates. Apalavra está
franqueada aos Constituintes que quiserem fazer
indagações, e convidariam os demais expositores
para participarem aqui, mais próximos, para se
rem divisados visualmente.

A SRA. EMÉRITA - Alguns companheiros se
retiraram para concluir o documento que nós pre
cisamos fazer juntar, não à Subcomissão, mas
para que possamos ter um trabalho unificado no
que tange à questão logística, de colhermos assi
naturas e de divulgação para com a comunidade
local.

Em sendo assim, os companheiros querendo
dirigir alguma pergunta sobre aqueles assuntos
que foram tratados de manhã, possivelmente nem
todos, mas alguns, poderemos dar prossegui
mento.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Estão
em discussão, então, as apresentações feitas.

Concedo a palavra ao Constituinte Manoel Cas
tro.

O SR. CONSTITUINTE MANOELCASTRO
Sr. Presidente, parece-me que, praticamente, va
mos ter dificuldades de fazer perguntas, porque

o que nós sentimos aqui, é que durante a apresen
tação de mais de uma dúzia de exposições, todas
elas guardam uma homogeneidade muito grande
nos seus aspectos fundamentais. Aspectos esses
que temos visto aqui numa série de outros deba
tes já realizados e que nós incorporamos à contri
buição de inúmeras outras entidades.

Vale salientar aos nossos ilustres expositores,
que a primeira audiência pública nesta Subco
missão, foi realizada justamente com segmentos
da sociedade que têm uma tradição de luta muito
grande na área do desenvolvimento urbano, que
foram, exatamente, o IAB, a nívelnacional, a Fede
ração dos Arquitetos, e ainda as associações de
entidades de ensino, no setor de arquitetura e
que trouxe ao bojo desta Subcomissão as contri
buições incorporadas ao longo de toda esta luta.
Quer dizer, de certa forma, nós já tínhamos os
prmcipais pontos aqui abordados.

Na realidade, o meu pedido de uso da palavra
foimuito mais para registrar a alegria que acredito
não ser só minha, mas de todos os membros
desta Subcomissão, pelo fato de que nós assisti
mos, hoje, acima de tudo, uma participação arti
culada dessas entidades.

O que nós reclamávamos aqui, o que nós te
mos questionado para terceiros nos debates aqui
realizados, é que, infelizmente, em que pese a
importância e o significado da questão do desen
volvimento urbano, ele ainda não tinha galvani
zado a opinião pública nacional num sentido mais
amplo, seja por interesses outros, seja também
pela falta de tradição de debate com relação a
esta questão. O certo é que todos não contro
vertidos, em termos da luta de interesses, como
é o caso, por exemplo, especificamente da refor
ma agrária, que mobilizou não só uma partici
pação muito significativa - acho que até isso
deve ser dito aqui - de outros companheiros
nossos, Constituintes, na mobilização de atenção
por parte da própria imprensa e na apresentação
de um número muito grande de documentos,
inclusive, desta forma articulada como nós vimos
hoje. Em determinado momento, passou-se a ter
os pontos fundamentais reivindicados pela socie
dade em relação à questão da reforma agrária,
e que não se apresentavam em relação à reforma
urbana do jeito que, pelo menos, hoje ficou de
monstrado.

Nós vimos desde entidades profissionais libe
rais, associações de moradores do Rio Grande
do Sul ao Piauí, que foi o Estado mais distante
aqui apresentado, que pode servir não só do ponto
de vista geográfico, mas também do contraste
de renda média, renda per capita do Rio Grande
do Sul e do Piauí, um envolvimento, uma partici
pação muito dirigida, muito voltada para uma sé
rie de pontos fundamentais.

Acho que certamente o Presidente comple
mentará melhor do que eu próprio, no encerra
mento desta reunião, uma informação aos nossos
ilustres participantes de que, internamente, nesta
Subcomissão, nós compartilhamos dos pontos
básicos aqui tratados e, evidentemente, algumas
questões merecerão de nossa parte, ainda, certos
detalhes de natureza legislativa. O próprio docu
mento, só para citar um exemplo do que eu quero
dizer, apresentado pelo Movimento Nacional pela
Reforma Urbana, apresenta pequenas falhas de
natureza evidentemente não conceitual, talvez
nem especificamente de natureza legislativa, mas

do próprio cuidado que requer, às vezes, certa
linguagem; por exemplo, o art. 5° fala em impos
tos progressivos sobre imóveis e, no entanto, o
seu parágrafo único, em determinado momento
fala que o imposto progressivosobre a valorização
imobiliária e a edificação compulsória...

"não poderá incidir sobre terreno até tre
zentos metros, destinado à moradia do pro
prietário."

Evidentemente, num caso e no outro, pare
ce-me que a questão do imóvel tem que ser enten
dida não apenas pelo terreno, mas também pela
unidade mobiliária, e que não significa só a casa,
moradia também pode ser um apartamento. En
tão, a conceituação exata do imóvel quando se
trata de casa ou quando se trata de terreno, são
cuidados que, evidentemente, deverão ser trata
dos.

Há outras questões controvertidas e entendo
o espírito - eu até adiantaria que há um consen
so, pelo menos é este o meu sentimento pessoal
- de que o transporte coletivo dos centros urba
nos seja um bem público essencial e, como tal,
o seu custo não seja pago exatamente pelo usuá
rio, porque ele não tem condições de pagar, e
sim, que este custo seja redistribuído pela socie
dade. Como isso vai ser feito é uma outra questão,
é um outro detalhe, porque tanto ele poderia ser
da forma de algumas sugestões aqui apresen
tadas, como igualmente poderia assumir uma ou
tra forma; inclusive, deve-se salientar que do pon
to de vista constitucional, o importante é que os
conceitos básicos fiquem bem claros, como aqui
foi defendido. A forma e os detalhes não seriam
de matéria constítuclonal e sim de detalhamento.
Não se poderia dizer que todos os representantes
fossem de natureza questionável, quanto aos seus
interesses, porque ouvimos isso de pessoas com
longa tradição na participação de lutas populares,
como é o caso do Presidente da EBTU que, antes
de exercer este importante cargo foi - e é até
hoje - um militante, e aqui esteve conosco não
apenas na condição de presidente da EBTU, mas
também como militante ativo do IAB. E, dentro
dessa tradição de luta, ele tem dúvidas, efetiva
mente, de que se a curto prazo, se resolveria o
problema de transporte na questão da estatização.
Esse é um ponto muito controvertido, que eu
não temo nem me preocupo em colocar. Ele po
deria suscitar até um debate, porque não somos
donos da verdade e podemos chegar aqui a uma
conclusão satisfatória.

Tivemos aqui, igualmente, a participação do
ilustre Prefeito de Curitiba, que faz uma experiên
cia em curto prazo, de ter um sistema de admins
tração privado, o sistema de operação de frotas
públicas e ainda, questões outras que, efetiva
mente, esse apenas é um pequeno exemplo, mas
o certo é que os pontos fundamentais como a
gestão democrática, a prevalência do uso social
sobre o uso privado da sociedade, quanto à ques
tão do planejamento no sentido de possibilitar
e de facilitar todas essas reivindicações contidas
nos diversos pronunciamentos que nós vimos,
aqui, a favor da reforma urbana, são preocupa
ções desta nossa Subcomissão.

Portanto, eu não teria nenhuma pergunta espe
cificamente a fazer. Eu teria, antes de mais nada,
de dizer que ficamos rrunto felizes de ver que
houve um avanço muito grande nesta luta, com
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essa participação integrada de tantas e impor
tantes entidades que defendem, como nós tam
bém defendemos. É bom que se esclareça que,
praticamente, a totalidade dos Constituintes que
compõem esta Subcomissão compõem, justa
mente, porque decidiram e buscaram, cada um,
à sua forma, dentro do seu partido, dentro das
condições que possibilitaram integrar essa Sub
comissão porque estão defendendo ardorosa
mente a necessidade de uma reforma urbana que
assegure melhores condições de vida a todos os
brasileiros que residem na cidade, hoje, e que,
certamente, passarão a residir, porque o percen
tual, hoje, da populaçâq que vivenas cidades con
tinuará aumentando, independentemente do êxito
de uma políticade reforma agrária pela qual todos
nós lutamos e que defendemos, e tenho certeza
de que virá,principalmente,porque a nova Consti
tuição deverá contemplar mecanismos que asse
gurem e que participem dessa luta de todo o
povo brasileiroa favorda reforma agrária. Portan
to, nós todos somos solidários a essa defesa, a
essa tese, a essa bandeira da reforma urbana.

Eram essas as considerações. (Palmas.)

O SR.PRESIDENTE (DirceuCameiro) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte Myriam Por
tella.

ASRA CONSTITUlNTE MYRlAM PORTEUA
Gostaria, neste momento, de manifestar a minha
alegria e a minha felicidadede ver como os movi
mentos populares estão organizados, como eles
estão falando uma mesma língua, como existe
um consenso entre eles, pelo menos foi o que
pude sentir na parte da tarde. Infelizmente, no
turno da manhã, por uma questão de informação,
não pude estar aqui, mas não teria nenhuma
questão a levantar e nenhuma pergunta. Porque
foram de uma clareza de tal modo transparente,
vocês espelharam toda aquela realidade em que
vive grande parte da população brasileira e qual
é o consenso? É de que o coletivodeve se sobre
por ao individual, é que o transporte de massa
deve ser um direito de todo cidadão e um dever
do Estado, e devem ser criados mecanismos para
que o Estado, o Município, melhor dizendo,possa
intervir, possa planejar o desenvolvimentourbano
que nossa cidade está a merecer, que a população
urbana brasileiranecessita e anseia. Este é o exato
momento de nós fazermos tudo isso e hoje tive
mos a oportunidade de usufruirdessa convivência
com vocês. Sou uma pessoa que convivo muito
com associações, com organizações. Sempre
procurei, como esposa de Govemador, e com
essa vivência, e com essa experiência que tive
e que pude amealhar, cheguei à conclusão de
que só ouvindo a base da população, só ouvindo
aquela população interessada na resolução dos
problemas e que podemos acertar.

O nobre ConstituinteManoelCastro tem mani
festado uma preocupação muito grande na ges
tão democrática da cidade, mas eu também me
preocupo com ela. O povo tem de estar dentro
da administração e tem de estar dentro de várias
formas desde o planejamento até a execução e
a fiscalização. De modo que nós, que pensamos
aSSIm, e temos procurado vivenciar este modo
de pensar, hoje, nessa audiência pública, nesse
coroamento de tudo isso, estamos, nós, Consti
tuintes, e vocês, dos movimentos populares orga
nizados,já inteiramente preparados para assumir

um papel decisivo que cabe a vocês e que cabe
a todos nós. Ontem eu disse aqui que Govemo
somos seja acionada. Então, foi pensando nisto,
pois foi o que ele falou, que existe uma Consti
tuição onde as crianças de 7 a 14 anos e que
deveriam ter educação gratuita e não têm, que
eu gostaria de lhe dizer que apresentei duas su
gestões, duas propostas: uma que cria auditorias
populares para fiscalizaçãodos serviços públicos
e outra, que cria a proteção jurídica em defesa
dos direitos individuais, porque sem isso não
adianta nós fazermos uma Constituiçãomuito bo
nita,muito dentro daquilo que todos nós estamos
pensando, se não for para ser cumprida. Acho
que o papel de vocês foi durante a eleição, foi
naqueles debates anteriores, naqueles debates
que antecederam esse momento.

É neste exatíssimo momento que nós estamos
elaborando a Constituição e vocês estão nos ins
pecionando, inspecionando no bom sentido, no
sentido certo, mas, isso não acaba aqui. Esse
processo deve ser permanente, porque depois vo
cês terão de exigir o cumprimento dessa lei, e
é aí que nós, constituintes, temos de dar condi
ções de vocês exigirem a criação de auditorias
para que possam cobrar aquilo que merecem,
aquiloque está escrito e que é o direito.Apresentei
uma sugestão em que as associações podem ter
iniciativa para as leis.Não deve caber só ao Poder
Executivo, só ao Poder Legislativo, o povo tam
bém. É bem verdade que alguns dizem: "não,
nós do Poder Legislativo somos representantes
do povo". Deveríamos ser, e acho que em certos
momentos podemos e devemos ser. E, a partir
de agora, devemos lutarpara sermos mais e mais.
Mas, às vezes, existem certas nuanças que nós
não conseguimos captar. De modo que acho inte
ressante que o povo também possa participar,
que existaum mecanismo dentro do Poder Legis
lativode que as associações, de que as organiza
ções, de que o cidadão brasileiropossa ter a inicia
tiva das leis.

É apenas essa manifestação de cidadã, de polí
tica, de Constituinte,dessa VIbração, porque digo
que tudo que nós fazemos nós devemos fazer
apaixonadamente. Não faço nada sem paixão e
sem emoção. E é essa emoção e essa paixão,
que hoje está transbordando aqui nesta, que é
a nossa última audiência pública, e foi aquela
que coroou de êxito, em que nós pudemos ver
as duas faces da moeda. Ontem tivemos aqui
todo um grupo de empresários da iniciativa priva
da, por que não sou contra a iniciativa privada,
acho que nós temos de criar um ponto de equilí
brio, acho que aqui é a vertente, é o estuário
de todas as linhas de pensamento, de centro, de
esquerda, de extrema esquerda, de direita, de ex
trema direita,aqui cabe a nós estabelecer o ponto
de equilíbrio, aquele filtro, aquele grande poder
que vai filtrar tudo e estabelecer o equilíbrio, ne
cessário à sociedade brasileira.

E praza aos céus que, com a ajuda de vocês,
de toda a sociedade brasileira, nós cheguemos
àquele consenso e que a nossa Constituição, de
fato, espelhe aquilo que a sociedade brasileira
anseia, almeja, que ela retrate transparentemente,
porque o que faltamuito no Brasil- e nos meus
discursos sempre procurei dizer,- é a transpa
rência. Que esta Constituição seja transparente
e que reflita todo aquele anseio, todas aquelas

necessidades, tudo aquilo que é necessário para
a contrução de um grande Brasil.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)- Con
cedo a palavraao Sr. Nabil Georgis.

O SR. NABlL GEORGlS - Que me perdoe
o público que tenho falado também, mas tenho
me olvidado, como dizem os espanhóis, esque
cido três pontos que fazem parte do nosso discur
so, da nossa proposta da Associação dos Inqui
linos do Rio de Janeiro.

O primeiro é o aluguel, que nós propomos que
seja 10% sobre o salário do operário e 20% sobre
o ganho do assalariado, o chamado classe-média
média. Se analisarmos as despesas desses operá
rios que ganham 1.200, 1.500, 1.700, 3.000,
4.000, com três filhos, com um pai velhoe doente,
como é que vaipagar o aluguel que o proprietário,
hoje, exorbitantemente exige;ou paga ou ele des
peja. Há casos que passam de 200 para 4.000
no Rio de Janeiro e em Niterói.

Outra questão que nós colocamos é a do fman
ciamento da casa própria, ou seja, ao invés de
construção civil para o luxo, fazer-se construção
para a classe média e para a classe proletária.
Os 15% descontados na folha, do salário do ope
rário e 20% da classe média e com juros de 22%
ao mês, o aumento subseqüente só poderá ser
nesta linha.

A terceira questão, Srs, Constituintes - e que
remos que V. Ex", nos ajudem nisso, porque nisso
nós vamos apurar talvez uma grande vantagem,
uma grande paz social - é o recadastramento
de todos os imóveis em todo o territórionacional.
E esse recadastramento, sob pena de prisão ou
de multa bem alta, para quem deixar o imóvel
vazio por mais de um mês, e isso tem de ser
coisa séria, honesta, digna. Com isso pelo menos,
vai-se diminuir de 30 a 40% a situação deste
País, na área residencial. No Rio de Janeiro, nós
temos mais de 300 mil imóveisvazios.EmNiterói,
nós temos 58 mil, essa foi a questão levantada
e discutida por vários setores que nós temos a
nosso alcance em Niterói.

Quero agradecer, deixando uma palavra de
emoção pelo que ouvimos aqui de manhã, como
de tarde, com os Srs. Constituintes e a SI"Consti
tuinte Myriam Portella,que acabou de falar, por
que essas coisas muitas vezes comovem a gente
e nos deixam em silêncio,mas esse silênciorepre
senta o nosso amor, a nossa fé, o carinho e o
nosso apreço, principalmente pela Mesa, que foi
dirigidapelo nobre Constituinte Dirceu Cameiro,
seus colegas e Líderes, Quero agradecer mais
uma vez, pois nós estamos aqui para confiar a
nossa luta.

Muitoobrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) - Não
havendo mais nenhum inscrito, apenas gostaría
mos de colocar, para encerrar os nossos trabalho
de hoje, é que nos pareceu que as organizações
populares do nosso País decretam que a cidade
não pode ser um instrumento de especulação
e de lucro desvairado. E que nem o homem, nem
a habitação, nem o transporte, nem o saneamen
to, nem os serviços,devem ser instrumento dessa
especulação, porque, na realidade, o lucro e a
justa remuneração devem ser conquistados pelo
trabalho e pelo processo produtivo,e não especu
lativo. De modo que essa mensagem, além do
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grande número de textos que nós recebemos e
continuamos a receber, vão servir realmente para
nós interpretarmos aqui um texto constitucional
contemplando essas aspirações todas. E nós te
mos fundadas esperanças de produzir um texto
constitucional que transforme a cidade num am
biente mais humano, que crie as condições insti
tucionais para a sociedade construir a cidade que
todos nós desejamos, com os seus serviços, com
as suas funções plenamente atingidas e que a
sociedade, que o povo, que o homem brasileiro
que hoje encontra na cidade esta situação inexo
rável, como nós aqui já analisamos, onde mais
de 70% da população brasileira vivenos períme
tros urbanos e que nós sabemos não será rever
sível,pelo contrário, haverá um agravamento pro
vávelnos próximos anos, mas que nós possamos
construir esse ambiente que todos almejamos.

Concedo a palavraao Sr. NabilGeorgis.

O SR. NABIL GEORGIS - Goastaria de fazer
uso da palavra, antes de concluir esta reunião
para, em primeiro lugar, reafirmar que hoje, na
verdade, foia primeira aparição pública deste Mo
vimento Nacional pela Reforma Urbana, porque
o nosso trabalho está apenas começando. É in
tenção do nosso movimento realizarum congres
so, um encontro nacional sobre reforma urbana,
e que saia uma decisão que tomamos aqui no
começo da tarde, onde nós iriamos culminar o
processo de coleta de assinaturas e de entrega
de assinatura para que o Congresso pudesse in
cluir as nossas emendas, com o respaldo não
sei se de 30 milou de 300 mil.O que nós percebe
mos é que nós vamos poder neste momento,
desde já anunciando o evento que vai acontecer,
procurar reforçar a série de teses que nós estamos
incorporando e trazendo à Subcomissão. Essas
teses vão voltarno momento em que nós tivermos
as assinaturas com uma emenda, sejam ou não
incorporadas pela Subcomissão; deverão voltar
através de um processo de reafirmação popular,
do desejo popular de que elas possam ser incor
poradas à nova Constituição. Afirmamos que é
muito importante a criação deste movimento,
dessa articulação, para que nós possamos inter
ferir, não apenas na Constituição, mas que perma
neça como uma coordenação, como um movi
mento que possa interferirna legislação ordinária
que, certamente, deve se seguir à Constituição.
E fundamental que nós consigamos estabelecer
que a Constituição seja clara, e aquilo que está
definido na Constituição como obrigação possa
ser cumprido efetivamente, para que a legislação
ordinária para que o empenho do legislativo, cer
tamente respaldado por uma mobilização popu
lar, possa garantir essa articulação que está na
Constituição e daquilo que vai ser posteriormente
encaminhado como legislação ordinária. Nós pre
tendemos participar e continuar participando des
se processo.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Com
a palavra o nobre Constituinte Manoel Castro.

O SR. MANOEL CASTRO - É muito chato
falar pelo outros, sem ter procuração, mas consi
dero, pelo nível de participação e pelo envolvi
mento que todos nós temos nesta Subcomissão,
que eu poderia dizer,quando seria até mais apro
priado pelo Presidente, a esses líderes que aqui
representaram esses movimentos nacionais pela
reforma urbana, que eles considerassem também

a nossa participação, ou seja, dos Constituintes
que aqui estão. E considerassem porque, o que
nós colocamos aqui, e volto a repetir, foi a neces
sidade de uma articulação nacional, dessa movi
mentação nacional. Evidentemente que esses sis
temas têm todos os seus adeptos, aqueles simpa
tizantes,aquelas pessoas que, também, por razões
diversas,possam dar uma maior contribuição, pe
la sua sensibilidade.

É claro que nós entendemos que muitas vezes,
o problema participação política termina rotulan
do aqui ou acolá, mas não necessariamente, pois
a colocação que nós estamos fazendo diz o se
guinte: disponham de nós. Nós temos uma expe
riência acumulada, temos desejo de estudo des
sas questões, que aqui foram abordadas. Estamos
vinculados a outras entidades com as que aqui
estiveram, igualmente interessadas nestes assun
tos. Então, tenha certeza de que, seja para a reali
zação desse Congresso, no futuro,ou dessa mobi
lização, que vocês possam ter os membros da
Subcomissão da Questáo Urbana e de Transpor
tes como participantes dessa luta dentro de um
mesmo objetivo dentro de um mesmo principio.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-Sem
dúvidaque o nosso 1"-Vice-Presidente, ManoelCas
tro, interpreta o sentimento da Subcomissão.

Concedo a palavra à nobre participante.

ASR"EMÉRITA- Quero trazer aqui o informe
a respeito da questão habitacional, no que tange
à questão mundial.

Realizou-se em São Paulo, de 6 a 10 de abril,
um encontro intemacional sobre a questão dos
sem tetos. O problema da habitação no que tange
a todos os níveis econômicos, envolvendo desde
os países que exportam tecnologia, até os países
que não tem condição de encampar as' suas pró
prias tecnologias. Neste sentido, o movimento de
habitação - se desenvolve, hoje, numa coorde
nação, a nível internacional, pois deste encontro
participavam 73 países. Este encontro está sendo
realizado,neste mês, na Alemanha e, em seguida,
terá uma semana em Paris e, no mês de junho
haverá um encontro dos Países Latino-America
nos e também de línguas latinas, porque a Espa
nha, embora não tenha defidt habitacional está
praticamente coordenando esse trabalho. Este
encontro será realizado na cidade de Córdoba
e, em agosto, haverá um encontro intemacional
de dirigentes e de entidades, de movimentos po
pulares, de pesquisadores, de parlamentares, en
fim,de todos aqueles que estão envolvidose preo
cupados em encontrar uma saída para um defi·
clt, hoje, de 100 milhões de habitações no mun
do, incluindo, nesta questão, o que diz respeito
às grandes levas de camponeses, de índios e de
negros que têm sido as grandes vitimas de toda
essa especulação.

Na Índia,por exemplo, o salário de um trabalha
dor, mesmo acumulado com o de outros mem
bros da família, não dá, conforme o documento
apresentado pelo Professor Sallas, se quer para
comprar a embalagem para um saco de cimento.

Então, a questão da habitação passa direta
mente pela questão do trabalho. Gostaria de cha
mar a atenção desta Subcomissão e, particular
mente, do nosso, muito querido, companheiro,
hoje Senador da República, Dr. Dirceu Carneiro,
porque trago aqui, e mais uma vez quero registrar
que o Movimento pela Habitação deve muito à

dignidade, à coragem e à solidariedade, do nobre
Senador Dirceu Cameiro que, no ano de 1985
se colocou, como também outros Deputados, co
mo o Deputado DjalmaBonn - e peço desculpas
por não me lembrar do nome dos outros - quan
do batemos às portas do Congresso e nos foi
privado até o uso dos pebedouros, foi V. Ex"sim,
junto com outros companheiros que abriram, à
força, as portas de vidro para que pudéssemos
ter direito de beber água nesta Casa que todos
dizem, durante o período eleitoral, que é a Casa
do povo. Por isso, nobre Constituinte Dirceu Car
neiro, quero lhe dizer que o povo do meu Estado,
os 18 mil mutuários que estão na Justiça, o Movi
mento dos Favelados, o Movimento dos Sem
Terras, o Movimento de Ubertação da Periferia,
se sentem muito agradecidos pela sua partici
pação e pela sua solidariedade. V. Ex" é um ho
mem para nós muito querido. Quero que, neste
momento, possamos, a partir de agora, incluir
junto ao seu nome, os de todos aqueles Parlamen
tares que estão hoje nesta Casa com a responsa
bilidade de trazer um mundo melhor, uma socie
dade mais justa para os nossos filhos, netos e
descendentes.

Muitoobrigada. (Palmas.)

O SR PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Nós
agradecemos as palavras não merecidas por nós,
mas ficamos muito gratos pela referência.

Com a palavra o Sr. Nazareno Afonso.

O SR. NAZARENO AFONSO - Gostaria de
completar as palavras do companheiro Nabil, no
seguinte: que para o nosso movimento, para todas
as entidades populares, a contribuição de V. Ex"
é fundamental. Quer dizer,o relatório desta Sub
comissão, na medida em que incorpore boa parte
dos nossos trabalhos, será um reforço fundamen
tal no crescimento deste movimento, no movi
mento social.

Quer dizer,no momento em que ele se mostre
como resultado do relatório desta Subcomissão,
ele irá às ruas, com muito mais força, para fazer
frente à Comissão de Sistematização e daí, estare
mos dando mais um passo na direção de mudan
ças efetivas para a nossa sociedade.

Gostaria de agradecer, também, a colocação
de V. Ex" que do ponto de vista do movimento,
é fundamental o trabalho de V. Ex'" e o apoio
de V. Ex'" é de inestimável valia.

Muitoobrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Dirceu Cameiro) - Não
havendo mais nenhum companheiro participante
que queira fazer o uso da palavra, nós agrade
cemos a todos os expositores e achamos que
encerramos com chave de ouro as nossas audiên
cias públicas. Agora, vamos fazer a digestão de
toda essa enorme quantidade de documentos que
temos recebido, aqui, todos os dias, para se pro
duzir, realmente dentro da expectativa dos que
lutaram por isso e de toda a sociedade brasileira.

Muitoobrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada reu

nião. (Palmas.)

SUBCOMISSÃO DAPOLÍTICA
AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E

DAREFORMA AGRÁRIA
20' Reuniáo (ordinária)

Aos 23 dias do mês de maio do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e doze
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minutos, em sala do Anexo Ddo 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: VicenteBo
go, Fernando Santana, MalulyNeto, Jonas Pinhei
ro, Cardoso Alves, Aldo Arantes, Raquel Capibe
ribe, José Egreja, Victo Fontana, Oswaldo Lima
Filho, Amaury Múller, Virgilio Galassi, Jorge Via
nna, Rosa Prata, Santinho Furtado, Valter Pereira,
Alysson Paulinelli,José Mendonça de Morais, Os
waldo Almeida e Fausto Fernandes. Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente deu por
iniciados os trabalhos, solicitando aos presentes
fosse dada como lida a Ata da reunião anterior,
que foi aprovada. A seguir, deu-se início ao Expe
diente, com o Presidente passando a palavra ao
Relator, Constituinte Oswaldo Uma Filho,que for
malmente comunicou a feitura do Parecer após
leitura das Emendas apresentadas e solicitou à
Secretaria que distribuísse os avulsos aos presen
tes. Apartearam o Relator os Constituintes: Cardo
soAlves, Virgilio Galassi e Jorge Vianna.O Senhor
Presidente comunicou aos presentes que, devido
ao grande interesse que a matéria desperta e con
seqüentemente o grande número de visitantes
que procuram acomodações na saIa de reuniões,
causando transtornos e dificultando os trabalhos,
a reunião previamente marcada para a tarde seria
transferida para o Plenário do Senado, já tendo
tomado as medidas necessárias para que assim
o fosse. A decisão do Presidente foi aplaudida.
Solicita e usa da palavra o Constituinte Cardoso
Alves,que pede seja também o horário da reunião
adiado para as dezesseis horas. O Presidente põe
em votação o pleito, que é aprovado. Pela Ordem,
pedem e usam da palavra os Constituintes Oswal
do Uma Filho e Cardoso Alves.Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerra os traba
lhos às dez horas e trinta e quatro 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
Ataque, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente.

Af'{EXO À ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO
(ORDINÁRIA) DA SUBCOMISSÃO DA POl1
TlCAAGR!cOLA E FUND/ÁRIA E DAREFOR
M4 AGRÁRIA, REAL.JZADA EM 23 DE MAlO
DE 1987, ÀS 10:12 HORAS, INTEGRA DO
APAf'{HAMENTO TAQ(JJGRÁACO, C~ p(J
BUCAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE DA SUBCO
MlSS'\O, CONSTTfaINT"EEDISONLO&\Q.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Está
aberta a reunião.

Sobre a mesa, a ata da 19"Reunião desta Sub
comissão, cuja leitura será dispensada se assim
concordarem os Srs. Membros desta Subcomis
são. (Pausa.)

(É aprovado o pedido de dispensa da leitura
da ata.)

Esta reunião foi convocada para leitura do se
gundo paracer do Relator apõs as emendas rece
bidas na Subcomissão.

S. Ex' terá a palavra para o cumprimento de
sua função de Relator nesta Subcomissão.

Tem a palavra o nobre Constituinte Oswaldo
Uma Filho.

o SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, minhas senhoras
e meus senhores:

Quero prevenir aos Srs. Membros da Subco
missão, como todos receberão o novo anteprojeto
acompanhado do primeiro, com os pareceres so
bre todas as emendas, matéria que entreguei estri
tamente dentro do prazo regimental ontem às
20 horas ao PRODA8EN, creio que possa ser
dispensado da leitura do anteprojeto.

Se a Subcomissão concordar, farei apenas a
leitura das palavras com que apresento este se
gundo anteprojeto, que é resultante das emendas
oferecidas pelos Srs. Constituintes.

Ao anteprojeto que apresentei a esta Subco
missão de PolíticaAgrícola e Fundiária e Reforma
Agrária, em 8 de maio corrente, foram oferecidas,
pelos Srs, Constituintes, 277 emendas, quase te
das versando diversos artigos.

Apesar da brevidade do prazo de 72 horas, ini
ciado a 19 de maio corrente, pude oferecer pare
cer sobre todas as proposições apresentadas, sen
do os pareceres favoráveis 30; pareceres favorá
veis em parte 9; pareceres considerando prejudi
cadas as emendas 11; pareceres contrários 227.
Aí há um erro datilográfico; o número é 227.

Volta o anteprojeto com pareceres e as emen
das à deliberação da Subcomissão.

Foram adotadas algumas modificações expres
sivas: 1) Em atenção ao conceito tradicional de
fendido, inclusive, nos documentos pontificios,
adotei a expressão "função social", em lugar da
"obrigação social" antes proposta, a exemplo da
Constituição da República Federal Alemã de
1949:

"Art. 1° Isso em função de emendas n°
162/6, do Constituinte Victor Fontana e rr
230/1, do Constituinte João Paulo Vascon
celos,"

2) A competência para desapropriação por
interesse social foi estendida aos Estados - art
3° § 1°- Emenda rr 163/8 do Constituinte Valter
Pereira.

3) A concessão de terras públicas foi esten
dida às cooperativas de produção art. 6°- Emen
da rr 206/8 do Constituinte Ismael Wanderlei.

4) Foi alterada a norma sobre indenização pa
ra benfeitorias para pagamento em dinheiro 
art. 2° § 3° - Emendas n° 15313 do Constituinte
Percival Muniz e rr 134n do Constituinte Rosa
Prata.

5) Foram incluídas diversas emendas aditivas
sobre:

a) Pesca - emenda 77/4 da Constituinte
Cristina Tavares;

b) Irrigação - emendas 241/6 do Relator e
117/1 do Sr. Constituinte Antônio Ferreira. Art.
15 letra A.

c) Sobre crédito para compra de pequenas
propriedades - Emenda n° 26818 do Constituinte
IvoMainardi, art. 27.

d) Foi incluída a política de desenvolvimento
florestal - que confesso era uma lacuna do ante
projeto. Emenda 105/3 do Sr. Constituinte José
Guedes. Art. 15, letra h.

Finalmente, foi proposta preferência no crédito
para a produção de alimentos básicos - art. 15,
alínea b - Emenda n° 15912, do Constituinte
Nelson Friedrich.

São mantidos dispositivos sobre as quais houve
numerosas emendas, mas me parece deve per
manecer o art. 4°,que limita a propriedade territo
rial a 100 módulos, embora o Relator tenha ofere
cido parecer favorável em parte.

A emenda de autoria do Constituinte Santinho
Furtado, que eleva esse limite para 200 módulos.
Ela está citada adiante, entre as emendas, como
parecer favorável.

Ela teve parecer favorável, em parte. Tenho,
se não me engano, aqui em mãos, a emenda
do Constituinte Santinho Furtado; estão todas ca
talogadas com número, mas não com nome.

É a Emenda n° 269/6 que dispõe "substitua-se
o art. 4° pelo seguinte: Ninguém poderá ser pro
prietário ou possuidor direto ou indiretamente de
imóvel rural, de área contínua ou descontínua su
perior a 200 módulos rurais, ficando o excedende
sujeito a desapropriação por interesse social para
fim de reforma agrária".

Sobre essa emenda, ofereci parecer favorável,
em parte, que é o seguinte: "O nobre Constituinte
Santinho Furtado, embora reconheça a neces
sidade de fixação de um limite à extensão de
propriedade rural, eleva o número de módulos
a um valor que se me afigura demasiado alto.

Será uma matéria para deliberação da Subco
missão.

O SR. CONSTITQINTE CARDOSO ALVES 
O parecer é contrário.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - É
favorável em parte.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Qual é a parte em que ele é favorável?

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - É
favorável à limitação; ele limita.

Entenda o seguinte: a emenda do Constituinte
Santinho Furtado adota o conceito de fixação de
um limite à propriedade territorial.

O SR. CONSTITQINTE CARDOSO ALVES
É uma emenda que já está no relatório.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) - A
emenda dele é uma emenda que propõe...

O SR. CONSTITQINTE CARDOSO ALVES 
A emenda dele é de 100 para 200 módulos.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) -Exa
tamente.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
O parecer é contrário.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Não;
o parecer é favorável, em parte.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Qual é a parte?

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - É
a parte em que fixa o limite.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES 
Mas isso não pode ser emendado, porque já está
no relatório.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - Co
mo não pode?

O SR. CONSTITQINTE CARDOSO ALVES 
O que ele quer emendar é o limite,não o conceito.
O conceito ele não quer emendar.
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o SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) -Mas
por isso mesmo não posso dar parecer contrário,
nobre Constituinte Cardoso Alves,a uma emenda
que defende o limite que é um dos fulcros do
parecer do anteprojeto.

Um dos assuntos em que mais o anteprojeto
se fixou foi no estabelecimento de um limite; há
numerosas emendas fixando limites em 50 mó
dulos, em 40 módulos, 60 módulos. Eu preferi
o limite de 100. E nobre Constituinte Santinho
Furtado propõe 200 módulos e não sou favorável
à elevação que ele propõe, mas o conceito que
propõe de limites, a esses sou favorável.

Srs. Constituintes, perdoarão os nobres repre
sentantes do povo esta afirmação: creio do meu
dever recordar aos Srs. Constituintes a advertên
cia do Presidente John Fitzgerald Kennedy; "Who
makes peace for revolutions impossible make
blood revolution inevitable", isto é, aqueles que
fazem as revoluções pacificas impossíveis, fazem
as revoluções sangrentas inevitáveis.

Aos brasileiros, sobretudo, caberá lembrar a li
ção do Presidente Tancredo Neves numa das suas
últimas manifestações. Dizia o Presidente Tan
credo Neves: "Enquanto houver neste País um
só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e
sem letras toda a prosperidade será falsa."

No mais, trata-se apenas de normas que estão
contidas no anteprojeto que estão de posse dos
Srs. Membros da Comissão.

Muitoobrigado.
O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) -Alguns

dos Srs. Constituintes desejam usar a palavra?
(Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Virgílio Galassi.
O SR. CONSTITUINTE VIRGÍUO GAlASSI 

Gostaria de saber do Relator se ele considerou
as emendas - parece que não - sobre a proprie
dade produtiva.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho)- Não.
O relatórionão fazessa distinção; a emenda define
a propriedade, como já havia definido anterior
mente no art. 10:

"Art. 10 Ao direito de propriedade de
imóvel corresponde uma função sosical.

§ 10 o imóvel rural que não correspor
der a função social poderá ser desapropriado
por interesse social para finsde reforma agrá
ria, mediante indenização paga em títulos,
sobre a qual não incidirá o imposto de trans
missão."

Essa é uma outra emenda de um dos Srs. Cons
tituintes que foi adotada isentando do imposto.

§ 20 A propriedade de imóvel rural corres
ponde à função social quando simultaneamente:
a) é racionalmente aproveitada; b) conserva os
recursos naturais renováveis e preserva o meio
ambiente; c) cumpre as disposições legais que
regulam as relações de trabalho e de produção;
d) não excede a área máxima prevista como limite
regional.

Então, o conceito do anteprojeto é de que a
propriedade, para ficar isenta de desapropriação,
deve obedecer a esses quatro pré-requisitos.

O SR. CONSTITUINTE V1RGÍUO GAlASSI 
Mesmo assim, V. Ex' a enquadrou no limite pro
posto no relatório.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Srs.
Constituintes, temos uma reunião marcada para

14 horas e 30 minutos, quando se iniciará, õbjeti
vamente, a votação do projeto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE VIANNA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

Estamos recebendo o projeto agora e tínhamos
que estudá-lo. É claro que daqui até 14 horas
e 30 minutos, ninguém terá condições de apre
sentar posição.

Pediria a V.Ex"que, ouvido o Plenário, ao invés
de convocar a reunião para esse horário, a convo
casse para 16 horas.

O SR.PRESIDENTE(Edison Lobão) - Atendo
a V.Ex"Coloco em votação.

Quem estiver de acordo, queira permanecer
sentado. (Pausa.)

Srs. Constituintes, esta Presidência tem sido a
mais liberal possível, durante o encaminhamento
da votação de Capítulo da Reforma Agrária Fun
diária. Todavia, estamos agora ingressando na
parte final e a mais importante do funcionamento
da Subcomissão.

Temos tido alegria com a presença dos convi
dados que aqui vêm, convidados dos Membros
da Subcomissão e aqueles que vêm voluntaria
mente, são pessoas que têm interesse em parti
cipar dos debates neste regime que temos, que
é o regime democrático.

Durante várias reuniões, tem havido algum iní
cio de dificuldades, vamos chamar assim, com
os nossos convidados. Hoje, temos aqui um nú
mero, e é natural que seja assim, infinitamente
maior do que tem ocorrido normalmente. A pró
pria situação física desta sala demonstra que é
absolutamente impossível termos os nossos traa
balhos de votação em tal circunstância.

Os Membros desta Subcomissão precisam ter
condições de refletir, debater com tranqüilidade
o anteprojeto apresentado pelo Relatore as emen
das aqui também apresentadas. Mas esta Presi
dência não quer absolutamente impedir aos brasi
leiros, que aqui vieram, que participem dos traba
lhos desta Subcomissão.

Temos duas alternativas: uma seria fechar as
portas e impedir que todos aqui entrassem 
solução que não me agrada; optei pela solução
de pedir o plenário do Senado Federal a realização
desta reunião. (Palmas.)

O Plenário do Senado dispõe de galerias bem
mais amplas, mas reitero aqui a minha recomen
dação que talvez mais do que uma recomenda
ção, é um apelo a todos os Srs. Constituintes.
Mesmo lá, não poderemos admitir manifestações
de nenhuma natureza, quer sejam manifestações
contrárias a qualquer ponto de vista de Membros
desta Subcomissão, quer sejam favoráveis.

O SR. RELATOR (Oswaldo Uma Filho) - que
fique bem claro nenhuma manifestação.

O SR.PRESIDENTE(Edison Lobão)-Absolu
tamente nenhuma manifestação. Não queremos
impedir a presença de ninguém, mas não pode
mos permitir que os trabalhos da Subcomissão
que, em última análise, se realizam em favor do
povo brasileiro, sejam perturbados por manifes
tações de um lado ou de outro.

É o apelo que faço, portanto, aos nossos convi
dados, porque, de outro modo, teríamos que to
mar providências que nenhum de nós deseja.

Fica, então, marcada a reunião para às 16 horas
e esta Presidência vai diligenciar a concessão do
plenário do Senado para a sua realização.

Antes de encerrar a reunião concedo a palavra
ao nobre Relator.

O SR. RElATOR (Oswaldo Lima Filho) - Sr.
Presidente, quero apenas deixar registrada a mi
nha inconformidade com o que me parece um
prazo muito dilatado. Creio que a Subcomissão
poderia normalmente se reunir às 15 horas.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Isso é matéria vencida.

O SR. RELATOR (Oswaldo Lima Filho) Sim,
mas V. Ex' não quer negar-me o direitode registrar
o meu voto. V. Ex' não é ainda o censor desta
Subcomissão para a felicidade de todos nós.

Não estou impugnando a votação, nobre Cons
tituinte. V. Ex" tem sempre a pretenção perma
nente de ser o censor de todos nós, o que não
posso admitir.

Quero registrar, para o futuro, a minha inconfor
midade, porque temos apenas parte do dia de
hoje e o dia de amanhã para a votação de 277
emendas com destaques numerosíssimos e não
sei se esse tempo será suficiente.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Tem
V. Ex"a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSOALVES
Queria pedir a V. Ex" que, dentro do campo de
sua liberalidade, que tem sido a sua característica
pessoal, um Presidente ameno, cordial e liberal,
não permitisse se voltasse a matéria vencida. Ma
téria vencida é vencida, acabou. Do contrário, fica
absolutamente desorganizado o trabalho da Sub
comissão.

O SR. PRESIDENTE(Edison Lobão) - Encer
ro esta reunião convocando outra, de acordo com
a deliberação do Plenário,para 16 horas no plená
rio do Senado Federal.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 34
minutos.)

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL

SQBCoMISSÃo DOSDIREITOS DOS
lRABALHADORES E SERVIDORES púBucos

22' Reunião (registro)
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de

mil novecentos e oitenta e sete, às dezessete ho
ras, na sala de reuniões da Subcomissão, Ala Se
nadorAlexandreCosta, Senado Federal, reuniu-se
informalmente, a Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos, com a pre
sença dos Senhores Constituintes: Geraldo Cam
pos, DionísioDalPrá,Edmílson Valentim,Augusto
Carvalho, Júlio Costamilan, Mário Uma, Domin
gos Leonelli, Stélio Dias e Osvaldo Bender. O
Sr. Presidente, Constituinte Geraldo Campos, faz
comunicação de ofício enviado pela Liderança
do PMDB indicando os Constituintes Vasco Alves
e Francisco Pinto, para integrarem esta Subco
missão como titular e suplente, respectivamente.
Não havendo número regimental para a abertura
dos trabalhos, o Sr. Presidente informa aos Consti-
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tuintes presentes que o prazo regimental para o
recebimento de emendas encerrar-se-á no próxi
mo dia 19, terça-feira. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a presente reunião informal, às dezoito
horas e dez minutos, convocando os Senhores
Constitumtes para a próxima reunião, a realizar-se
dia dezoito do corrente, às dezessete horas, na
sala de reuniões da Subcomissão, para discussão
do anteprojeto. E, para constar, eu, Vera Lúcia
Lacerda Nunes, Secretária, lavrei o presente re
gistro

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Ha
vendo número regimental, declaro aberta a reu
nião.

Aproveitoa oportunidade para fazer,inicialmen
te, comunicações.

Uma é do Constituinte Paulo Paim, informando
que, a pedido do Governador do Rio Grande do
Sul, no desempenho da representação que S. Ex'
foi àquele Estado, em nome da Subcomissão,
S. Ex' ficou retido lá, mantendo negociações com
a greve dos servidores públicos, no que se refere
às invasões naquela unidade da Federação, razão
por que não pôde estar presente.

A outra comunicação é a propósito do Ofício
rr 227, recebido da Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, informando que o direito
de apresentar emendas ao anteprojeto, na Subco
missão, não é apenas aos membros da Comissão.
A decisão da Mesa foi de que esse direito fosse
extensivo a todos os Constítumtes, Dizo ofício:

"O nobre Constituinte Oscar Corrêa, Presi
dente da Comissão dos Poderes e Sistemas
de Governo, oficia a esta Presidência, inda
gando quanto à aplicação do § 1°, art. 17
do Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte. No mesmo sentido, levan
taram questões de ordem os nobres Consti
tuintes José Genoíno e Brandão Monteiro.
O citado § 1° do art. 17, estabelece que "o
anteprojeto será distribuído em avulsos aos
demais membros da Subcomissão, para, no
prazo dos cincos dias sequmtes, destinados
à sua discussão e receber emendas. Pergunta
os Constituintes se a norma regimental, co
mo está redigida, permitirá a apresentação
de emendas por parte daqueles que não inte
gram a Comissão. O Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, aplicado, subsidia
riamente, em casos omissos ao Regimento
da Assembléia, somente permite a apresen
tação de emendas nas Comissões Técnicas
dos seus integrantes. Contudo, o drsposítívo
objeto de exame não veda expressamente
tal procedimento, isto é, que Constituintes
não-integrantes de determinada Subcomis
são possam nela oferecer emendas aos ante
projetos oferecidos pelos Relatores. Assim,
tal entendimento deverá ser considerado pe
los Presidentes das Subcomissões em fun
cionamento. Interpretação benigna, portanto,
admite semelhante entendimento."

Outra questão que queremos trazer ao conheci
mento do Plenário da Subcomissão diz respeito
à questão de ordem levantada, na nossa última
reunião. Porque a Mesa havia resolvido,para aten
der à questão da proporcionalidade, aumentar em
três membros, apresentados pelo PMDB, o efetivo
desta Subcomissão.

A Liderança do Partido oficiou ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, apenas indi
cando um nome para a 7' Comissão Temática,
que foi o nome do Deputado-Constituinte Vasco
Alves, e indicando, como suplente, o nome do
Deputado Francisco Pinto.

Então, depois de discutirmos o assunto com
a Liderança do Partido, concluímos que não seria
possível mandar os três membros para manter
a proporcionalidade e que esse aumento de efeti
vo - porque foi aqui levantada a questão - está
previsto no caput do art. 13, do Regimento Inter
no, que dizque o número de membros da Comis
são Temática seria de 63, enquanto a Comissão
da Ordem Social tem 65.

A explicação dada, com base no Regimento,
se baseia no § 3° do art, 13, que contradiz com
o caput do art., ao dizerque os partidos de peque
na representação têm o direito de optar pelas
Comissões que preferirem. O que acontece é que,
se muitos preferirem, o que ocorreu, vir para a
Comissão Temática da Ordem Social, então, o
número de 63, para atender a essa opção, deixa
de ser 63 e passa a 'ser, como no caso, 65.

Com relação às Subcomissões, que não têm
o número previsto no Regimento, o § 6° do art.
13, diz: "Cada Comissão, exceto a de Sistema
tização, no prazo de 48 horas, dividir-se-á nas
Subcomissões relacionadas no art. 5°, assegu
rada, tanto quanto possível, a proporcionalidade
partidária".

Ao dizer tanto quanto possível a proporciona
lidade, ficou aberta a possibilidade de ela ter mais
de uma Subcomissão, já que os pequenos parti
dos têm direito de ter a sua opção, e foi o que
aconteceu.

Dessa forma, a Mesa entende e propõe aos
membros da Subcomissão que se reconheça a
entrada do Constituinte Vasco Alves,como mem
bro efetivo,e do Deputado Francisco Pinto, como
suplente da Subcomissão, ficando o nosso efetivo
com 25 membros, dos quais, 12 são do PMDB
e 13 dos demais partidos.

Outra questão que desejávamos informar é que
foi distribuído um formulário pela Mesa, no qual
devem ser apresentadas emendas ao anteprojeto.
Elas sõ terão validade se forem feitos neste mode
lo, que é o modelo que já foi discutido com o
PRODASEN, para que eles possam ir diretamente
para o computador, já que toda a matéria relativa
à emenda deverá ser publicada. A informação
que 'temos é de que já foram enviados, para todos
os gabinetes, os formulários em quantidades ne
cessárias para atender. Queremos que aqueles
que tiverem emendas, que as encaminhem para
a Secretaria da Subcomissão.

Queríamos informar que encaminhamos, para
a Subcomissão dos Direitos e Garantias Indivi
duais, proposta do Deputado Domingos Leonelli,
a Subcomissão dos Trabalhadores e Servidores
Públicos, em decisão unânime, entendeu conve
niente mandar cópias da proposta apresentada
a esta Subcomissão, de autoria do ilustre Depu
tado Domingos Leonelli, que trata o direito ao
trabalho como um dos direitos individuais dos
cidadãos brasileiros. Solicitou-nos, outrossim, o
estudo e o aproveitamento da referida proposta
nos assuntos discutidos por esta egrégia Subco
missão.

Não recebemos, até agora, nenhuma resposta
seguramente, a resposta do aproveitamento deve

estar no anteprojeto. Não consultamos ainda, não
compulsamos o anteprojeto da Subcomissão dos
Direitos e Garantias Individuais.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, em relação ao problema do
crescimento do número dos nossos integrantes,
levanto aquela questão, que eu já me reportava
anteriormente, de o fato de o parlamentar, do
colega - sem nenhum preconceito, sem nenhu
ma discriminação de quem quer que seja - não
ter participado dos debates, não ter participado
do processo de elaboração dos subsidios que se
riam considerados para elaboração do antepro
jeto. Preocupado com isso, pergunto: houve o
caso de alguma Comissão que rejeitou a entrada
de outros membros, a alteração do número ante
rior, como foi levantado aqui?

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Pes
soalmente, não tenho conhecimento, senão, aqui
lo que foi dito, na última reunião desta Subco
missão, onde se disse que uma subcomissão ha
viarecusado. Aliás,na cópia do ofícioque estamos
lendo aqui, há várias indicações; não é apenas
para a nossa. Queria informar que, do mesmo
ofício,fazem parte: o Deputado MiroTeixeira,indi
cado da terceira C para a terceira B; o Deputado
Níder Barbosa, da sexta B para a sexta A;o Depu
tado Vasco Alves, da sete C, para a sete A; o
Deputado Hélio Costa, da sete C, para a sete B;
o Deputado França Teixeira, da oitava C, para
a oitava A; e o Deputado Flávio Palmier da Veiga,
da oitava C, para a oitava A Também, como su
plentes, como são os casos: do Deputado Celso
Dourado, da terceira A para ficar como suplente
-; o Deputado Francisco Pinto, na sete A; e a
Deputada Lúcia Vânia,na Comissão sete C.Então,
não tenho maiores informações a respeito.

Procurei até, antes da reunião, já ir comuni
cando essa informação sobre o Deputado Vasco
Alves que aceitou vir para cá, foi o único das
indicações que aceitou. Os demais, que foram
consultados, preferiram ficar onde estavam. Com
a proporcionalidade, aproximaríamos mais, em
bora o PMDB permaneça apenas com 12 em
25. Mas, como aqui fala que aproximadamente
se levariaem conta a proporcionalidade, mas com
uma certa relatividade, tanto quanto possível, de
maneira que, se os presentes concordarem, pas
saríamos 25. O fato de S. Ex" ter participado, ou
não, se S. Ex' aceitou vir para cá é porque, em
alguma medida, deve ser versada no assunto, ob
jeto dessa Subcomissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Do
mingos Leonelli.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sobre o aspecto regimental, Sr. Presidente,
realmente não cabe a mim decidir da lhaneza
e ao Plenário, se for o caso, alguém quiser reme
ter.

Mas quanto ao aspecto da capacitação, do inte
resse, do envolvimento do Deputado Vasco Alves,
posso atestar que é um dos companheiros do
nosso Partido, com uma longa tradição de luta
democrática, foi Prefeito da cidade de Vda Velha,
no Espírito Santo, com uma experiência demo
crática que o Brasil todo conheceu, de partici
pação popular, e que tem uma vinculação pro
funda com os interesses dos trabalhadores. Creio
que, para nós, será um ganho a particip~ção do
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ponto de vista pessoal. No que se refere ao aspec
to regimental, não tenho opinião a dar. Sob este
aspecto, é o testemunho que faço questão de
transmitir aos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dionísio
Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONíSIO DALPRÁ
Prezado Presidente, colegas Constituintes, não ve
jo motivo para perdermos tempo quando discu
timos esse assunto. Um companheiro a mais, um
a menos, acho que não iria influirdecisoriamente
nos resultados de votação. Porque, realmente 24
é número par, 25 dá o ímpar. Da minha parte,
não tenho objeção nenhuma. Poderia ser acolhido
esse companheiro com toda tranqüilidade. tenho,
como disse o Leonelli, visto e ouvido referências
muito favoráveis a esse companheiro, de capaci
dade, de homem didático. De minha parte, não
tenho objeção nenhuma.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Se
alguém mais quiser se manifestar sobre o assun
to, está franqueada a palavra. (Pausa.)

Então, não havendo mais manifestações, não
temos o quórum aqui para as votações.

Mas a questão de ordem, por ser decisão da
Mesa, o Regimento lido mostrou a relatívidade,
já que fala em, tanto quanto possível, a proporcio
nalidade. Já que a parte foi consultada e aceitou
vir para cá, a solução que damos à questão de
ordem é no sentido de que o efetivo da Subco
missão passe a ser de 25, com a inclusão do
Deputado Vasco Alves. ,

Mas, então, esclarecidas as questões já aborda
das, passaríamos agora, de acordo com a fase
regimental, à discussão do anteprojeto.

Está franqueada a palavra para quem queira
manifestar-se a respeito.

Os avulsos já foram distribuídos a todos os
Srs. Constituintes.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Não sei se V.Ex" foi procurado, pela repre
sentante do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, que solicitam uma delegação desta Subco
missão para conhecer o processo eleitoral que
ora se observa naquela entidade sindical, que é
a maior do País.

Além disso, ainda faltam três outras eleições
sindicais. Fui procurado por alguns dirigentes do
Sindicato dos Metalúrgicos, por uma das chapas,
e eles lembram que, para um melhor conheci
mento, para que esta Subcomissão, tenha diga
mos assim, uma visão próxima, imediata, do que
está acontecendo agora. três eleições em três
grandes sindicatos de São Paulo, eles sugerem
o envio de uma delegação pluripartidária desta
Subcomissão a São Paulo para que possa verificar
in loco, apreciar os problemas e as alterações.
Há, inclusive, alguns, solicitando alterações para
o estatuto do sindicato. Não sei se V.Ex" foi procu
rado oficialmente - disseram-me que procura
riam -, mas estou comunicando a presença de
les.

O SR. PRESIDENlE (Geraldo Campos) - Não
fomos procurados até agora.

O fato é que os trabalhos desta Subcomissão
vão até o dia 24. Já que, no dia 25, será a solem
dade de entrega do anteprojeto. Então, estamos
ainda no pleno exercício de elaboração do nosso

anteprojeto, que será votado depois do dia 22.
Sendo de toda oportuna esta representação. Te
nho impressão de que, com exclusão da minha
participação pessoal e, creio, do Relator, porque
precisaremos estar verificando as emendas que
forem apresentadas, o encaminhamento para o
PRODASEN,para que não ocorra falha nenhuma,
os demais membros, de acordo com a disponi
bilidade de tempo, desde que deixem suas emen
das já apresentadas, poderiam aceitar a sugestão,
vamos aguardar e ver se eles aparecem e nos
procurem, então, tomaremos uma decisão a esse
respeito.

Até aproveitaria para consultar o nobre Consti
tuinte, se for o caso, se o convite, o pedido da
delegação sindical de metalúrgicos chegar até
nós, eu gostaria de saber se o Constituinte acei
taria ser indicado para comparecer a São Paulo.
Dois nomes. E aí já ficaria mais fácil para nós ...

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Não consegui apreender bem qual é a finali
dade da presença da Subcomissão lá em São
Paulo. Não entendi bem. Eu gostaria que V. Ex"
expusesse melhor.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - En
tendi - tentarei reproduzir o meu entendimento
- que iriam realizar eleições sindicais em três
grandes sindicatos do País, um deles é o maior
da América Latina, se não me engano. A presença
seria para testemunhar o funcionamento desse
processo eleitoral no sindicato, o embate entre
as diferentes correntes e chapas, o que poderia
se refletir na experiência, para a elaboração, antes
da votação, do nosso anteprojeto. Entendi dessa
forma.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Não teria nenhuma outra conotação? Seria
apenas a de observador.

O SR. PRESIDENlE (Geraldo Campos) - Se
ria apenas a de observador.

Porque, sendo um processo eleitoral, não toma
ríamos partido.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- A preocupação é a de que a nossa presença
lá cause alguma interpretação outra e ISSO sirva
de motivo para que, inclusive, o nosso trabalho
aqui, se situe numa posição diversa daquela que
nós sustentamos; os sindicatos devem ser livres,
soberanos para sua vida, para suas eleições, esco
lher seus dirigentes enfim, para tudo. Eu não sei
como seria recebida ou seria explorada por aque
les que são contrários aos trabalhadores essa pre
sença. Eu acho que temos que ter uma certa
cautela, um certo cuidado para que fique bem
caracterizado que a nossa presença lá será como
observadores, para o aperfeiçoamento das nossas
propostas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Eu
considero muito oportuna a sua observação que
é para ficar claro que nós não nos envolveríamos
e até com o sentido suprapartídárío, como foi
proposto e enfatizado, na composição da Comis
são.

Continua livrea palavra para discussão do ante
projeto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Do
mingos Leonelli.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Sobre o relatório, Sr. Presidente, eu já inclu
sive dirigi essa observação ao nobre Relator, eu
não tenho nenhuma observação; acho apenas
que essa mensagem que V. Ex" leu, hoje, pela
sua relevância, devesse ser parte do relatório, por
que foi Um dos acontecimentos desta Subcomis
são.

Quanto ao anteprojeto, propriamente dito, eu
gostaria de iniciar a discussão pela primeira parte,
da ordem social. Eu não sei qual é o método
que V.Ex' vai adotar para discutir, se será capítulo
por capítulo, ou item por item, ou se podemos
já livremente iniciar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
entendimento da Mesa é de que se deve discutir,
com toda liberdade, e cada um falar sobre os
temas que lhe parecerem conveniente serem co
mentados.

O SR. CONSmUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Se V. Ex' permitir, eu sugeriria que nós
discutíssemos item por item, para que fôssemos
aprovando, ou não, cada capítulo, embora com
o direito de uma revisão na última reunião, antes
da reelaboração do relatório. As apresentações
das emendas iriam sendo feitas também nesse
processo de discussão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Per
mita-me uma observação. Votação sobre matéria
só haverá no dia 22, depois de apresentado o
parecer do relator sobre as emendas encaminha
das.lnclusive, esclarecendo que nós teríamos que
aprovar o parecer, ou o anteprojeto, nos dias 22
a 24, já que dia 25 é a entrega formal, oficial,
em solenidade, do anteprojeto. Antes, não haverá
votação. Cada um aqui vai manifestar o seu ponto
de vista, fundamentar as emendas que quiser en
caminhar, sem que haja votação sobre toda maté
ria. Poderá receber, eventualmente, o apoio dos
seus pares, ou. a contestação. Começa hoje o
prazo da apresentação de emendas, Deputado
Stélio Dias, inclusive o formulário próprio distri
buído pela Mesa da Assembléia, para que ele pos
sa ser encaminhado para O Prodasen. Todos os
gabinetes, as informações que nós temos, recebe
ram esse formulário. A emenda é ao anteprojeto,
aditiva ou supressiva, e o relator, então, depois
do dia 19, terá o prazo para elaborar o seu parecer
sobre as emendas. As emendas rejeitadas serão
arquivadas; as que forern aproveitadas, incluídas
no texto. E nós passaremos a votar, no dia 22,
o texto definitivo. De hoje até terça-feira, dia 19,
a apresentação de emenda será diretamente à
secretaria da subcomissão, aqui, no subsolo.

Concedo a palavra ao Constituinte Dommgos
Leonelli.

O SR. CONSmUlNTE DOMINGOS LEONE
lli - Li,atentamente, todo o anteprojeto, prepa
rado pelo Relator Mário Lima, considero - e com
a sua participação, segundo o próprio deputado
faz questão de relembrar a tempo, - o antepro
jeto bom, como um todo, atendendo às questões
essenciais, não às que foram aqui discutidas, co
mo as questões que andam pelo movimento sin-
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dical brasileiro e pelas organizações dos trabalha
dores, e acho que ele terá nossa aprovação como
um todo, salvo dos destaques que são objetos
das nossas emendas.

Como método, estou apresentando as emen
das sem justificação, porque a justificação já esta
va nas minhas propostas iniciais.

Agora, o Constituinte Júlio Costamilan dá uma
contríbuíção brilhante aqui, para que as justifica
ções, quando não forem feitas, sejam conside
radas como justificações feitas em plenário da
Comissão.

Eu creio que as alterações, que eu considero
necessárias ao texto, poucas delas são substan
ciais e a grande parte delas é no aspecto formal
da redação, ou de complementação que natural
mente, com o tempo que foi dado ao relator,
seria impossível fazer uma obra acabada, deta
lhada que cobrisse todos os aspectos.

Eu iniciarei pelo Capítulo da Ordem Social. Ho
je, eu já trouxe aqui três modestas contribuições
em forma de emendas. A primeira delas diz res
peito à redação do item 1",da ordem social, onde
eu procuro inserir aqui uma concepção que já
havia sido até formalmente aprovada nesta subco
missão, e a redação feita com o mínimo de modifi
cação possível. Mantém inclusive a forma inicial:
a todos é assegurado o direito ao trabalho com
justa remuneração; o emprego é considerado
bem fundamental à vida do trabalhador e nin
guém o perderá sem justa causa. É uma reitera
ção, em termos de princípio, daquilo que virá de
pois, mais explicitamente, como direito do traba
lhador, que é estabilidade no emprego, desde a
data de admissão. Mas aqui entra como princípio
da ordem social. Eu acho que é uma reiteração,
não chega a ser uma repetição, porque entra no
capítulo dos princípios da ordem social. Então,
ficaria assim redigido: "A todos é assegurado o
trabalho, com justa remuneração; o emprego é
considerado bem fundamental do trabalhador e
ninguém o perderá sem causa justificada".

Elevamos, aqui o trabalho a um direito e o
emprego, que é a expressão real do trabalho, que
é a expressão concreta desse direito, fica, desde
já, protegido pela Constituição.

A segunda é um acréscimo a esses princípio,
que é um tema que o nosso Partido, o PMDB,
já praticamente adotou, no seu último congresso,
eque já foi por mim debatido nesta comissão,
parece-me com uma certa consensualídade, é
a,idéia de que o salário deve ser protegido penal
mente. Assim como a propnedade goza da prote
ção do Código Penal, o trabalho deve gozar dessa
proteção, principalmente no que diz respeito ao
salário que é, por sua vez, a expressão concreta
da remuneração dos trabalhos.

Sugiro um acréscimo de um item, na Ordem
Social, que é o seguinte: "A lei protegerá os salá
rios e punirá, como crime, a apropriação definitiva
ou temporária de qualquer forma de remuneração
do trabalho já realizado". E uma tese que eu creio
inovadora, até em relação a outras constituições
ocidentais, pelo que eu pude pesquisar, já tinha
sido levantada pelo próprio PMDB, depois eu já
soube, também, por alguns encontros da OAB,
e creio que nós estaremos dando uma contri
buição constitucional moderna ao mundo ociden
tal, ao mundo capitalista, a todos os países capita
listas, que é a de avançar mais na proteção aos
salários.

A justificativa desta questão eu já a apresentei
à minha proposta original, onde apresento, inclu
sive, uma comparação concreta entre o roubo,
entre a punição a um operário que rouba uma
ferramenta do seu trabalho, que, se for flagrado
será preso imediatamente, além das cominações
pecuniárias às cominações penais. E ao patrão,
de alguma forma, é assegurado um fórum privile
giado para o roubo que ele perpetra quando se
apropria de um salário e investe esse salário, lucra
com esse salário, ou qualquer outra forma de
remuneração.

Eu reintero essa argumentação e peço que,
se for o caso, a Mesa aduza a essa emenda a
justificativajá apresentada, na minha proposta ori
ginai, que, por alguma razão, não foi incluída.

Esses são, portanto, quanto à questão da Or
dem Social, as duas emendas que apresento. De
resto, acho que ela está muito bem colocada,
muito bem formulada. Não sei se o Sr. Presidente
gostaria de ampliar a discussão sobre a questão
da Ordem Social, ou se posso já enveredar pela
outra parte dos direitos dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Eu,
pessoalmente, me inclino pela discussão, cada
um dando seu ponto de vista, cada um anotando
os pontos que quiser contra-argumentar.

O SR. CONSTIfUINTEDOMINGOS LEONElli
- Mas eu temo me alongar. E por isso que eu
estou preocupado para não aborrecer os nobres
Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Osvaldo
Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero me
congratular com o trabalho do nobre Relator que
nem todos os trabalhos feitos pelos Relatores fo
ram a contento. Nós ouvimos V.Ex's, no plenário,
enquanto que o nosso companheiro desta Subco
missão, nobre Constituinte Valentim, também fa
lou. Referente ao parecer, eu sei que o Relatório
da Comissão de Tributação não corresponde e
seria uma centralização maior, segundo informa
ções de especialistas que analisaram o relatório
e, de minha parte, eu também tenho algumas
proposições, algumas alterações a fazer neste
relatório que apenas, como eu dizia também no
plenário, é um ponto de partida, é um início e,
a partir dali, nós temos que montar toda uma
estrutura. Mas eu não vou apresentar hoje as
emendas, pois tenho tempo até terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Ter
ça-feira, dia 19.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Perfeitamente. Eu fIZ apenas um rascunho e
vou ponderar as alterações que nós vamos pro
por, que são poucas, mínimas, mas são muito
importantes, foram temas amplamente discuti
dos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - V.
Ex' me permita. A palavra tinha sido assegurada
ao Constituinte Domingos Leonelli. Nós estáva
mos resolvendo a questão da consulta: se S. Ex'
falaria sobre todos os temas que quisesse ou se
ainda discutiríamos apenas um, cada uma das
sessões que integram o anteprojeto.

S. Ex', falou sobre a Ordem Social, que corres
ponde à primeira sessão, das apresentadas, e es
tava discutindo se S. Ex' deveria apresentar todas
as observações que quisesse e, depois, um outro
Constituinte falaria sobre suas observações.

Eu me inclino, pessoalmente, a que cada um
de nós fale sobre suas observações, e depois,
o outro falaria.S. Ex' esgotaria e nós anotaríamos
as nossas observações, se quiséssemos contra
ditá-lo, depois, outro falaria.

O SR. CONSTIfUlNlE OSVALDO BENDER
Uma sugestão que eu daria à Mesa. Eu acho que
isso seria mais matéria depois para discussão. Posta
em discussão e votação pela Mesa ou discussão
um por um, porque agora apenas eu acho que
esporadicamente estamos analisando itens, pro
postas, que poderão ser alterados.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Agora, a votação do anteprojeto só ocorrerá no
dia 22. Neste momento, nós apenas apresenta
remos emendas e discutiremos o anteprojeto. De
pOIS, o Relator elaborará o seu parecer sobre as
emendas recebidas, dizendo as que foram acolhi
das, ou as que foram rejeitadas e, aí, passar-se-á
à fase da votação propriamente dita. Só aí é que
haverá votação, de acordo com o Regimento da
Constituinte.

O SR. CONSTIfUlNlE OSVALDO BENDER
Poderíamos, então, falar sobre propostas, porque
eu cheguei atrasado e não participei da discussão
sobre o que o nobre ConstituinteDomingos Leonelli
apresentou. Eu me reservo o direito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Nós
estávamos defendendo que S. Ex' concluísse a
apresentação das propostas, das restrições que
S. Ex' faça ao anteprojeto e depois, o outro falaria
sobre suas restrínções, suas propostas.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LLI - Continuarei, então, Sr. Presidente. Serei
o mais breve possível, registrando apenas as mi
nhas emendas e justificando-as rapidamente.

No que dizrespeito ao caput do Art. dos Direitos
dos Trabalhadores e aos servidores públicos civis,
federais, estaduais e municipais, independente de
lei, os seguintes direitos: Item 1" Salário mínimo
real, nacionalmente unificado, capaz de satisfazer
efetivamente as suas necessidades normais e de
sua família,a ser fixadopelo Congresso Nacional".

Eu me socorreria de juristas mais profundos
do que eu, como o Constituinte Júlio Costamilan
e outros companheiros, a mim parece haver uma
certa contradição, quando dizque é independente
de lei e, logo aqui coloca-se para ser fixado pelo
Congresso Nacional. Então, para prevenir isso,
e como também, na forma, acho que há uma
certa contradição, quando se coloca "indepen
dente de lei", e aqui se diz que será fixado pelo
Congresso Nacional, que só pode ser em forma
de lei.

Como eu penso que essa questão do salário
mínimo não pode ser fixada, independente de
lei, porque é muito móvel e, mais adiante, inclu
sive, nós vamos propor a mobilidade salarial men
sal, eu penso que deveríamos suprimir simples
mente esta frase: "a ser fixada pelo Congresso
Nacional", ou suprimir, "independentemente de
lei".Eu estou deixando em aberto, não estou apre
sentando a emenda ainda porque eu gostaria de
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ver esse tema posteriormente discutido. A emen
da que eu trouxe eu guardei para apresentar de
pOIS.

Seguindo, teríamos, no Item 5°: "Aparticipação
direta nos lucros ou no faturamento da empresa"

Eu sou inteiramente favorável a esse princípio,
acho que é uma das formas do trabalhador se
compensar da exploração capitalista, da mais va
lia que ele cotidianamente fomece às empresas,
mas acho que isso tem causado grandes proble
mas onde existam, nas empresas estatais, positiva
e negatIvamente ao mesmo tempo, na medida
em que se confude com o salário; quando se
confude com o salário, os patrões, mesmo quan
do o patrão é estatal, começa a encontrar formas
de não cumprir este mandamento que já era da
Constituição anterior, não tão explicitoassim, mas
havia essa possibilidade.

Penso, então, que para viabilizar, para facilitar
e para tomar realmente participação no lucro, por
tanto no faturamento, mas seja um pedaço da
quilo que é o crescimento da empresa, para que
não se incorpore ao salário de maneira fixa, e
que quando a empresa crescer o seu lucro queira
ficar apenas no salário - e não posso reclamar
- eu estou colocando algo, acrescentando aqui
a expressão "desvinculada do salário", para que
não haja vinculo da participação no salário, nem
que isso seja pretexto para se negar ou para se
discutir, nem para que isso seja arguido para o
caso da empresa estar falindo,hoje uma empresa
estatal não pode ter prejuízo e ser obrigada a
dar uma participação de um lucro que ela não
teve, quando for o caso de empresa estatal, que
me preocupa e que acaba criando uma crise tra
balhista desnecessariamente.

E num terceiro sentido é de nós evitarmos qual
quer voluntarismo na redação da nova Consti
tuição, não colocando aquilo que é a nossa vonta
de, mas aquilo que é possível de ser cumprido,
porque o pior que pode acontecer a esta Consti
tuição é ela não ser cumprida efetivamente, ela
ter declarações muito generosas, mas não ser
efetivamente cumprida.

Então, penso que deveria desvincular do salá
rio. Logo após, temos no item 21 a questão da
creche, da alimentação. Alimentação, no item 69:

"a alimentação custeada pelo empregadorservida
no local de trabalho ou em outro de mútua conve
niência."

Dentro desse mesmo espírito de realismo, de
fazermos uma Constituição que venha a ser cum
prida efetivamente, que ela não sendo cumprida
num parte, por ser inviável, não venha a ser cum
prida no resto, que é viável, eu estou propondo
que nós limitemos, nós delimitemos, ou nós colo
quemos um teto nesta obrigação constitucional
do fornecimento da alimentação para estabeleci
mentos com mais de 50 empregados; eu aplico
essa mesma emenda à questão da creche, essa
mesma visão à questão da creche. Eu acho intei
ramente impossível que um armazém, que um
botiquim, que um escritório de arquitetura, um
escritório de advogacia, uma padaria possa man
ter, possa atender determinados requisitos, requi
sitos que somente uma empresa pode arcar. E
quando fica claro que o dono da banca de revista
não vai dar creche ao seu empregado, o dono
da Ford vai dizer que a Constituição não está
sendo cumprida, e não vai querer também dar
a creche o dono do Bradesco vai dizer a mesma

coisa. Então eu acho que para adequar isso à
realidade, para que tenhamos uma Constituição
que venha ser cumprida efetivamente, para que
o movimento social possaexiqír o cumprimento
ela tem que ser realista, ela tem que ser menos
declaratória, como está muito bem colocado aliás
no relatório,para ser uma Constituição que venha
a ser cumprida efetivamente. Nesse sentido então
eu faço essas duas emendas.

Ainda nesse capítulo do direito dos trabalha
dores, eu suprimo no item 22 a proibição de loca
ção de mão-de-obra e de contratação de trabalha
dores avulsos ou temporários para execução de
trabalho de natureza permanente ou sazonal.

A mim - e eu gostaria de ver isso melhor
discutido - parece que o Impedimento da contra
tação de mão-de-obra temporária, ou trabalhador
avulso para serviço sazonal é de um certo írrea
hsrno e também não seria cumprido se colocás
semos. Existem várias atividades que são even
tuais, que são temporárias, como feiras, congres
sos, atividades onde é muito dificil a contratação
de mão-de-obra, um sindicato realiza um con
gresso, precisa contratar secretárias para secre
tariar o congresso, a CUT, a CONCLAT, e CDT,
quer dizervai fazero quê? Vaiter que ter trabalha
dores permanentes para realizar esse trabalho?
Como a mim também parece que esse é um
tema em discussão, eu não apresentarei essa
emenda, mas eu quero abrir a discussão sobre
essa questão, para que a gente possa futuramente
tomar uma decisão a respeito.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Domingos, só um aparte, eu não sei se o Presi
dente permitiria um aparte nessa questão?

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Pois
não.

o SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Não vou me alongar, mas eu acho que o espí
rito é exatamente esse. Se por exemplo um sindi
cato organiza um congresso, o que se pratica
é que o próprio sindicato contrata diretamente
a pessoa necessária; da mesma forma no trabaho
sazonal, na zona rural, principalmente, hoje o que
acontece é que há um gato que contrata, coloca
sob seu comando dezenas ou centenas de traba
lhadores e ganhando um lucro sobre aquele tra
balho. Eu acho que um contrato direto, se tiver
de ter um trabalho sazonal, que deva ser uma
relação diretacom a pessoa que está contratando.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Muito bem, então precisa mudar inteira
mente a redação, porque a redação aqui não fala
de contratação diretamente de intermediário, eu
acho sim eliminar o intermediário, inteiramente
de acordo. Nos esquemas de escravidão, mas
como está aqui não fala do intermediário, não
fala das empresas locadoras de mão-de-obra,
proíbe a locação de mão-de-obra. Estou de acor
do também com a previsão de locação. Agora
o que eu não posso estar de acordo é com proibir
e de contratação dos trabalhadores avulsos ou
temporários, para execução de trabalho de natu
reza permanente ou sazonal. Em algumas oca
siões qualquer empresa, qualquer atividade,qual
quer sindicato contrata trabalho, trabalhador avul
so para trabalho sazonal Há que diferenciar isso,
eu pediria a colaboração dos companheiros para
escrever novamente essa emenda, por isso eu

não apresentei até a emenda simplesmente su
pressiva, para que a gente possa aperfeiçoar este
item.

Como está, não está bem colocado.

O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÃ 
Permite uma intervenção?

Companheiro Leonelli, eu acho que nós temos
um exemplo aqui no Congresso. Não tem uma
mão-de-obra contratada aqui? Como é que faria?

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LU - Aqui no Congresso nós temos dois, pelo
menos na Bahia temos um tipo de crime até,
que é você contratar empresa para fazer limpeza,
essa nós temos que acabar completamente. Ago
ra a contratação eventual de secretária, de mão
de-obra inclusiveintelectual, que é muito normal,
os consultores, não é?

O SR CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÃ 
Agora no setor agrícola nós VIvemos numa reqião
em que se contrata o bóia-fria,o famoso bóra-fría,
é um problema muito difícil de ser controlado,
porque um trabalhador de per si só, ele não tem
condições de se deslocar 20, 30 ou 50 quilõme
tros para ir trabalhar. Como é que ele faria para
alcançar o local de trabalho se ele não tivesse
alguém que o conduzisse num ônibus que hoje
usa quase só ônibus na região? Como é que faria?

O SR. CONS-TITUINTE DOMINGOS LEONE
LLI - Pois é. Aí eu acho que vamos ter que
enfrentar isso com uma outra situação. Eu discor
do que seja a manutenção do sistema de contra
tação de bóia-frianós sabemos que simplesmente
é criminosa.

, O SR. CONSTITUINTE DIONÍSIO DAL PRÁ 
Eu não estou concordando...

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
LLI - Eu sei, claro eu sei que o prezado colega
não concorda. Mas temos que encontrar uma for
ma. Eu acho inclusive que a abertura que não
está previsto ainda aqui do sindicato, do sindicato
passar a ter o poder de contratação de serviço
como tem na estiva, talvez seja o caso de nós
admitirmos, abrirmos essa hipótese, que é proi
bido hoje, à rara exceção do sindicato da estiva
que pode fazer a contratação.

Pois bem, quanto à questão da redação desses
itens, Sr. Presidente, as emendas aditivassão exa
tamente essas.

Acrescento mais dois itens, que considero fun
damentais. Acho que deveríamos já assegurar,
nesta Constituição, o direito da participação dos
trabalhadores na direção das empresas, o que
não está contemplado em nenhum dos itens.

Como tenho noção de realidade e como não
quero colocar letra morta nesta Constituição, evi
tei o termo geral da co-gestão, ou mesmo de
obrigar as empresas particulares, empresas priva
das, a adotarem a participação na direção das
suas empresas, porque seria uma mera decla
ração formal, que, no meu modo de comprender,
a sociedade não está suficientemente forte para
impor o cumpnmento dessa norma constitucio
nal.

No entanto, acho que já existe maturação, já
existe nível de organização da sociedade para
obrigar, pelo menos o Estado, a adotar essa me
dida.
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Apresento um novo item que diz o seguinte:
"Os empregados das empresas públicas de eco
nomia mista e empresas privadas concessionárias
de serviço público participarão, através de repre
sentantes eleitos por sufrágio direto e secreto, dos
Conselhos de Administração e Diretorias Execu
tivas desses estabelecimentos."

Devoregistrar que quase nenhuma das minhas
propostas foi absorvida pela Subcomissão, creio
que pela falta de tempo.

Era outra a proposta que já tinha apresentado
e que também não foi absorvida no anteprojeto
do Relator, embora considerado por mim muito
bom, mas não absorveu nenhuma das minhas
propostas.

Outra emenda aditivaque fala sobre 05 direitos
dos trabalhadores é a respeito do direitoà jornada
diária de 6 horas para o trabalho realizado em
turnos ininterrupetos de revezamento.

Tenho um projeto a esse respeito, que altera
a Lei n' 5.811, que parou no Senado, e refere-se
a petroquimicos e petroleiros, mas acho que esse
é um direito de todos 05 trabalhadores que traba
lham em tumo de revezamento ininterrupto. É
o trabalhador que não tem Ano Novo, não tem
Natal, pode não ter Carnaval, tem a sua vida pes
soal desorganizada, sua saúde fortemente abala
da e ameaçada pelo sistema brutal das máquinas
funcionando 24 horas por dia.

Normalmente, as empresas que trabalham em
turnos ininterruptos são empresas organizadas,
com as taxas de lucros razoáveis, capazes de ab
sorver, portanto, uma nova turma de trabalha
dores.

Isso amplia o mercado de trabalho e toma mais
humano o trabalho no Brasil.Apresento, portanto,
essa emenda, reduzindo a jornada de 6 horas
para o trabalho realizado em turnos de reveza
mento.

Finalmente, tenho emendas aditivas á questão
da organização sindical.

Uma, alterando o item 4, do artigo referente
a esse assunto, que é o que está redigido da
seguinte forma: "É vedado ao poder público qual
quer interferência na organização sindical." Eu
concordo com a essência dessa redação, mas
preferi me apropriar, um pouco, da redação da
contribuição da Comissão de Notáveis e de algu
mas outras sugestões também do movimento sin
dical, colocando um pouco mais explicita e am
pliando essa redação.

Coloquei da seguinte forma: "Nenhuma entida
de poderá sofrer intervenção, ser suspensa, dissol
vida ou sofrer qualquer interferência do poder pú
blico."

Acho que é a mesma coisa, só que um pouco
mais ampla.

No item 2, especifico um pouco mais, acres
centando uma colocação que considero justa:
"que 05 empregados das empresas se integrem
ao seu sindicato preponderante - isso revelabem
a experiência do nosso Relator,como sindicalista,
porque, muitas vezes, para se flxar um contrato
coletivo é preciso 10 ou ]2 sindicatos. É natural,
justo e bom que 05 trabalhadores de uma empre
sa, todos eles, integrem-se ao sindicato preponde
rante, independentemente de suas profissões,
mas a norma constitucional não prevê o direito
de o trabalhador ter uma segunda filiaçãona sua
profissão - proíbe, mas não prevê."

Hoje mesmo, uma jornalista já havia me abor
dado perguntando se ela deixariajornalista. Tratei
de explicare disse até que, por coincidência, tinha
uma emenda a esse respeito.

O acréscimo que faço é o seguinte: "Em cada
empresa, todos 05 empregados integrarão um
único sindicato, da categoria profissional prepon
derante, independentemente de sua filiaçãoa ou
tra organização sindical, por categoria sindical".
Que tenha o advogado, o econormsta, o metalúr
gico, etc.

A Lei já permite isso, hoje, mas acho que é
bom fixarisso na nova Constituição.

Por fim, tenho mais duas emendas, que foram
propostas que apresentei aqui e também foram
consensuais, que imagino que, diante da pressa,
da agonia, que foram esses dias - e eu já, inclu
sive,fIZ um protesto nesse sentido - e até porque
não devem ter chegado a tempo, pelo compu
tador, pelo processo tradicional, formal, não fo
ram incluídas.

Elas dizem respeito ao direito que 05 sindicatos
têm ao local de trabalho e acrescentei: "Os sindi
catos, no exercício de sua atividade,terão acesso
aos locais de trabalho na sua base territorial de
atuação."

Existe um item que aborda esse assunto, mas
diz respeito às comissões de fábrica, não diz res
peito à atuação do sindicato. Estou, portanto,
acrescentando este item, este novo parágrafo ao
artigo que diz respeito à livre organização dos
sindicatos.

Acrescento um outro parágrafo a esse mesmo
artigo, que assegura ao sindicato a possibilidade
de notificar à autoridade competente sobre o
cumprimento ou não da legislação vigente, de
sentenças transitadas ou julgadas, dissídios e con
venções de acordos coletivos. Isso porque o pró
prio Ministro do Trabalho confessou aqui que o
Ministério é incapaz de realizar sozinho a fisca
lização.

Portanto, a nova Constituição deve assegurar
este novo direito sindical.

São dois direitos sindicais novos: o de acesso
ao local de trabalho, cujas justificativas já apre
sentei e já discuti nesta Subcomissão, e que diz
respeito ao espaço do trabalhador - o espaço
da vida do trabalhador não é apenas a sua casa
e o seu bairro,o espaço do trabalhador, é a fábrica;
o espaço do trabalhador não pode ser maior que
o espaço privado do patrão, que é proprietário
dos frutos dessa produção, mas o espaço fazparte
de um processo de produção já socializado. O
lucro é propriedade privada, mas o trabalho é
socializado, então, o espaço deve ser linearmente
socializado, assegurando, portanto, o acesso aos
sindicatos.

Sãoessas as emendas que eu, nesta primeira
visão desse relatório, desse anteprojeto, limitan
do-me ao que diz respeito à organização dos tra
balhadores, sem entrar, ainda, na questão dos
servidores civis e militares, trago como contri
buição ao Relator, à Mesa e aos companheiros
da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Vou
passar a palavra ao Constituinte MárioLima, nos
so Relator.

O SR.RELATOR (MariaLima)- Sr. Presidente,
só uma breve intervenção. Inicialmente,quero res
saltar essa contribuição que o Constituinte Do-

mingos Leonellinos faze pedir ao Presidente uma
informação e prestar-lhe um esclarecimento.

A informação é de como será o nosso dia de
trabalho amanhã e o esclarecimento é o seguinte:
estou sendo convocado para uma reunião da Co
missão de Sistematização, que está se realizando
no Auditório Nereu Ramos.

Tive o prazer de ouvir a intervenção do nobre
Constituinte Domingos Leonelli e vou me privar
do prazer de ouvir as demais. Mas, volto a reafir
mar que o relato desta Comissão foi feito por
mim e pelo Presidente.

Eu sou o Relator de direito, mas esta Subco
missão teve dois Relatores de fato; companheiro
altamente conhecedor da problemática dos traba
lhadores e dos funcionários públicos e a contri
buição de S. Ex', foi decisiva para que fizéssemos
o nosso trabalho no prazo regimental.

Então, tenho certeza de que, mesmo não ouvin
do os demais companheiros, estarei perfeitamen
te informado de tudo, além dos registros da Sub
comissão, eu pediria ao meu ilustre companheiro,
Presidente, que anotasse aquilo que a sua sensibi
lidade considerasse como mais importante, por
que estou sendo convocado e devo comparecer
ao AuditórioNereu Ramos, para uma reunião da
Comissão de Sistematização. Por isso, peço per
missão aos meus ilustres pares para me retirar,
fazendo esse apelo ao meu - companheiro Presi
dente.

Gostaria apenas da informação de como proce
der amanhã, para que eu saiba quais 05 meus
compromissos com a Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - An
tes de proseguiermos com 05 trabalhos e diante
da ausência do nosso Relator, eu queria discutir
com o Plenário da Subcomissão a questão das
nossas atividades de hoje, até o dia ]9, quando
se encerrará o prazo para apresentação de emen
das.

Váriosmembros da Subcomissão já nos procu
raram para saber sobre o funcionamento, no sá
bado e no domingo, como seria.

Eu disse que o assunto seria trazido à Subco
missão para que ela decidisse coletivamente so
bre o nosso horário de trabalho e sobre quais
os dias de funcionamento; no projeto, no roteiro
que já encaminhamos, havíamos colocado todos
os dias como dias de funcionamento, porque é
uma faculdade que a Subcomissão tem, de reu
nir-se extraordinariamente.

Mas queria ouvir manifestações de V.Ex", até
porque a Presidência, sendo de Brasilia,tem mais
facilidadede permanecer aqui na Capitalda Repú
blica e não tem necessidade de se deslocar para
as bases a respeito do próprio anteprojeto.

Tem a palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Eu gostaria de dar a minha contribuição no
sentido de que, talvez, 05 Constituintes, durante
o fim de semana, pudessem elaborar as demais
emendas e se aprofundar, mesmo os que vão
para as bases, os que viajam; mas vão faltar pro
postas, ainda, teremos que discuti-Ias provavel
mente na segunda e terça-feiras e temos tempo
até dia 22, sexta-feira.

I
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Te-

mos até o dia 19,que é terça-feira,para apresentar
as emendas e a discussão, porque, depois do
dia 19, haverá interrupção dos trabalhos para que
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o relator prepare o seu parecer e nós voltaremos
a nos reunir no dia 22, para votar o anteprojeto,
já o parecer do Relator sobre as emendas propos
tas, o que foi aproveitado e o que foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Minha sugestáo seria que cada um tem um
enorme trabalho para realizar em cima desse rela
tório.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - E
quanto ao funcionamento da Comissão no sába
do e no domingo?

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Minha opinião seria que ficasse suspenso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)-Mais
alguém deseja se manifestar?

O SR. CONSTITUINTE DIONfslO DALPRÁ 
Concordo, companheiro Presidente, com a su
gestão do Constituinte Osvaldo Bender, porque
acho que, se for possível suspender os trabalhos
no sábado e no domingo, teremos condições de
estudar com a assessoria, com a equipe, para
que, na segunda-feira, possamos apresentar um
trabalho, ou na terça-feira, porque, se tomarmos
o tempo no sábado e no domingo com reuniões,
dificultaria mais. Essa é a nossa opinião.

OSR.PRESIDENTE(GeraldoCampos)-Tem
a palavra o Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONE
lli - Eu vou pedir aos Constituintes para me
retirar, porque tenho um compromisso que está
encerrando hoje, com o Tribunal, a respeito de
latifúndio, mas acho que a Subcomissão reunir-se
sábado e domingo é um exagero e um dispêndio
desnecessário de energia. Agora, quero apenas
formalizar o que está acontecendo na prática: Os
Relatores estáo em uma espécie de plantão per
manente, pelo que sei, já trabalhando nos seus
anteprojetos e recebendo as contribuições índíví
duais, discutindo com os companheiros. Então,
acho que seria o caso apenas de o Presidente
e o Relator ficarem à disposição dos Membros.
Acho que será mais útil se ficarem à disposição,
do que, propriamente, se ficarem realizando reu
niões formais. Era essa a minha sugestão, que
entrego ao alcance dos companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Mário Uma.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Pare
ce-me que a sugestão do Constituinte Domingos
Leonelli é objetiva, porque o trabalho do Consti
tuinte, nesta fase, é mais sobre o relatório do que
debatendo; é um trabalho de análise e isso ele
faz sozinho, não precisa ser um trabalho coletivo.

Assim, ele teria o fim de semana justamente
para fazer esse trabalho pessoal, e, na segunda
e terça-feiras, ele traria e haveria tempo suficiente
para o Relator examinar. Parece-me que a suges
tão é a mais lógica, a mais objetiva e a mais
sensata.

Outra coisa que eu gostaria de ressaltar: obvia
mente, cada um de nós tem um determinado
ponto que vai abordar, ninguém vai abordar tudo.
O volume é relativamente pequeno, então; de mi
nha parte, não vejo nenhum inconveniente a que
essas contribuições cheguem a partir de segun
da-feira.

Tenho certeza de que teremos tempo suficiente
para receber as emendas, processá-Ias e, no dia
apropriado, trazer o relatório para discussão e
aprovação, de forma que também me inclino por
essa proposição que os ilustres Constituintes Dio
nísio Dal Prá, Osvaldo Bender e Domingos Leo
nelli endossaram.

Agora, perguntaria ao Sr. Presidente como fica
ria o dia de amanhã, sexta-feira, porque não adian
ta fazer reunião, quando a prática evidencia que
não vai dar nenhum número, é sacrificar-se al
guns e, para mim, trabalho não é quantidade,
é qualidade e intensidade. Era isso que tinha a
dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Al
guém mais deseja fazer manifestação a respeito
do plano de trabalho da Subcomissão? Se não
houver novas manifestações, inclinamo-nos a
propor que a Comissão só volte a se reunir na
segunda-feira, às 17:00 horas; nós teríamos a se
gunda e a terça-feiras.

Tem a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTO CARVALHO
- Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir à Presl
dência que fizesse chegar aos Gabinetes dos ilus
tres componentes desta Subcomissão um apelo,
no sentido de que houvesse o comparecimento
às reuniões, ou na sexta-feira, ou no fim de sema
na, inclusive para efeito de quorum. Do contrário,
nosso trabalho pode se tomar inócuo. Debatemos
o relatório e as emendas do companheiro Leo
nelli, mas não temos condições de sistematizar
melhor nossas reuniões, pois não temos condi
ções de votar e de fazer uma apreciação mais
profunda das matérias.

Sugiro, então, que os Membros da Subcomís
são sejam avisados e não apenas por telefone.
Estamos entrando na fase decisiva de aprovação.
É importante que os pontos e as justificativas de
supressão das emendas aditivas e outras sejam
colocados publicamente na Subcomissão e com
quorum. Hoje, ficamos quase duas horas, espe
rando para se obterquorum. Precisamos ter mais
produtividade no nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - A
Mesa acolhe a sugestão do Constituinte Augusto
Carvalho e se propõe, para a reunião de segun
da-feira, às 17 horas, além da comunicação telefô
nica, mandar ofício a todos os membros efetivos
e suplentes da Subcomissão, solicitando a pre
sença e reeflrmando a necessidade, pois serão
os dois últimos dias para discussão e apresen
tação de emendas.

Com a palavra o Constituinte Edmilson Valen
tim.

O SR. CONSTITUINTEEDMILSONVALENTIM
- Sr. Presidente, verificada a tendência do Plená
rio da Subcomissão, sugiro que se comunique
aos Srs, Constituintes que não haverá reunião
amanhã, nem sábado, nem domingo, e que, na
segunda e na terça far-se-ão os debates sobre
as emendas apresentadas. É necessário que fique
claro aos Constituintes o que foi acordado pelo
Plenário da Subcomissão e a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Com a palavra o Constituinte Dionísio Dal Prá.

O SR. CONSTITUINTE DIONfslO DALPRÁ
Queria acrescentar que esses avisos a serem da-

dos amanhã deveriam ser feitos por telegrama
aos locais de residência desses Constituintes. To
mei conhecimento de que a grande maioria viajou
e, portanto, não será encontrada nos gabinetes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Além da comunicação telefônica e do ofício, pas
saremos também telegrama para o local de resi
dência de cada Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, pela ordem.

Antes de me retirar, eu pediria à Mesa dos traba
lhos que registrasse, nos Anais da Subcomissão,
a visita de um dos mais ilustres jornalistas deste
País, Genibal Rabelo.

Trata-se de um dos mais combativos profissio
nais de imprensa, que tem atuado neste Pais em
defesa das riquezas e da soberania nacionais. Foi
sacrificado com o Golpe Militar de 64, pois teve
sua revista Política e Negócios, que defendia os
interesses nacionais, arrasada pelo Governo do
golpe militar.

Sua VIsita é para nós, particularmente para mim,
motivo de alegria. Eu pediria que se a fizesse
constar na Ata dos trabalhos e, conseqúentemen
te, no rol de visitantes ilustres que tiveram oportu
nidade de nos prestigiar.

Era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
registro será feito.

Resolvida a questão, faria só uma última obser
vação. As propostas deverão ser feitas em 4 vias,
sendo uma destinada ao PRODASEN outra para
o Relator, outra para a Assessoria, para facilitar
os trabalhos, e outra para a nossa Secretaria, para
fins de arquivo.

Com a palavra o Constituinte Osvaldo Bender.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO BENDER
- Sr. Presidente, considerando que estamos aqui
entre poucos Membros da Subcomissão, reser
vo-rne o direito de, quando da apresentação das
emendas, fazer os devidos comentários, uma vez
que gostaria que os demais pudessem ouvir as
considerações e ponderações que temos a fazer,
especialmente sobre o assunto a que se referiu,
há poucos instantes, o nobre Constituinte Leonelli,
ou seja, a alocação de mão-de-obre. Este e outros
abordados são problemas polêmicos, e eu me
pergunto: quem explo.ra isso? Falou-se no gato.
Quem fiscaliza isso? E uma empresa, mas seus
empresários são fiscalizados? Se não, por quê?
Eles devem cumprir as exigências da lei. Não
vejo nenhum mal em terem pessoas que prestem
serviços e assumirem. Mas não tem sentido não
assumirem.

Só para dar a idéia de como existem itens a
serem analisados, vou colocar apenas um deles,
o 13°, que diz:

"Os servidores públicos serão estáveis des
de a admissão."

É evidente que este é o nosso pensamento,
mas queremos acrescentar que essa admissão
seja feita por concurso público. Seria uma afronta,
de nossa parte, aceitarmos esse artigo tal como
está. Por exemplo, uma prefeitura municipal, do
interior, precisa fazer uma ponte, mas não tem
uma equipe especializada permanente Terá, en
tão, que contratar uma firma, que seria nada mais
do que uma locadora de mão-de-obra, ou uma
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outra equipe temporária, pois terminado o traba
lho, ela não teria mais serviço, e seus especialistas
irão trabalhar em outros locais e em novas obras.

Entendo, então, que essa opção deveficar aber
ta.

Da mesma forma, temos sugestões a apresen
tar sobre a própria estabilidade, com a qual con
cordamos; é ponto de honra desta Subcomissão.
Todavia, ela deverá ter critérios, pois sem eles,
tal como está, não pode ser aprovada. Apresen
tamos sugestões, porque ela terá que ser regula
mentada em lei complementar. Deverá ser esta
belecido, por exemplo, o que é falta grave; em
que circunstâncias não se poderá demitir; a ne
cessidade de penalidades para a firma que que
bra; se o trabalhador pode sair por livre vontade.
Afinal, nem o casamento é inviolável, pois tem
a sua quebra.

Devem ser estabelecidas penalidades, através
de valores para esses casos, e isso só por meio
de uma leiampla, maior, porque não seria possível
colocar tudo dentro da Constítuição.

Esse é meu ponto de vista referente a essa
parte, e vamos apresentar emenda nesse sentido.
Ela não vai alterar muito, pois concordamos. Fa
zemos votos para que todos possam ter seu em
prego; mas estamos lhes dando uma estabilidade
total num país em que setores importantíssimos,
geradores de trabalho, incluindo prefeituras,e Es
tados, estão em crise e demitindo pessoal. E algo
quase inacreditável.

Por isso, temos que - como dizia o Consti
tuinte Leonelli-legislar no sentido de possibilitar
o cumprimento dos itens constantes da Consti
tuição. A respeito, falando do item da participação
do faturamento, esta foi uma sugestão nossa, ou
seja, que os trabalhadores, em lugar do lucro,
participassem no faturamento, que não deixa de
ser lucro, mas é mais real. É como o Finsocial,
que, agora, também terá que ser complementado
em lei. Evidentemente, dependendo do ramo, de
pendendo da estatal ou não, poderiam ser incluí
das outras empresas que não têm faturamento
direto, com média dos faturamentos das demais
Enfim, deve-se procurar uma alternativa para se
fazer justiça, tanto de um lado como de outro.

Em outra oportunidade, farei mais comentários
a respeito.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Al
guém mais deseja fazer uso da palavra? (Pausa).

Não havendo mais inscrições, damos por en
cerrada a reunião, ficando convocada a próxima
para segunda-feira, às 17 horas. AMesa vai proce
der à comunicação a todos os membros efetivos
e suplentes nas formas sugeridas.

Muito obrigado.

22' Reunião - Ordinária

Aos dezoito dias do mês de maio de mil nove
centos e oitenta e sete, às dezessete horas, em
sala do Anexo li do Senado Federal, reuniu-se
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores
e Servidores Públicos, sob a presidência do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre·
sença dos Senhores Constituintes: TITUlARES:
Francisco Kuster, Augusto Carvalho, Carlos Cotta,
Paulo Paim, Dlonísio Dal Prá, Mário Uma, WJ1ma
Maia, Teotômo Vilela Filho, Domingos Leonelli
e Max Resenmann; e SUPLENTES: Raquel Cân
dido e FIoriceno Paixão. Havendo número regi-

mental, a presidência declara aberta a sessão e
convida para o debate do anteprojeto da Subco
missão. Os Constituintes Francisco Küster, Paulo
Paim, Francisco Aguiar Carneiro, Augusto Carva
lho e Dionísio Dal Prá comentam sobre emendas
apresentadas ao anteprojeto. O Constituinte Au
gusto Carvalho, solicita da Mesa, que se pronuncie
em nome da Subcomissão, em favor dos Funcio
nários Públicos Estaduais, em suas reivindicações
pelo recebimento do gatilho salarial.APresidência
designa os Constituintes Augusto Carvalho, Wil
ma Maia, Paulo Paim e Domingos Leonelli para
acompanharem as negociações junto às autori
dades federais, com a delegação dos Sevidores
Públicos Estaduais que virá a Brasília, na próxima
quarta-feira. Fizeram uso da palavra, em conside
rações sobre os assuntos abordados, os seguintes
Constituintes: Francisco Küster, Floríceno Paixão,
Paulo Paim, Augusto Carvalho, Dionísio Dal Prá,
Mário Lima e Wilma Maia, além do Constituinte
Francisco Aguiar Carneiro, em visitaa esta Subco
missão. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
encerra os trabalhos, às dezenove horas e dez
minutos, convocando os Srs. Constituintes para
a próxima reunião a realizar-se amanhã, dia deze
nove do corrente, às dezessete horas, destinada
a discussão do anteprojeto. E, para constar, eu,
Vera Lúcia Lacerda Nunes, Secretária, lavreia pre
sente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Va
mos iniciar nossa reunião da Subcomissão dos
Direitos dos trabalhadores e Servidores Públicos,
destinada à discussão do anteprojeto apresentado
pelo Relator, Constituinte Mário Uma.

Queríamos, antes de conceder a palavra aos
Srs. Constituintes, propor que no dia 22, sexta
feira, às 9 horas da manhã, iniciássemos aqui
a votação do anteprojeto e das emendas apresen
tadas com o parecer do Relator. É imprescindivel
o comparecimento pontual de todos nessa oca
sião, porque tomaremos conhecimento do pare
cer do Relator, e poderemos votar escolhendo
esta ou aquela forma que parecer melhor a cada
um.

Feita esta observação, passamos à discussão
do anteprojeto. A palavra está livre. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Küster.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KUSTER
-Sr. Presidente, nós temos hoje e amanhã, como
prazo, para apresentação de emendas, após o
que o Relator terá o prazo de dois dias para fazer
o seu relatório final,que culminará com a votação.
Este relatório final será debatido, só para dirimir
uma dúvida, será discutido antes do dia da vota
ção, ou nós teremos acesso às publicações, aos
avulsos antes desta data, para que possamos en
tão encaminhar uma proposta de votação? Eu
não sei qual o encaminhamento que seria dado,
porque, segundo se sabe, já tem algo em tomo
de aproximadamente 100 emendas, nós ainda
vamos apresentar umas 3 ou 4. Então serão 104,
de qualquer forma, isso é só para nos orientar,
porque a fase mais importante, mais interessante
é a da votação do relatório. Como já dissemos
anteriormente temos que garantir conquistas para
os trabalhadores nesta Subcomissão, temos que
sair fortalecidos daqui, isto é fundamental. A partir

desse esclarecimento que V. Ex' haverá de nos
transmitir agora, haveremos de nos orientar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - O
entendimento da Mesa é que, de acordo com
o § 29 do art. 17 do Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte, encerrada a discus
são, o Relator terá 72 horas para emitir parecer
sobre as emendas, sendo estas e o anteprojeto
submetidos à votação. De acordo com o calen
dário, roteiro aprovado, a que estão submetidas
todas as 24 Subcomissões, o parecer do Relator
será apresentado pelo PRODASEN numa folha
de três colunas. Em uma tem o artigo constante
do anteprojeto. Ao lado, as emendas apresentadas
a este artigo; e na terceira haverá o parecer do
Relator sobre cada uma das emendas acatando,
rejeitando ou aproveitando em parte.

O SR. CONSmUINTE FRANCISCO KÜSTER
- Então, o relatório será reproduzido, mais as
alterações e a conclusão a que chegou o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - São
três relatórios, porque o anteprojeto já existe hoje.
As emendas são as da lavra de cada um dos
Constituintes que resolveram propor. O parecer
dele é que nós vamos realmente apreciar em fun
ção do confronto entre as propostas e o antepro
jeto já existente e a opinião dele sobre cada uma.
Aforma de votação, nós temos discutido o assun
to com vários colegas, buscando encontrar me
lhor forma. Está-nos parecendo que será inevi
tável votar artigo por artigo, a redação original,
as emendas propostas e o parecer do Relator
a propósito. E claro que alguém pode ter sua
proposta de emenda recusada pelo Relator e de
sejar vê-lavotada pelo plenário. E aí vamos bucar
a forma, de maneira que não seja negada a nin
guém a oportunidade, a nenhum dos participan
tes da Subcomissão, de poder defender seu ponto
de vista quanto a pedir que seja posta em votação
ou não. Muitos poderão se convencer, pela argu
mentação do parecer do Relator, de que real
mente a sua proposta não foi aproveitada na ínte
gra, mas a parte aproveitada satisfez, tendo em
vista as razões expostas por S. Ex' Esse seria o
critério que nós gostaríamos de ver adotado na
sexta-feira, às 9 horas. Nós temos rigorosamente
até o dia 24 para proceder essa votação. Para
o dia 25 já está programada, como é do conheci
mento de V.Ex", a solenidade de entrega, pelas
Subcomissões, do anteprojeto aprovado ao Presi
dente da Comissão da Ordem Social. Se nós for
mos capazes, mesmo que sejam poucas as diver
gências, de aprovar o anteprojeto com as modifi.
cações propostas no parecer do Relator em algu
mas horas, não precisaremos trabalhar nos dias
subseqüentes, senão, nós só teremos 72 horas
para essa tarefa. O que não vamos poder, e tudo
indica que não haverá qualquer tipo de prorro
gação, é deixar de, no dia 25, entregar ao Presi
dente da Comissão da Ordem Social o antepro
jeto aprovado na Subcomissão. Qualquer suges
tão que os Constituintes, membros desta Subco
missão, tenham sobre a forma de fazer, será apre
ciada, e se quiserem trazer antes ao conhecimento
da Mesa, para que possamos discutir, debatendo
com os demais companheiros, será bem-vinda.

Este é o roteiro de nossos trabalhos: amanhã
se encerrará o prazo para a apresentação de
emendas. Quanto ao tempo, nós pretendíamos
ver se limitávamos até às 20 horas, até porque
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pretendíamos convocar mais uma reunião para
amanhã, às 17 horas, para que pudéssemos deba
ter, trocar idéias a respeito não só do funciona
mento da Subcomissão, como também para que
pudéssemos continuar a discussão conforme está
previsto no Regimento Interno.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Flori
ceno Paixão.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Apenas para esclarecer que o prazo fatal para
a apresentação de emendas à Subcomissão, se
gundo pronunciamento em plenário e segundo
mesmo informação do assessor da Mesa, Dr.Pau
lo Afonso, está previsto para meia-noite de ama
nhã, nas Subcomissões. Poderá haver algum pro
blema se a Mesa entender diferentemente, em
relação a algum dos nossos companheiros que
não esteja presente, por acaso, e chegar aqui com
uma emenda e esta não ser recebida.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Nós
achamos que, realmente, não há como antecipar,
porque se é dia 19, conforme está no roteiro,
não há como reduzir para menos do que 24 horas,
quando se encerra o dia 19. Então, fica estabe
lecido que até a meia-noite do dia de amanhã,
e a Secretaria da Subcomissão já está ciente, para
organizar os seus trabalhos, de maneira a receber
as emendas até a essa hora, e o nosso Relator
poder trabalhar a partir dai, de zero hora em dian
te. (Pausa.)

Concedo palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, a nível de informação, foi-me pedido
que entrasse em contato com a Varig,Seção das
demissões. Eu adianto que esse contato foi feito
não com a Presidência da Varig, que não estava
mais no Rio Grande do Sul, mas, sim, pelo Diretor
responsável no nosso Estado - mediante a entre
ga do documento elaborado por esta Subcomis
são, esse diretor entrou em contato com o Presi
dente, no Rio de Janeiro, e ficou aberta a perspec
tiva do diálogo a partir desta semana, com a pre
sença, pelo menos assim eu recomendei, da Con
federação do Sindicato dos Trabalhadores, e ain
da conversando com o sindicato que estivesse
presente, os Constituintes do Rio de Janeiro. Este
encaminhamento foi feito, e pelo menos a aber
tura do diálogo está feita.

Por outro lado, nós também participamos da
abertura da negociação visando o fim da greve,
no Estado do RioGrande do Sul, dos funcionários
públicos e dos professores, e das negociações
com as pessoas que invadiram os conjuntos habi
tacionais, conforme foi discutido nesta Subco
missão. Eu posso dizer que pelo menos em maté
ria de professor e de funcionário público, as nego
ciações foram reabertas, com a nossa participa
ção e a do Constituinte Hermes Zaneti, do PMDB,
junto ao Governador do Estado. Na questão das
ocupações são mais de nove, no Estado, nós con
seguimos também abrir um canal de diálogo com
a COHAB, que é o órgão competente do Estado,
e uma negociação direta com o Govemador do
Estado. Com relação ao Conjunto Guajibira, de
Canoas, que engloba em tomo de 30 mil pessoas
- é o maior - conseguimos, no fim desta sema
na, assinar um acordo com o Governo do Estado
e a Prefeitura. Os Moradores vão ficarno conjunto.

Deverá ser ligada a luz e a água nas moradias
e feita a infra-estrutura. O contrato final de posse
vai ser redigido por uma comissão de moradores,
com a nossa participação, a partir deste flm de
semana. É mais um informe sobre a tarefa que
esta Subcomissão nos incumbiu no Estado do
Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Nós
queremos dizer da satisfação com que a Mesa
acolhe esas Informaçôes, parabenizando o Cons
tituinte Paulo Paim pelo brilhantismo do desem
penho. A Subcomissão foi muito bem represen
tada. Nós estamos muito felizes com a contri
buição de V.Ex" para o atendimento as reivindi
cações dos trabalhadores gaúchos.

Está livrea palavra para a discussão do antepro
jeto. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fran
cisco Kuster,

O SR.CONSTITUINTE FRANSCISCO KUSTER
- Sr. Presidente, como nós pretendemos apre
sentar algumas emendas. Tivemos, neste final de
semana, no Estado de Santa Catarina, reuniões
para debater o relatório da Subcomissão com
trabalhadores, sindicatos e micro empresários.
Depois fomos convocados por empresários de
porte médio. Nós tivemos um debate muito inte
ressante, onde nós divergimos muito. Houve um
momento de exaltação na reunião, no debate,
e eu, por exemplo senti o termômetro das reações
que poderão surgir no andar da carruagem. Eu
quero também me antecipar nessa preocupação
e colocar aquilo que eu senti no meu estado com
relação às reações que poderão advir em segmen
tos organizados da sociedade que se restringem
a tarefa de explorar trabalhadores e que preten
dem nos escorar aqui nesta luta. Não estou fazen
do uma denúncia porque esta constatação vai
ficar tranqüila; então, que isto passasse a fazer
parte das preocupações dos membros desta Co
missão. Não é uma preliminar, não é um encami
nhamento, mas que nós não descartássemos a
necessidade de, num determinado momento, de
sencadearmos uma ação aqui, para motivar os
nossos colegas, em geral, em todo o universo
da Assembléia Nacional Constituinte, para não
abrir mão de conquistas já contempladas nesse
relatório, que é um começo, que é uma preliminar
da Assembléia Nacional Constituinte, que agra
dou aos trabalhadores. Alguns queriam mais, é
claro, ninguém contenta a todo universo das pre
tensões do ser humano, porque até mesmo é
utópico imaginar que um dia o ser humano se
sinta satisfeito, realizado em suas intenções. Mas
esse relatório, meu caro colega Constituinte Mário
Uma, agradou os trabalhadores. Pretendo fazer
algumas alterações e já falei com uns colegas
que também pretende fazer certas alterações. Nós
esperamos uma vez mais contar com a sensibí
lidade do Relator para acolher essas contribuições
de nós outros, membros da Subcomissão que
somos. Mas, nesta primeira fase, honestamente,
não há o que reclamar. É claro, comojá dissemos,
algumas questões tiveram de ser decididas à base
da opção. Várias sugestões foram apresentadas
em tomo de um mesmo objetivo. Esta é a minha
contribuição, que eu dou agora, da necessidade
de nos mantermos vigilantes para consagrarmos
esses pleitos dos trabalhadores no novo texto
constitucional.

O SR PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM-Sr. Pre
sidente, Sr. Relator os nossos cumprimentos pelo
brilhantismo do trabalho. Quando eu digo brilhan
tismo é porque eu acho que no seu conjunto
ele refletiuo que esta Subcomissáo falou ao longo
de todos estes dias.

Eu teria algumas emendas, e comentarei só
a introdução delas, para propor que, no meu en
tendimento, a grande maioria, sejam só comple
mento ao trabalho do Relator; e não entraremos
em contradição.

Uma delas eu proporia numa disposição transi
tória - na questão da redução de jornada de
trabalho fosse assegurada, mas sem redução do
salário. O resumo da emenda é este, que poderá
ficar na disposição transitória: a redução da jorna
da de trabalho para 40 horas semanais, sem redu
ção de salários.

A outra refere-se ao direito irrestrito de greve.
Eu tinha uma posição, que era a liberdade de
greve, mas como a posição majoritária aqui foi
pelo direito de greve, eu também mantive o direito
irrestrito de greve. Aí eu faço três considerações:
uma delas é que em nenhuma hipótese a greve
seja considerada em si mesmo um crime, já que
sabemos que tem áreas conservadoras que tenta
rão atacar por esse campo. E depois as outras
duas são complementares; a greve não poderá
sofrer restrições nenhuma na legislação e a greve
não poderá acarretar a rescisão do contrato de
trabalho em relação a emprego público, sendo
que os dias paralisados serão considerados, para
todos efeitos, para a contagem de tempo de servi
ço. É só complementação, e não foge nada, na
verdade, da posição no meu entendimento, do
Relator.

Eu mantenho aqui, essa, sim, eu acho que dife
rencia da posição do Relator - depois o Relator
receberá a minha emenda - que é a questão
da liberdade e autonomia sindical.

Aoutra, eu faço questão de salientar, buscando,
claro a sensibilidade do Relator - não contra
a posição dele - é que seja inserido no caso
da Justiça trabalhista, que deverá haver um prazo
máximo de seis meses nos litígios entre capital
e trabalho. Eu digo isso porque hoje nós aguarda
mos às vezes, cinco ou seis anos para o Tribunal
decidir quem tem razão; se é o empregado ou
o empregador.

E ainda um outro complemento é quanto à
questão da aposentadoria. Eu comentava inclu
sive com o Constituinte aqui ao lado que nós
entendemos que se deve manter a aposentadoria
por tempo de serviço; mas naqueles casos em
que o trabalhador já atingiu 60 anos, nem que
ele não tenha 25 ou 30 anos de serviço, que
ele se aposente aí, sim, por idade. Entendemos
também que se deve manter os aumentos men
sais aos pensionistas e aposentados.

A outra questão que gostaríamos, também, de
lembrar é a importãncia da estabilidade no empre
go. Quando o trabalhador for demitido por justa
causa, enquanto não for provada a justa causa,
ele não deverá ser afastado do trabalho.

Eu propcria também que se alterasse a redação
do caput elo art. 2° do anteprojeto, e nele fosse
incluído: "a Constituição assegura a todos traba-
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Ihadores, sejam eles rurais ou urbanos, domés
ticos e servidores públicos federais, estaduais,
municipais, enfim, a todos, independente de lei,
os mesmos direito". Repete-se aí a posição do
Relator. Eu faço questão de fazer isto, porque
estou tendo aqui uma preocupação com as em
pregadas domésticas e com os trabalhadores do
campo; que eles tenham os mesmos direitos dos
trabalhadores da cidade e dos funcionários públi
cos. Deixo isto para estudo do Relator.

A outra sugestão é a questão da creche. A ga
rantia de assistência, pelo empregador, aos filhos
e dependentes dos empregados, pelo menos 
é a proposta de mudança, não até seis anos, "pelo
menos" - eu quero colocar. Pode ser que os
sindicatos façam acordos no sentido de que cer
tas empresas mantenham creches até dez anos,
por exemplo. Estamos propondo aqui que seja
pelo menos até seis anos.

E a última refere-se à questão da insalubridade
e à periculosidade. Mantendo a mesma redação
do próprio Relator, eu apenas proponho que en
quanto não haja o acordo entre as partes, que
o empregador tenha que pagar no mínimo 50%
do salário real ao operário que tiver que ficar em
área insalubre ou de alto risco. Eu proponho isto,
porque infelizmenteem grande parte do País não
existem sindicatos e não existem ainda nem fede
rações que façam acordos coletivos. Então que
a própria lei assegure que, enquanto não houver
o acordo entre as partes, no mínimo 50% do
salário do trabalhador deverá ser mantido como
uma taxa por ele trabalhar em setores de alto
risco.

O Relator depois receberá as minhas emendas
e verá que elas não entram em choque com a
sua posição são, na verdade, somente emendas.

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Está
livrea palavra. (Pausa.)

Tem a palavra o Constituinte Francisco Aguiar
Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO AGUIAR
CARNEIRO - Estabilidade no emprego. Eu en
tendo que a estabilidade empregaticia é pratica
mente uma dissociação da maior parte das em
presas no Brasil. Temos empresas que eventual
mente, têm três mil funcionários, quando os seus
serviços baixam, como é o caso de empresas
de limpeza, empresas de contratação de serviços,
elas diminuem o seu quadro para 500, para 300
empregados. Se tiverem que manter esses operá
rios, elas fatalmente não terão condições.

Estou apresentando uma emenda modificativa
mostrando os grandes inconvenientes que exis
tem para a estabilidade na empresa nacional, a
vitaliciedade empregatícia.

Outra emenda que estou apresentando, entre
várias que apresentei aqui, é com relação a 180
dias de licença remunerada para gestante ou a
mulher que interromper o período de gestação.
Eu acredito que isto não é de interesse para a
mulher, porque iriater alguma dificuldade no em
prego dela nas empresas. Com 90 dias de licença,
já há algumas empresas que fazem restrições ao
empregar mulher.

Outra emenda que estou apresentando é com
relação à participação nos lucros da empresa.
Eu estou apoiando o Sr. Relator com relação à
participação direta nos lucros, mas não nos fatura
mentos, porque às vezes as empresas não têm

lucro nesses faturamentos. Há conveniência de
faturar sem o lucro em certa fase da vida das
empresas, como ocorre atualmente. Asempresas
estão procurando reduzir os seus estoques por
que, em face dos juros, não têm condições de
mantê-los.

Outra emenda que estou apresentando é com
relação à proibição de, quando se substituir um
funcionário, ter que se adotar outro com as mes
mas condições. Ora, muitas vezes um funcionário
passa dez, quinze anos adquirindo condições que
constituem o seu verdadeiro patrimônio. Ele, ao
deixar a empresa, por morte ou por vontade pró
pria, vem outro sem nenhum know how e este
passa a ser herdeiro sumariamente. Então, estou
apresentado uma proposta, uma emenda com
essa supressão.

E outra é com relação à contratação de traba
lhadores avulsos ou temporários. Essa proibição
é inconveniente para o próprio trabalhador, por
que nós sabemos que existem empresas que tra
balham sazonalmente, e então ficaria já com
aquela adotação de vitaliciedade empregatícia.
Quando uma empresa que trabalha num período
sazonal tiver que admitir 10 ou 12 mil trabalha
dores, não o faria jamais sabendo que eles iriam
ficar em vitaliciedade empregatícia.

Outra emenda que estou apresentando é com
relação ao seguro-desemprego por tempo inde
terminado, enquanto ele voltar ao emprego. Ora,
isso seria um modo de acomodar aqueles que
gostam de se acomodar com a situação. Então,
estou propondo que o seguro-desemprego seja
apenas até seis meses, porque isso fará com que
o trabalhador procure uma nova criatividade,nova
maneira de adaptar-se ao trabalho.

Outra é uma emenda supressiva com relação
às empresas terem comissões de fiscalizaçãodos
sindicatos não só na sua sede, como em qualquer
local onde ela funcione. Ora, as empresas já têm
este tipo de prestação de serviçoaos órgãos públi
cos em normativas mensais, semestrais e anuais,
e agora teria mais comissões de sindicatos nas
sedes das empresas e em qualquer setor. Aínós
teríamos que manter um sistema de contabilista
para informação permanente da parte financeira
e administrativa da empresa. Eu quis pessoal
mente apresentar estas justificativas,porque vejo
nelas uma inconveniência também para o traba
lhador e mais intensivamente, para a estabilidade
da União.

Muitoobrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Campos) 
Está livrea palavra. (Pausa.)

Tem a palavra o ConstituinteAugusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Acho que vou estar repetindo as declarações
de outros integrantes desta nossa Subcomissão,
mas creio que o Relator foi muito feliz na contem
plação das diversas proposições extraídas daqui
do nosso debate, das audiências com as entida
des convocadas, e dos debates realizados com
os membros integrantes desta Constituinte.

Eu estou detendo-me ainda na análise das nos
sas propostas. Farei entregar também algumas
sugestões ao Relator;mas gostaria de, em primei
ro lugar, por antecipação, apenas realçar uma
proposta: onde se lê. Numa emenda substitutiva,
"a obrigatoriedade das empresas públicas nego
ciarem com os sindicatos", queremos incluir,de

forma bem explícita: "as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as autarquias".
Muitas vezes, com base numa argumentação de
diferenças, sob a forma de como são regidas es
sas empresas, nessas entidades têm sido muitas
vezes postergados direitos e reivindicações a um
contingente bastante amplo dos trabalhadores.
Então, nós gostaríamos de substituir a proposta
de necessidade de negociações entre as partes;
que essas autarquias, empresas públicas sejam
também obrigadas a negociações. E levanto tam
bém, Sr. Presidente, uma questão que eu acho
que é fundamental, uma questão polêmica mas
que vai aprofundar, motivar a discussão aqui da
nossa Subcomissão, que é o problema da neces
sidade, na elaboração da nova Constituição, de
não atravessarmos o ano de 1987 sem modifi
cações profundas na estrutura sindical brasileira,
que permanece marcada pelo fascismo, pelo cor
porativismo pelas formas autoritárias de interven
ção do Estado. Neste sentido eu acho uma das
marcas mais acintosas na intervenção do Estado
no interior das entidades dos trabalhadores é a
sua permanência, e nós não podemos permitir
uma redação falha nas nossas propostas sobre
a questão sindical, sobre a questão dos direitos
dos trabalhadores, dessa figura do imposto sindi
cal ou contribuição sindical. Nós faremos uma
apresentçaão numa emenda propondo aqui no
documento, na parte do nosso anteprojeto, onde
se lê que "as entidades sindicais terão como prer
rogativa a arrecadação de contribuiçôes dos tra
balhadores", nós devíamos deixar bem marcado
essas contribuições deverão ser fixadaspelas as

sembléias dos trabalhadores, de forma a não per
mitir,de maneira alguma que essa estrutura venha
a prevalecer intocável durante o tempo desta As
sembléia NacionalConstituinte,durante o período
de elaboração desta nova Constituição.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Campos) - Está
livrea palavra. (Pausa)

Tem a palavra o Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Para ganharmos tempo seria bom referirmo
nos a uma questão sobre a qual apresentarei uma
emenda, e através dela nós devemos proibir que
façam parte dos vencimentos dos servidores pü
blicos da maior esfera, além da tão decantada
verba da representação, uma questão a ser defi
nida em lei, que seja proibido que se adicione
auxílios e outras coisas mais. Vouexplicarporquê.
No meu Estado estourou um escândalo na área
do Judiciário, onde Desembargadores, Juízes etc.,
- é lamentável realmente que isto tenha ocorrido
- que tinham vencimentos que representavam
"x" cruzados, mais vantagens da verba de repre
sentação, que permitia mais 100% dos vencimen
tos, no caso, o vencimento chegava a 70 mil cru
zados do aUXI1io moradia, auxílio de transporte,
auxílio de telefone, auxílio de correspondência,
auxílio de gasolina, auxílio de um universo tão
grande, que isto representou 300% do universo
dos seus ganhos. E para escamotear esses dados
dos próprios funcionários, intermediários no pró
prio Tribunal, dos pequenos funcionários, eles
próprios dizem que recebem isto em 3 ou 4 con
tracheques. A mesma regra entrou em vigor no
Tribunal de Contas. Aliás,acho que eles se articu
laram para fazer isto. Pensando em coibir isso,
nós pretendemos apresentar uma emenda, para



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 119

que a Constituição proíba, taxativamente, rigoro
samente essa questão. Isso também deveria ser
aplicado no universo também de outras situações
conosco mesmos, com nós, outros, Parlamen
tares, e também com os militares. Nós somos
sabedores que em alguma instãncia de Poder na
hierarquia militarexiste essa situação. Esta Consti
tuição talvez pela imposição desta Carta Magna
possamos dar início a um processo de restabele
cimento da moralização deste País, se é que ela
existiu algum dia.

Uma outra emenda que nós pretendemos apre
sentar, também, é com relação aos Conselheiros
do Tribunal de Contas. Aqui diz o item 11: "A
nomeação de Ministros dos Tribunais de Contas
da União e dos Estados era competência dos
respectivos Poderes Legislativos." Não está bem
claro aqui. A minha idéia primeira foi sempre de
fendendo a tese do concurso público. Nós já fize
mos uma sondagem aqui, e concurso público
para Ministro do Tribunal de Contas parece que
não vinga. Então o que nós fizemosfoio seguinte:
"É da competência exclusiva dos Poderes Legisla
tivos, do Congresso Nacional e das Assembléias
Legislativas, a eleição e nomeação de Conselhei
ros e Ministros do Tribunal de Contas". Aí evitar
se-á de Presidente ou Governadores pensarem
em um amigo muito especial virpara cá defender
situações, via de regra, duvidosas no Tribunal de
Contas. O Poder Legislativo, em qualquer esfera,
em qualquer instância, desde a Câmara Municipal,
as Assembléias Legislativa, até o Congresso Na
cional, não dispõe, hoje, de estruturas capazes
de dizer que o Parlamento fiscaliza devidamente
as contas do Prefeito, do Governador e do Presi
dente da República. Isto não existe! Eu era Depu
tado Estadual, líder de bancada, e uma das razões
das brigas que tínhamos com o Tribunal de Con
tas era esta: fazíamos pedido de informação, e
eles levavam vinte dias, ou mais para responder.
Se pedíamos uma coisa, eles respondiam outra,
e não tinham a menor consideração para com
o legislador, para com o parlamentar. Nós pensa
mos que com esta medida, com estas providên
cias, nós estaremos desvinculando esse conse
lheiro, esse arbitrador de contas, na Corte de Con
tas do Estado e da União, do Poder Executivo,
que deve ser fiscalizado. É uma proposta que
nós queremos apresentar.

Uma outra é com relação ao qüinqüênio: "É
assegurado ao servidor público adicional por tem
po de serviço após cada período de cinco anos
de efetivo exercício, vedada a incidência ou a so
ma dos adicionais posteriores sobre os anterio
res". É a tal cascata, tão decantada e escandalo
samente dada e aprovada, pelo Parlamento, a Ma
gistrados e a Conselheiros do Tribunal de Contas.

Já existe em alguns Estados o anuênio. Com
pletou um ano, adiciona-se ao salário do servidor
público 1%. É um neg6cio sério. E estas vanta
gens passam a fazer parte da necessidade de se
ter um ganho real no salário dessa categoria.

Outra aqui é: "após cada decênio de efetivo
exercício, o servidor público terá direito a licença
especial de seis meses, com todos os direitos
e vantagens de cargo efetivo". Eu acrescentaria
o seguinte: "a cada dez anos é facultado, ao com
pletar o quinto ano, tirar 3 meses, 50% da licença
prêmio. A pessoa trabalha cinco anos, tira três
meses de licença prêmio, não sendo necessário
esperar os dez anos, para obter este beneficio

dos seis meses de uma vez só,Acho que a Constí
tuição poderia tranquilamente contemplar este
pleito. Fico até meio sem jeito para dizer que
fui vitima de uma situação dessa. Quando falta
vam dois meses para completar dez anos de servi
ços e tirar a minha licença prêmio, me desentendi
com o comandante e fui punido, tomei uma ca
deia e perdi a licença prêmio.

E a outra é a questão colocada pelo colega
aqui da aposentadoria por idade, setenta anos
está além da necessidade do trabalhador, da reali
dade brasileira, hoje. Há dias conversava com pes
soas ligadas à área de saúde, elas dispõem de
dados, de relat6rios, dizendo que a faixa etária
de vida das pessoas está caindo; ao contrário dos
dados do Governo que revela que o brasileiro
está durando mais. Talvez sejam esses sem pro
blemas na vida ou os que começaram a trabalhar
depois dos 25 anos, tenham uma vida longa. Mas
quem começa antes dos 14 anos, dificilmente
emplaca os 70 anos. Como colaboração já ante
cipei algumas propostas que pretendemos apre
sentar, a título de emendas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Augusto
Carvalho.

O SR. CONSmUlNTE AUGUSTOCARVALHO
- Sr. Presidente, só mais uma lembrança que
antecipo para os companheiros. Fico receoso que
venhamos novamente a ter a inscrição de uma
velha reivindicação dos trabalhadores brasileiros
bastante mutilada pelo Governo, que é o do segu
ro-desemprego. Prestei bastante atenção na mag
nífica exposição feita pela DI'" BeatrizAzeredo; ela
desmistificou todo esse mito, toda essa campa
nha, essa propaganda que se faz em cima do
PIS-PASEPe do Fundo de Garantia, que tem sido
desviado de suas funções, não tem contribuído
realmente para a construção do patrimônio ínví
dual dos trabalhadores. O seguro-desemprego in
clusive tem excluído mais de 50% dos desempre
gados brasileiros. Eu gostaria, para que essa velha
reivindicação dos trabalhadores não deixe de figu
rar na nova Constítuição do País, que já existe,
de apresentar uma emenda dizendo, em síntese:
"a garantia do financiamento do seguro-desem
prego pela transformação dos atuais fundos patrí
moniaís indivIduais - FGTS, PIS-PASEP - no
fundo patrimonial coletivo, utilizável em aplica
ções a cargo de instituições financeiras públicas
exclusivamente," para que nós tenhamos previsto
no próprio texto constitucional a forma de finan
ciamento dessa velha reivindicação dos trabalha
dores brasileiros, que não podem continuar sendo
penalizados pela anarquia da produção capitalista.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Dionísio
Dal Prá.

O SR. DIONÍSIO DAL PRÁ - Sr. Presidente,
companheiros Constituintes, entre várias emen
das que estou apresentando, quero comentar só
uma. É a que se refere à assistência dos filhos
e dependentes, estes até seis anos de idade em
creches e escolas maternais. O projeto não diz
a partir de quantos empregados a empresa é obri
gada a ter esse serviço assistencial. Pela expe
riência que temos neste assunto, achamos que
temos de estabelecer um limite mínimo. A partir
de certo número de funcionários, a empresa deve

ser obrigada a prestar atendimento aos filhos de
seus empregados em creches ou em escolas ma
ternais. Mesmo porque é sabido que nas indús
trias onde o operário exerce as suas atividades,
em tomo de 50 ou 60% são solteiros, conseqüen
temente não têm filhos. Daí a necessidade de
se estabelecer um número mínimo de empre
gados dessas empresas, para essa assistência
Senão, tenho a impressão que irá causar muito
contratempo, inclusive na admissão do empre
gado que tiver filho. Uma empresa de pequeno
porte naturalmente não terá condições de manter
uma creche, que é caríssima. Nós estamos pro
pondo que se inicie com as empresa que têm
100 empregados. Naturalmente, desses, em torno
de 40 serão casados e terão filhos, aí, sim, seria
obrigatório Nós constatamos ISSO nas nossas ati
vidades.

Era esta a colaboração que queria dar, e dizer
que nós, pela experiência, verificamos que é im
praticável às empresas de pequeno porte mante
rem esse serviço. Não adianta nada colocar isso
na Constituição, e depois nós termos o dissabor
de não vermos nenhum desses itens cumpridos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nosso Relator, Constituinte
Mário Lima.

O SR.RELATOR (MárioLima)- Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comissão:

O nosso trabalho sofreu uma série de contra
tempos, a começar pelo excessivo número de
sugestões, e mais da metade só nos chegou às
mãos praticamente no sábado, dificultando um
aproveitamento maior de todas as sugestões. Mas,
felizmente, esse período regimental destinado às
emendas vai-nos permitir as modificações, os
acréscimos, as supressões que tomem o texto
mais completo.

Como o nosso ilustre Presidente acabou de
afirmar, é indispensável que tenhamos todo esse
material até amanhã, para nos permitir dois dias
de trabalho, porque na sexta-feira já teremos às
9 horas, de estar com esse material organizado
para submetê-lo à apreciação dos Membros da
Comissão. Como explicou o Presidente, nós po
deremos resolver essa tarefa durante a sexta-feira,
ou, se for conveniente e oportuno, teremos ainda
o sábado e domingo, porque segunda-feira o pra
zo regimental é inflexível, o Relatório da Subco
missão deverá ser entregue.

Acho que o tempo tem sido um pouco algoz
com nossos trabalhos. Eu recebi inúmeras reco
mendações de companheiros que por cordiali
dade, tenho a obrigação de examiná-Ias. Acho
que toda correspondência, seja do público, seja
do eleitor, mas, particularmente, de um compa
nheiro constituinte, merece ser analisada e mere
ce uma resposta. Realmente, o tempo tem sido
o nosso inimigo. Eu tenho dito, e não me canso
de reafirmar, inclusive num debate que fIZ com
os funcionários do Ministério da Previdência So
cial,que não fora a ajuda, a contribuição, a colabo
ração do nosso Presidente, esse trabalho teria saí
do amda mais incompleto. Ele foi um relator de
fato também; não foi de direito, porque o Regi
mento não permite dois relatores. Mas, de fato,
o nosso Presidente, que é um homem afeito aos
problemas dos funcionários e dos trabalhadores,
deu-nos uma contribuição valiosíssima
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Sei, ainda, que teria ajuda do Presidente. Aequi
pe de funcionários e assessores desta Subcomis
são, posso dizersem nenhum receio, foia melhor
que se poderia ter tido nesta Casa. Há momentos
em que até admito que foi algo maravilhoso. Fo
ram 1.381 sugestões. Em algumas Subcomis
sões, as sugestões não chegaram a cem. Nossas
sugestões eram todas muito amplas, com muitos
itens. Nós, os Membros da Subcomissão, pode
mos dizer que o resultado foi muito bom. Não
é um trabalho perfeito,porque não existe trabalho
perfeito. Não temos nenhuma vaidade, nenhuma
pretensão nesse sentido. As manifestações rece
bidas, inclusive a do companheiro Constituinte
Paim, duplamente companheiro, quando lemos
nos jomais a declaração do ilustre companheiro
Constituinte Luis Inácio Lula da Silva, em que
S. Ex" extema palavras de aplauso ao trabalho
da Subcomissão. O companheiroJuarez Antunes,
do PDT, não pôde dar uma contribuição mais
efetivaa esta Subcomissão, por motivosaltamen
te justificados. Todos sabemos que tão logo co
meçamos o trabalho da Subcomissão, a sua cate
goria profissional entrou em greve. Somos mais
de vintecompanheiros na Subcomissão. Qualque
um que não venha, faz falta. No caso do Juarez
Antunes é diferente. S. Ex" é Presidente do Sindi
cato e a sua presença lá era imprescindível, por
ser o único Presidente. Não há substituto.

Os companheiros do PC do B, no seu boletim
de liderança, fazem referência carinhosa ao traba
lho da nossa Subcomissão.

Por último,o ilustreConstituinteAugusto Carva
lho, do PCB, também se refere aos trabalhos da
nossa Subcomissão de maneira elogiosa. Só es
pero que a Comissão Temática, conseqüente
mente, a Comissão de Sistematização e o Plenário
tenham sensibilidade.

Hoje,conversei longamente com um dos asses
sores do Ministério do Exército, e mostrei a S
S"que esse temor que se tem de os trabalhadores
se organizarem é infundado. Tanto mais o traba
lhador se organiza e faz entidades fortes. Mais
ele produz e se deixa levar menos pelas aventuras.
Normalmente, quem leva o trabalhador ao con
fronto e à desordem são minorias descompro
missadas, sem compromissos com entidades or
ganizadas, com princípios claros. Numa assem
bléiasindical,este é o depoimento de uma pessoa
que participa dessas assembléias há trinta anos;
normalmente, a idéia suicida, fora da realidade,
ou, às vezes, até idéias violentas passam de pes
soas que não têm vinculação nem com partidos
organizados, nem com centrais sindicais organi
zadas. São pessoas meio sonhadoras e até meio
anarquistas. Nunca ouvi dizerque trabalhador or
ganizado seja ruim para alguém. Uma das causas
deste País ter um baixo índice de produtividade,
uma das coisas que mais infelicita este País é
o trabalhador em particular, é o alto índice de
acidentes. Não vejo certos setores se preocu
parem com isso. Só se preocupam quando os
trabalhadores estão se organizando e os sindi
catos se fortalecendo. Um dos grandes inimigos
deste País, quer em perdas humanas, em perdas
materiais, é o alto indice de acidentes, secundado
pelo alto índice de doenças profissionais.São dois
campos onde o nosso País ainda engatinha, em
relação aos países de economia mais desenvol
vida. Basta vermosa estrutura sindical e organiza-

cional dos países desenvolvidos, a liberdade, a
autonomia sindical, o amplo direito de greve. Em
compensação, lá também há uma organização
muito solidificada,no sentido de proteger a segu
rança e a saúde do trabalhador, o grande elemen
to de qualquer indústria. Não adianta montar-se
uma indústria moderna, com prédios bonitos,
com máquinas moderníssírnas, e não ter alitraba
lhadores profissionalmente treinados, com boa
saúde, fisicae mental. Aquela máquina não valerá
nada sem o trabalhador, que é o elemento mais
importante. Por isso, penso que o nosso trabalho
poderá realmente levar aos trabalhadores brasi
leiros de todo o País uma legislação que pode,
à primeira vista,assustar, mas, talvez, seja o furto
do imobilismo que viveu este País nos últimos
vinte e um anos. A lei não cria realidades, ela
apenas disciplina.Não existedireito de greve para
o funcionário público. Aliás, elas estão aconte
cendo aí. Não creio que haja nenhuma força, ne
nhuma proibição legal que impeça delas existi
rem. O que pode haver é isso: o bom senso de
todos serem chamados à responsabilidade, por
que os Códigos estão aí. Em qualquer excesso
existe o Código Penal para penalizar. Não precisa
inventar nada. Ninguém tem direito de destruir
o patrimônio de ninguém. Não se precisa colocar
mais nenhum artigo na Constituição. Qual o cida
dão que não sabe não poder destruir o patrimônio
do outro? O Código Penal está aí para tipificar
o crime e puni-lo, e a uma série de outras coisas.
O que falta neste País é somente isso. É perder
o medo, os preconceitos. Todo o indivíduo que
defende interesses populares passa a ser rotulado
disso ou daquilo. Isso não nos leva a mais nada.
ologia. Quem perder essa marcha fica atrasado.
Vamos analisar serenamente, independente do re
gime político. Nos grandes países do mundo, in
dependentes do regime político em que vive o
trabalhador, está sendo, até com inteligência,ca
da vez mais incentivado. Quanto mais o traba
lhador é protegido, mais ele produz, e assim vai
auferirmelhor resultado. Meupai costumava dizer:
"Casa que não tem pão, todos brigam, ninguém
tem razão". Num país pobre, ninguém tem razão.
Não há o que distribuir, o que dividir. Temos que
gerar riquezas, mas sem essa história de esperar
o bolo grande para divídir. Vamos fazendo e divi
dindo com aqueles que geram essa riqueza no
dia-a-dia.A galinha dos ovosde ouro da empresa
é o trabalhador. Nenhuma empresa tem futuro
se não tem um quadro de trabalhadores treinados,
com saúde, protegidos e satisfeitos.Ainsatisfação
e a revolta são os piores elementos que podem
existirnuma empresa. Quem tem empresa o sabe.
Estamos fazendo uma experiência numa empre
sa; sou presidente de sindicato, onde já existe
cogestão. Lá, não existe dispensa imotivada. O
superintendente, para dispensar qualquer funcio
nário, explica ao sindicato o porquê. Se o motivo
forjusto, o sindicato aceita. Já relatei,aqui, alguns
casos, que me dispenso de citá-los, de compa
nheiros que cometeram faltas imperdoáveis, por
que elas existem. Não é porque sou dirigente de
sindicato que vou defender uma empresa que
falsifica documentos, que prejudica deliberada
mente.o equipamento da empresa. Não há clima
para isso. Em nenhum país do mundo há legisla
ção que proteja esse tipo de erro. Se disserem
que existe, gostaria de sabê-lo. Qual o país do
mundo cujo legislação protege esse tipo de falta?

Concluindo, porque já me alonguei muito, que
ria ver se, na sexta-feira, faríamos um esforço de
comparecer aqui para examinarmos o assunto,
e assim sobrar tempo para rebater o relatório.
Desta vez, não houve tempo, mas vamos ver se,
na sexta-feira, motivamos os companheiros da
Comissão, para que haja número logo cedo, e
tenhamos tempo de examinar, para permitir-me,
como Relator, já trazer a questão em definitivo,
mas com prévioconhecimento dos ilustres Mem
bros da Comissão. Essa foi a chave do segredo
da nossa Subcomissão, a de as matérias serem
discutidas abertamente, sinceramente. Sabemos
que houve relatórios que sairam em completo
desacordo com o espírito das discussões das
Subcomissões. Graças a Deus, não foi o caso
da nossa Subcomisão. Há algumas questões que
merecem e devem ser modificadas, mas, no es
sencial, a esta altura, não tenho mais dúvidas de
que conseguimos, o Presidente e eu, captar o
pensamento e as idéias da maioria ou talvez, até
da totalidade dos companheiros dos diversos par
tidos que compõem a nossa Subcomissão. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Queremos agradecer ao Relator a generosidade
das palavras em relação à nossa modesta pessoa.

Comunico ao Plenário que a Secretaria acaba
de passar as nossas mãos 32 sugestões de nor
mas, que ficaram com a Mesa e deixaram de
ser encaminhadas à Subcomissão em prazo hábil,
até o dia 14. Agora, de posse delas - chegaram
agora, como informa nossa Secretaria - vamos,
embora fora de prazo, encaminhá-Ias ao nosso
Relator,para que ele veja da conveniência de seu
aproveitamento.

ASR"CONSTITUINTE WILMA MAIA -Apenas
uma pergunta: vamos ter a publicação das pro
postas feitas, de acordo com o que foianunciado?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - As
anteriores?

A SR"CONSTITUINTE WILMA MAIA - Sim

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Não
tenho segurança para lhe responder agora.

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Há lá um
local onde fazem a distribuição dos avulsos, e
todas as propostas apresentadas estão lá, inclu
siveimpressas. Há uma enormidade de propostas.
Então, a título de colaboração...

O SR.PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Cer
ca de dez mil?

O SR. RELATOR (Mário Uma) - Sim. Eu pró
prio obtive algumas propostas que eu pretendia
apresentar e que colegas apresentaram, Jádo meu
Estado, e foram contempladas aqui na nossa Sub
comissão e em outras Comissões também.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)
Quer dizerque da relação encaminhada, que pas
samos ao Relator,não vejo nome de outros mem
bros da nossa Subcomissão, a não ser o meu,
com uma sugestão. Sobre propostas, sugestões
de normas que deveriam ter sido encaminhadas
no prazo findo anteriormente, que ficaram retidas
na Mesa e que só agora chegam a esta Subco
missão. Elas estão prejudicadas porque fora do
prazo, e a responsabilidade não é desta Subco-
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missão. Em todo caso, o Relator poderá exami
ná-Ias e ver, das que foram atendidas, aprovei
tadas, pode ser que muitas coincidam. De qual
quer forma, os seus autores, tendo tido conheci
mento do texto do anteprojeto já impresso e divul
gado, verificando que elas não foram aproveitadas
têm o prazo até amanhã, já à meia-noite, para
reapresentar a idéia constante dessas propostas.

O SR. CONSmUlNTE FRANCISCO KUSTER
- Essas que V. Ex' anunciou agora há pouco
entram na forma de emenda, porque seria criar
um precedente, e poderia constranger o bom de
sempenho que a nossa Subcomissão vem tendo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Elas
estão prejudicadas como sugestão de norma po
dendo, no entanto, os autores até se comunicar
com cada um deles - e devem corresponder
a uma meia-dúzia, a uns dez - fazendo com
que a Secretaria comunique todos eles que suas
propostas foram prejudicadas, porque não foram
encaminhadas em tempo à Subcomissão, e eles
poderão, no entanto, reapresentá-Ias até amanhã
à meia-noite em forma de emendas.

O SR. CONSmUINTE AUGUSTO CARVALHO
- Recebi hoje um telefonema de companheiros
servidores públicos e professores de Minas Gerais,
que estão enfrentando dificuldades, a exemplo
de companheiros gaúchos, paulistas e de outras
regiões do País, em relação ao atendimento de
suas reivindicações salariais. Em face da alta, da
disparada do custo de vida, do processo inf/acio
nário, estão esses trabalhadores reivindicando a
manutenção do gatilho, entendendo, e nós, soli
dários a esse entendimento, que os funcionários,
os servidores públicos não têm tratamento dife
rente por parte dos supermercados, de farmácias,
etc., enfim, todos nós padecemos, hoje, no pro
cesso descontrolado do aumento do custo de
vida. E eles estarão aqui, em Brasília, na próxima
quarta-feira, numa audiência com o Ministro da
Educação e outras autoridades, e me solicitaram
que fizesse à Presidência desta Subcomissão um
pedido para que fosse possível alguma manifes
tação desta Subcomissão às autoridades, e que
fosse possível, talvez, um encontro, na próxima
quarta-feira, com uma Comissão que estaria re
presentando esses trabalhadores. Em nome des
ses companheiros, deixo aqui registrado esse ape
lo, e, se possível, se o Presidente pudesse marcar
uma hora, em que fosse possível conciliar com
os trabalhos árduos do Sr. Relator no trabalho
de elaboração do relatório, para acompanhar essa
Comissão até as autoridades maiores do País,
que respondem por esse processo que está cau
sando uma grande insatisfação, uma grande in
tranqüilidade social em Minas Gerais e no resto
do País.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos)- Nós,
a exemplo do comportamento adotado diante de
outros movimentos de trabalhadores durante o
funcionamento dessa Subcomissão, estamos de
acordo com o pedido de que haja uma represen
tação da Subcomissão junto à Comissão que irá
procurar as autoridade para pleitear a extensão
do gatilho aos servidores públicos estaduais, no
caso de Minas Gerias. Eu queria propor que o
Constituinte Augusto Carvalho ficasse imcumbido
desse trabalho, em nome da nossa Subcomissão,
a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores

e Servidores Públicos. Temos menos de 72 horas
para aprontar o nosso relatório. O relator Mário
Lima, com a minha ajuda, espera trabalhar com
afinco a fim de terminar o seu parecer. Então,
não poderemos acompanhar essa comissão de
servidores, embora ela possa contar com asollda
riedade da nossa Subcomissão. Proponho que
os Constituintes Augusto Carvalho, Paulo Paim
e Wilma Maia representem a nossa Subcomissão
nessa oportunidade.

O SR. CONSTITUINTE PAULOPAIM - É ine
gável que a questão é nacional.

A SR' CONSTITUINTE WILMA MAIA - Em
meu Estado, o problema é o mesmo. Sabe-se
que a arrecadação do ICM corresponde exata
mente ao aumento dos preços, e não há por que
não disparar o gatilho também nos Estados. En

tendo que os servidores também têm o mesmo
direito.

O SR. RELATOR (Mário Lima) - A lei é feita
pelo poder público, sancionada pelo Presidente
da República, o particular tem que cumpri-Ia, mas
o Governo é o primeiro a descumpri-Ia. Tem-se
que repensar tudo; é uma questão, assim, que
nãç dá nem para se aceitar e discuti-la.

E aquela história: faça o que eu mando, mas
não faça o que eu faço. A verdade é verdade
quando me ajuda; quando não me ajuda, deixa
de ser.

Em nome do bom senso e da coerência, temos
que encontrar uma solução, e esta não pode ser
para prejuducar o servidor público.

Vamos puxar a corda por outro lado; não é
por aí,

O SR. CONSTITUINTEAUGUSTOCARVALHO
- No nosso trabalho, no anteprojeto está consa
grada uma reinvidicação antiga no movimento
sindical, que é o reajuste mensal dos salários,
conforme os índices reais do custo de vida. Ima
gine se aprovarmos isso no texto constitucional,
e os executivos estaduais ou municipais enten
derem que o servidor público não tenha esse direi
to? O funcionário público não vive nas nuvens,
não se alimenta de sonhos, de carros movidos
a água, enfim não é um novo segmento de mar
cianos - pessoas que estão completamente dis
tanciadas da realidade.

Acho muito importante que prestemos essa so
lidariedade e procuremos solucionar, trabalhar,
mediar, no sentido de solucionar o problema.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - fi
ca, então, estabelecido que, se for o caso, o Cons
tituinte Domingos Leonelli pode compor a Comis
são que acompanhará, na quarta-feira, se o tempo
permitir, a Comissão que vem de Minas Gerais,
de servidores públicos, que vêm discutir com as
autoridades de Brasília a questão do gatilho sala
rial que lhes está sendo negado. As autoridades
do Estado de Minas Gerais entendem que não
têm recursos e não podem pagar, os reajustes
decorrentes do gatilho, e encontraram uma forma
mais fácil: determinar que os servidores públicos
apertem o cinto, a exemplo do que já aconteceu
no passado, que levou ao esfomeamento do fun
cionalismo público.

Nós, hoje, recebemos aqui, nesta sala, a delega
ção de servidores públicos municipais de Goiânia,
depois de terem realizado um Congresso nacio
nal, com representantes desde o Amazonas até

o Rio Grande do Sul. As reclamações são todas
desta ordem, e os mumcípais ainda são mais sa
crificados até. De maneira que, acho que a deci
são de acompanhar a delegação que virá de Minas
é uma obrigação, até por coerência com o com
portamento adotado nas vezes anteriores, quando
surgiram situações idênticas.

Como não há mais oradores inscritos, nós va
mos encerrar a reunião, convocando outra para
amanhã, às 17 horas, afim de continuarmos a
discussão, informando que o prazo para apresen
tação de emendas se encerra amanhã, às 24 ho
ras. Também convoco uma reunião para sexta
feira, dia 22, às 9 horas, para que ínícrernos a
votação.

Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 19horas e 5 minu
tos.)

23" Reunião - Ordinária

Aos dezenove dias do mês de maio de mil nove
centos 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 Presidêncía do Se
nhor Constituinte Geraldo Campos, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Titulares: Men
des Botelho, Célio de Castro, Francisco Küster,
Ronan Tito, Dionísio Dal Prá,Teotônio VilelaFilho
Osvaldo Bender, Augusto Carvalho, João da Mata:
Júlio Costamilan, Mário Uma, Paulo Paim, Carlos
Cotta e Osmar Leitão. Havendo número regimen
tal, a Presidência declara aberta a sessão e comu
nica decisão da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, sobre a prorrogação do prazo para
apresentação de emendas aos anteprojetos das
Subcomissões. Colocado em discussão e votação
o assunto, ficou deliberado que esta Sucomissão
manteria seu prazo, previamente estabelecido, em
Regimento Interno: dia dezenove de maio, até às
vinte e quatro horas. Dando continuidade à ses
são, o Senhor Presidente abre espaço para o de
bate do anteprojeto. Usa da palavra o Sr Consti
tuinte Flávio Palmier da Veiga, que se fez presente,
representando todos os Deputados Estaduais e
Federais e Servidores Públicos, para levantar pro
posta que fará justiça aos servidores públicos afas
tados de suas funções para exercer mandato.
Usam ainda da palavra, em considerações ao an
teprojeto, os seguintes Constituintes: Júlio Costa
milan, Francisco Kuster, e o relator, Constituinte
Mário Uma. Nada mais havendo a tratar, a Presi
dência encerra os trabalhos, às dezoito horas e
quarenta e cinco minutos, cujo teor será publi
cado, na íntegra, no Diário da Assembléia Na
cional Constituinte, convocando os Senhores
Constituintes para a próxima reunião a ser realiza
da, dia vinte e dois do corrente, às nove horas,
para apreciação e votação do relatório e das
em~ndasà ele oferecidas. E, para contar, 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) - Ha
vendo número regimental declaro abertos os tra
balhos da reunião da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e dos Servidores Públicos. A
finalidade da Reunião é o debate do anteprojeto.
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Queremos, inicialmente, comunicar que rece
bemos uma cópia, apenas uma cópia, da fala
do Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te na sessão de hoje, comunicando que: "Aten
dendo a apelo de numerosos Parlamentares, deci
do prorrogar até às 20:00 horas de amanhã o
prazo para a apresentação de emendas aos pare
ceres das Subcomissões".

No entanto, a Presidência, depois de consultar
os membros da nossa Subcomissão e, a exemplo
do comportamento adotado pela Presidência da
Subcomissão da Saúde, Seguridade e Meio Am
biente e dos Direitos das Minonas, decidiu manter
o prazo até hoje à meia-noite, conforme estabe
lecido no roteiro apresentado em cumprimento
do Regimento Interno, para que possamos cum
prir o que já havia sido estabelecido anteriormen
te.

Essa comunicação já foi feita e estamos provi
denciando - todos estavam avisados de que se
encerraria até às 24 horas de hoje, e na Secretaria
da nossa Subcomissão, já recebemos centenas
de emendas até agora - mandando informar,
através dos meios de comunicação, alto-falantes,
que o nosso prazo se encerrará às 24 horas de
hoje.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Sr. Presidente, peço palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Tem
a palavra o Constituinte Júlio Costamilan.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- A propósito do assunto levantado por V. Ex',
acontece que estava elaborando emendas, e, co
mo tinha emendas a apresentar numa outra Sub
comissão, telefonei para saber qual era o horário,
para entregar o trabalho pois sabia que aqui seria
à meia-norte, e a funcionária me informou que
haviam recebido uma comunicação, no sentido
de que o horário se encerraria amanhã, às 20
horas, que eu poderia apresentar as emendas até
amanhã E acrescentou mais, que esse procedi
mento era o mesmo em todas as Subcomissões.
Se não fosse o esclarecimento de V. Ex", agora
já teria deixado umas duas ou três, e deixei mes
mo, para apresentar amanhã e fazer uma averi
guação melhor. Agora, voltarei ao gabinete para
fazê-Ias. Isso vai causar, idiscutivelmente, - essa
diferença de tratamento de uma con outra Subco
missão - vai causar alguns transtornos para al
guns Constituintes que têm emendas a apresen
tar.

Mas, tudo bem, apenas estou fazendo esta ob
servação à guisa de esclarecimento e subsídio.

O SR PRESIDENTE (Geraldo Campos) - Por
isso, tivemos a cautela de mandar avisar, através
do sistema de alto-falantes, essa decisão. Outras
Subcomissões até já encerraram, é a informação
que tivemos E o nosso comportamento não é
singular, porgue estamos juntos com outras Sub
comissões. E claro que a informação recebida,
anteriormente a essa decisão, deveu-se ao fato
de, enquanto esperávamos alguma forma de deci
são e ao saber que apenas teríamos um comu
nicado feito pela Presidência da Assembléia Na
cional Constituinte, sem que fôssemos ouvidos
em nenhuma medida, nós, que tínhamos todo
um trabalho já programado e organizado, levando
em conta o encerramento - mesmo porque, no
dia 25, segunda-feira próxima, às 16:00 horas,

haverá uma solenidade de encerramento dos tra
balhos das três Subcomissões, inclusive com con
vites já distribuídos - e tinhamos recebido 1.400
propostas, sugestões de normas e que já estamos
de posse de centenas de emendas, até este mo
mento, e que ainda restam, pelo menos, seis horas
até o encerramento do prazo, e que a comuni
cação está sendo feita aqui, através dos meios
de comunicação de que o Congresso Nacional
dispõe, podíamos avisar, em tempo hábil, àqueles
que, porventura, estivessem pensando em fazer.
Que não se veja, neste comportamento, na atitude
desta Presidência, nenhuma tentativa de tolher
a liberdade de quem queira apresentar emendas,
até pela flexibilidade com que se atuou até agora,
e o cuidado de conhecer o pensamento também
das demais Presidências das outras Subcomis
sões, com consultas e troca de opiniões que man
tivemos com os vários membros dessas Subco
missões. Achamos que devemos manter esse pra
zo, até porque todos estavam avisados, até poucas
horas atrás, de que o prazo sena desta forma,
seria até hoje às 24 horas.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Flávio
Palmier da Veiga.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, embora não seja mem
bro efetivo nem suplente, desta Subcomissão, vim
aqui em nome dos Deputados Federais e Esta
duais, servidores públicos, data venia, pedir aos
Srs. componentes desta Subcomissão no sentido
de levantar uma proposta que fará justiça ao servi
dor público, afastado de suas funções, para de
sempenhar um mandato legislativo. Como o rela
tório da Subcomissão manteve um dispositivo da
atual Constituição Federal, que prejudica o servi
dor público, eleito Deputado Federal ou Estadual,
eu queria pedir licença aos nobres Colegas para
fazer algumas ponderações a respeito.

No relatório aprovado, no art. 17, § 3°, diz o
seguinte, texto igual ao da Constituição Federal
vigente:

"Em qualquer caso que exija o afastamen
to para exercício de mandato, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por mereci
mento."

N está o momento em que o servidor público,
eleito Deputado Federal ou Estadual, fica prejudi
cado. Tendo em vista que este era o texto da
Constituição Vigente, apresentei a segumte emen
da: "O servidor público federal, estadual ou muni
cipal, da edmmistração direta ou indireta, exercerá
o mandato eletivo, obedecendo as disposições
deste artigo". Tem os parágrafos relativos ao texto
da atual Constituição e tem um parágrafo em
que eu propus a seguinte redação: "Em qualquer
caso em que lhe seja exigido o afastamento para
exercício de mandato federal ou estadual, o seu
tempo de serviço será contado para todos os efei
tos legais, garantindo-lhe todos os direitos, pro
moções e vantagens, como se no exercício de
seu cargo estivesse".

Justificação

A Constituição vigente, no § 4°, do art. 104,
e com a redação determinada pela Emenda Cons
titucional n' 6, de 1976, exclui, para fins de promo
ção por merecimento, a contagem do tempo de
serviço prestado pelos detentores do mandato
eletivo, tal prática não merece subsistir, porque
não possui argumentos razoáveis para justificá-Ia.

Observe-se que antiga promoção, hoje substi
tuída por outros institutos, subordinadas às deno
minações de melhorias funcionais, entre as quais,
a progressão, ascensão e movimentação, evolui
de maneira a repelir a discriminação injusta feita
aos Parlamentares.

Hoje, o sistema de avaliação, seja de servidores
estatutários ou celetistas, observa critério definido
em que o grau de subjetividade, outrora reinante,
cedeu lugar a fatores objetivos que impedem o
favorecimento. Assim, é oportuno que os funcio
nários designados para cargos de direção e asses
soramento ou requisitados para a Presidência da
República e órgãos que lhe são diretamente su
bordinados recebam avaliação com os índices
mais elevados. A prática do Executivo também
prospera no Legislativo e no Judiciário.

Seria inadmissível manter restrição dirigida
àqueles que lograram conquistar a confiança po
pular nas umas, condenando-os a permanecerem
sem a possibilidade de melhorias funcionais, en
quanto perdurarem os respectivos mandatos. Ha
verá algum cargo mais relevante no qual o funcio
nário possa atuar em prol da administração publi
ca do que a função parlamentar? Por que alijar
da melhoria funcional o servidor público que se
elege? Ele deve participar em igualdade de condi
ções com os seus colegas, na forma que for disci
plinado pela legislação ordinária, e não excluído
sumariamente, sofrendo prejuízos irreparáveis du
rante as várias legislaturas em que forem eleito
ou releito.

Isto quer dizer o seguinte: o Deputado Federal,
servidor público eleito quando sai da sua repar
tição para cumprir o seu mandato, tem uma ca
racterística que identifica a sua posição no quadro
de servidores. Todavia, esse servidor, para desem
penhar a mais nobre função que é a de repre
sentar o povo, através do mandato popular, quan
do volta à repartição de origem, ficou pratica
mente parado, na sua categoria funcional, só rece
beu promoção por merecimento e todos os ou
tros colegas de carreira tiveram promoções por
avaliação e também por merecimento, e ultrapas
saram o seu nível, numa injustiça, embora com
menor tempo de serviço.

É sobre essa reparação que queria apelar aos
Srs, membros desta Subcomissão dos Servidores
Públicos, para que estudassem a possibilidade
de acabar com essa injustiça.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMILAN
- Permite-me V.Ex" um aparte?

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Com todo o prazer.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMIlAN
- Só pediria que V. Ex' tivesse a gentileza de
ler o texto como vai ficar diante do seu modo
de pensar.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VElGA-- Temos aqui três propostas que foram
retiradas da Associação dos Servidores Públicos do
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Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, ficaria da se
guinte forma:

"Em qualquer caso que lhe seja exigido
o afastamento para exercício do mandato fe
deral, estadual, o seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legias, garan
tindo todos os direitos, promoções, vanta
gens, como se no exercício do cargo estio
vesse.'

o SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMII..AN 
A minha preocupação é a seguinte: federal e esta
dual.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PAl..MIER DA
VEIGA - Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMII..AN
Porque a leinão falasó municipal.Porque municipal
acumula. O Vereador acumula.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PAI..MIER DA
VEIGA - O Vereador acumula. Ele tem o direito
a acumular. Não, o Vereador, funcionário público,
compatibilizandoo horário das sessões, ele acurnu
la. A própria lei estabelece isso. Dá direito ele a
acumular.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Não, não. O Vereador funciona geral·
mente depois das 18 horas. Ele acumula. AConsti
tuição estabelece isso. O Vereador acumula e tem
mais essa atribuição. A lei permite que acumule;
e todos eles acumulam.

Agora, outra sugestão:

"Será computado para todos os efeitos le
gais o tempo de serviço do servidor afastado
para o exercício do mandato legislativo."

Não fala no período que ele teria de promoção
por merecimento.

E há outra sugestão, ainda:

"Investido, em qualquer época, no mano
dato legislativo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, cabendo
o respectivo órgão governamental ou empre
gador cumprir integralmente todas as obriga
ções previdenciárias."

Aqui, cito até um exemplo. Devem recordar-se
do caso do ex-Deputado Federal, Nelson Marche
zan, que exerceu o mandato de Deputado por
mais de vinte anos, sendo advogado do Banco
do Brasil, esse órgão foi obrigado a vir a público,
e em todos os jornais, no dia 25 de abril de 1984,
fez publicar a seguinte nota:

"Apropósito, é de se esclarecer que o De
putado Federal Nelson Marchezan, Iícencía
do dos quadros do Banco do Brasil, desde
que exerce o mandato eletivo, não percebe
proventos dessa instituição, sendo-lhe asse
gurado apenas, consoante dispositivo regula
mentar, a contagem de tempo de recolhi
mento ao banco da quota patronal para Previ
dência Social."

Ele não recebeu nenhum promoção. Foi Depu
tado Federal durante vinte anos.

O SR CONSmUlNTE JUUO COSTAMILAN
Como é que fica previsto?

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PAl..MIER DA
VEIGA - Ouço V. Ex", com prazer.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO COSTAMII..AN
Como é que fica,por exemplo nas capitais de Esta
dos, em que os Vereadores têm equiparadas às
suas atividades às dos Deputados estaduais, pois
dedicam-se inteiramente à atividade parlamentar,
têm seus horários de sessões no mesmo dos Depu
tados nas Assembléias Legislativas, afastam-se das
suas atividades,são obrigados a parar suas atívída
des, o horário de serviço é incompatível com o
horário das sessões e trabalham todas as tardes
nas sessões plenárias? Parece-me que deve haver
um cuidado com respeito ao funcionáriomunicipal.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PAl..MIER DA
VEIGA - A Constituição, nobre Constituinte, per
mite ao Vereador, inclusive da capital, acumular,
desde que o horário das sessões não prejudique
o exercíciode sua função de servidor público.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Mas prejudica. Quer dizer,o Vereador da capital
não trabalha, não pode trabalhar na sua função.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PAI..MIER DA
VEIGA - Mas ele percebe os dois vencimentos.
Todos percebem. Inclusive, no Rio de Janeiro,
em São Paulo, em qualquer capital. Por isso é
que estamos defendendo esse direito, pois a lei
está restringindo um direito que deveria dar ao
Deputado estadual e federal e que dá só ao Verea
dor.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- V. Ex" está afirmando que um Vereador, na
capital, percebe o vencimento e acumula?

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Percebe e acumula. Ele pode optar,
mas pode acumular. Se os horários das sessões
não forem incompatíveis com a sua função.

O SR. CONSTITUINTE FRANOSCO KÚSTER
- Falo daquele que é incompatível. Quer dizer,
o Vereador, nas capitais, tem as sessões no rnes
mo horário das sessões da Assembléia Legislativa,
que começam às 13 horas e 30 minutos e vai
até às 18 horas e 30 minutos. Essa questão acho
que deve ser examinada.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - A Constituição Federal garante a ele
acumular.

O SR. CONSmUINTE FRANaSCO KGSTER
- Então, ele recebe?

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Ele recebe como Vereador e como fun
cionário.

Nós não queremos acumular; só queremos ter
o direito de ter as promoções e as avaliações
como os outros servidores requisitados.

Por exemplo, um militar é convocado para co
mandar uma unidade militar, recebe do cargo
em comissão, do cargo militar e tem todas as
avaliações e promoções. Fizaqui a minha colabo
ração.já apresentei uma emenda e vou apresentar
mais duas, para haver um estudo global disso.
Gostaria que os Srs. Constituintes analisassem
isso. É uma injustiça.

Fui vereador em 1958; Deputado Estadual, 24
anos no Estado do Rio, sou Deputado Federal,
era o quinto da classificação de Procuradores do

DNER.Hoje,sou o 56' Vintee nove Procuradores
foram nomeados muito depois do que eu, estão
muito avançados nos seus vencimentos, nas suas
vantagens. E, amanhã, quando eu deixar de ser
Deputado Federal, eu que não sou empresário,
não sou latifundiário, não tenho outra atividade,
só sou Deputado, quando voltar ao DNER, estou
prejudicado. A minha família está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KUSTER
- Peço um aparte a V.Ex"já que estamos travan
do um debate, inclusive, para dirimirdúvidas. Sou
funcionário federal, já estou afastado há quinze
anos, quando fui vereador, exercia o mandato de
Vereador gratuitamente - exerci dois mandatos
de Vereador - e naquela época, o Vereador não
ganhava nada, exatamente, trabalhava à noite.
Quer dizer,não havia incompatibilidade. O Costa
milan me deixou numa dúvida, porque realmente
os Vereadores, na capital, em Florianópolis, traba
Iham à tarde. Quer dizer, aí há uma questão a
ser discutida e que exige um aprofundamento,
uma meditação, uma avaliação mais acurada e
até desapaixonada. Por exemplo, poderíamos
acrescentar, até estou estudando e talvez apre
sente uma emenda dentre em pouco, tentando,
proibir de vez que Vereadores se vinculem às ad
ministrações Municipais. Lá, em Santa Catarina,
é normal os prefeitos forçarem os Vereadores
através de empregos. Dão emprego, o Vereador
lá assume uma função. Hoje, ele é remunerado
na Câmara de Vereadores, é remunerado na Pre
feitura, com isso, ele fica cerceado no direito am
plo de legislar, de ser guardião dos interesses
da sociedade. Eu acho que isso só contribui para
o desmerecimento da imagem do legislador, do
Vereador, da classe política por aí afora. A preocu
pação é realmente oportuna. Se eu retomasse
hoje ao Serviço público, já que quando saí o me
nos graduado, hoje, estaria muito mais graduado
do que eu; eu retornaria hoje, ganhando Cz$
2.300,00 por mês, - eu ainda vi esses dias 
Cz$ 2.300,00. Só para ver o volume. Então, eu
acho que é importante...

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PAl..MIER DA
VEIGA - Deixe-me ler, só para esdarecer. A atual
Constituição,no seu artigo 104, dizo seguinte:

"Investido no mandato de Vereador, ha
vendo compatibilidade de horário, perceberá
as vantagens de seu cargo, emprego ou fun
ção sem prejuízo dos subsídios a que faz
juz."

Q.ler dizer, isso é o que a Constituição garante
ao Vereador, inclusive os da capital. Sabe quanto
ganha um Vereador do Rio de Janeiro?
Cz$118.000,00.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCÓ KÜSTER
- Ganha bem mais do que um Deputado Federal.
Aliás, agora, recentemente, tivemos um aumento
zinho ai, então nós estamos mais ou menos por
aí.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Eu queria dar um esclarecimento sobre o ante
projeto que está a sua frente aí, no item 2, do
artigo 17, diz que:

"investido no mandato de Prefeito Municipal,
ou de Vereador, será afastado do seu cargo, em
prego ou função, sendo-lhe facultado optar pela
remuneração dele, quando paga por entidade de
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administração direta ou indireta, ou por empresa
controlada pelo poder público."

Esse é o espírito.

O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA
VElGA-V.Ex'" modificaram a Consbtuição atual.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Este aqui é o nosso anteprojeto.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VElGA-Vocês acabaram com essa acumulação,
com essa sugestão do relatório.

O SR. CONSmUINTE GERALDO CAMPOS
- Exato. Mas isso não quer dizer que o Vereador
possa ser promovido com avaliações, que o tem
po será contado, para todos os efeitos legais, e
serve para a promoção por merecimento.

O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Pois é isso que prejudica. Os vereadores
também.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS
- Aqui há uma proposta de emenda do Constí
tuinte Mendes Botelho, e o que S. Ex' está preteri
dendo é que, em se tratando de mandato eletivo
remunerado, federal ou estadual, ficará afastado
do seu cargo, emprego ou função, podendo optar
pela remuneração dele. Ele quer que essa facul
dade, que é concedida, no anteprojeto, ao prefeito
e ao vereador seja extensiva ao mandato federal
ou estadual.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VIEGA - Isso é muito justo. Eu acho que essa
opção também é justa. Agora, o que é injusto,
é o vereador agora, por este texto da Subcomis
são, o deputado federal ou estadual, ele não ser
reconhecido, V.Ex'me entendeu? Como exercen
do uma missão nobre. Enquanto funcionários pú
blicos, que não são deputados federais ou esta
duais, não têm mandato popular, recebem avalia
ções em outras repartições, exercendo funções
em comissão, o deputado perde. Um assessor
do Presidente da República leva todas vantagens;
não é prejudicado. E o deputado perde. É o caso
também de tirar deles essa vantagem, V.Ex' não
acha?

O SR. CONSmUlNTE FRANCISCO KUSTER
- A sua preocupação é realmente válida, sem
sombra de dúvida. Eu estou impedido moralmen
te de votar, vou me abster de votar, porque estaria
legislando em causa própria, e isso contraria a
minha formação. Agora, já que V. Ex' defende
essa proposta, eu entendo como justa, porque,
na minha situação, existem outros.

O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - No caso, essa emenda teria também
que dar abrangência à proteção do vereador, por
que o direito que o vereador tinha, corretamente,
o relatório tirou.

O SR. CONSTITUINTE JÚLIO COSTAMILAN
- Ao senador também.

O SR. CONSmUlNTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Corretamente. O relatório tirou. Eu co
nheço vereadores, por exemplo, que ficam 12,
16 anos, até 20 anos, numa Câmara de Verea
dores se reelegendo periodicamente. Ora, se são
vereadores que estão em condição de não pode
rem exercer a sua função, sem o exercício da
sua atividade normal, impedido pelo exercicio da

vereança, a mesma coisa é o deputado federal,
estadual e o senador.

Eu queria fazer um registro aqui. Sou ligado
ao interior do Estado, minha política não é no
grande centro; há vereadores que, com essa nova
redação do relatório da Subcomissão, vão passar
dificuldades. E no interior, nas cidades pequenas
recebem pouco, são funcionários públicos que
vão deixar de receber os vencimentos de servi
dores públicos, E muitos deles moram distante
da sede, não têm carro, são pessoas humildes.
Talvez a sua proposta quanto aos vereadores da
capital não poderem acumular, tudo bem, mas
os do interior seria o caso de se proteger. Eu
agradeço e peço vênia por vir aqui interromper,
e não é tratar de um caso pessoal, tem diversos
deputados estaduais e federais que estão lutando
por isso. E alguém tem que falar a verdade. Há
um prejuízo do deputado federal, estadual, de um
servidor público, neste País, e só esta Subcomis
são poderá reparar essa injustiça. Muitoobrigado.

O SR.PRESlDENTE(Geraldo Campos) - Está
livre a palavra. (Pausa.)

Se não houver mais inscrito para fazer uso da
palavra, nós vamos encerrar a Sessão de Debates,
reiterando o aviso de que o prazo para emendas
se encerrará às 24 horas de hoje, e convocando
nova reunião para o dia 22, sexta-feira, às 9 horas,
quando inciaremos a votação do anteprojeto e
o parecer do Relator. Tem a palavra o Relator
Mário Uma.

O SR.REI.ATOR (MárioUma) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Subcomissão, Srs. Constituin
tes, eu acho que o mandato eletivo é uma coisa
temporária. Primeiro, que tem um prazo certo;
e, segundo, que tem uma renovação duvidosa;
é um cargo em comissão. E quem é funcionário
público, como disse muito bem o ilustre compa
nheiro do Rio de janeiro, tem que zelar pela sua
carreira funcional. O industrial, o homem rico,
o sujeito que não tem necessidade, não vive de
emprego, ele não tem essa preocupação e é natu
ral. Porque, via de regra, quando ele vem para
aqui, também presta um serviço à sociedade, ao
País, mas, na empresa, ele deixa o vice-presidente,
deixa um parente. Já o funcionário ou o empre
gado não tem substitutivo. Ele é um trabalhador
dele mesmo; o substituto dele é ele.

Eu acho justa a preocupação do colega. Eu
acho que quem desempenha um mandato, com
dedicação, com eficiência, é um serviço de alta
valia para a Nação e para a população. Eu digo
lá fora que eu tenho orgulho de ser deputado.
Eu trabalho aqui mais do que quando estou no
meu emprego. Eu, no meu emprego, trabalho
8 horas por dia, marco o meu cartão na entrada
e na saída; sábado e domingo, eu não quero nem
saber o que está acontecendo na empresa. Eu,
aqui, não tenho hora para entrar, não tenho hora
para sair, e às vezes, há necessidade de reuniões,
sem contar as reuniões que se tem fora daqui.
Aqui são as reuniões formais. Quantas vezes fica
mos, até tarde da noite, na casa de companheiros,
trabalhando? Agora, para quem não desempenha
o mandato com dedicação, talvez.

De forma que, eu acho a preocupação do cole
ga muito procedente. Eu conheço alguns casos
assim também, parlamentares que dedicaram sua
vida à causa pública, entraram e saíram pobres,
e os casos dos que perderam o mandato ou deixa-

ram de se candidatar. Eu tenho um exemplo,
quem é que não se lembra aqui do Deputado
Machado Sobrinho, de Minas Gerais? Ele ficou
16 anos com mandato eletivo,saiu e agora voltou
para a empresa da qual ele era empregado, e
está em descompasso com os colegas; ele está
lá embaixo. Eu acho que isso não é privilégio.
Eu acho que é preciso criar mais condições para
as pessoas, desprovidas de recursos, fazerem vida
parlamentar. Quanto mais se cria atrativos e prote
ção! Porque o emprego não é propriedade do
indivíduo, é uma propriedade familiar. O emprego
não é, como se propõe na Constituição; o empre
go é um patrimônio da família, não é só do cida
dão.

Vejo, com muita simpatia e com muito inte
resse, que essas Constituições do passado que
nós estamos copiando não foram feitas com esse
espírito. Pelo contrário, elas dificultavam a chega
da do homem comum, do homem do povo, ao
Senado e à Câmara, quando temos que criar mais
facilidades para que o assalariado chegue aqui.
De forma que acho que temos que debater essa
sugestão de V. Ex' Claro que não temos a preten
são de achar que se fez um trabalho perfeito e
acabado, estas reuniões têm essa finalidade.
Quanto mais facilidades e garantias se criarem
para o assalariado - que é o funcionário público?
Eum trabalhador como outro qualquer-, quanto
mais se criar essas facilidades, mais este poder
criará condições de acesso para pessoas das ca
madas de menor poder social. Vejo, com muita
simpatia e com muito interesse, a sua emenda.
Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Eu agradeço o apoio e a solidariedade
de V. Ex'É importante, considerando que o nobre
colega é o Relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Campos) 
Continua franqueada a palavra. (Pausa.)

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
trabalhos da presente reunião, convocando outra
para sexta-feira, dia 22, às 9 horas, para votação
do parecer do nosso Relator. Está encerrada a
reunião.

SUBCOMISSÃO DE SAúDE,
SEGURIDADE E DO MEIOAMBIENTE

23"Reunião realizada
em 23 de maio de 1987

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, àsnove horas
e cinqüenta minutos, na SaIa de Reuniões da Sub
comissão - Ala Senador Alexandre Costa do Se
nado Federal, reuniu-se a Subcomissão de Saúde,
Seguridade e do Meio Ambiente, sob a Presidên
cia do Constituinte José Elias Murad, com a pre
sença dos seguintes Constituintes: Eduardo Jor
ge, Oswaldo Almeida, F1oriceno Paixão, Cunha
Bueno, Jorge Uequed, Julio Campos, Joaquim
Sucena, Paulo Macarini,Mariade Lourdes Abadia,
Carlos Mosconi, Francisco Coelho, AdylsonMotta,
Geraldo Alckmin, Fábio Feldmann, Gandi Jamil,
Eduardo Moreira,Alarico Abib,Jofran Frejat, Rai
mundo Bezerra, Mendes Thame, Abigail Feitosa,
Carlos Sant'Anna, Mattos leão e ainda, o Líder
do PTB, Gastone Righi. Havendo número regi
mental, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos sendo dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada por aprovada. A se-
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guir, Sua Excelência comunica que a reunião des
tina-se à continuação do processo de votação
dos destaques requeridos para o Substitutivo do
Relator; pois foi votado apenas até o artigo 4°
Dessa forma, passa-se a votação do artigo 5°,
sendo anunciado haver sobre o mesmo dois pedi
dos de destaque, requeridos pelos Constituintes:
Oswaldo Almeida e Eduardo Jorge. Procedida a
votação pelo processo nominal, verifica-se o se
guinte resultado: Emenda do Constituinte Oswal
do Almeida: 18 votos sim, zero voto não e zero
abstenção, aprovada. Emenda do Constituinte
Eduardo Jorge: vinte e dois votos sim, zero voto
não e zero abstenção, aprovada. Aprovadas as
propostas, estas passam a incorporar a redação
do artigo 5° do Substitutivo. Sendo retirados por
seus autores os pedidos de destaque requeridos
para os artigos 6° e 7°,passa-se ao artigo ao, sendo
anunciado pela Presidência, haver sobre o mes
mo, cinco pedidos de destaque apresentados pe
los Constituintes José Elias Murad, Joaquim Su
cena, Mendes Thame e Oswaldo Almeida. Proce
dida a votação pelo processo nominal, verifica-se
o seguinte resultado: Emenda do Constituinte Jo
sé Elias Murad: vinte e dois votos sim, zero voto
não e zero abstenção, aprovada. Ficando prejudi
cadas as demais emendas, passando esta a incor
porar a redação do artigo 8" do Substitutivo. Pas
sa-se ao artigo go, sendo anunciado pela Presi
dência, haver sobre o mesmo, dois pedidos de
destaque requeridos pelos Constituintes Oswaldo
Almeida e Jofran Frejat Procedida a votação pelo
processo nominal, verifica-se o segúinte resulta
do: Emenda do Constituinte Oswaldo Almeida:
quatorze votos não, oito votos sim e zero absten
ção, rejeitada. Emenda do Constituinte Jofran
Frejat: dez votos sim, oito votos não e quatro abs
tenções, não atingindo maioria, fica mantida a
redação original do Substitutivo. Tendo sido reti
rado o pedido de destaque para o artigo 10 e
não havendo requerimento para o artigo 11, pas
sa-se ao artigo 12, sendo anunciado pela Presi
dência, haver sobre o mesmo, um pedido de des
taque requerido pelo Constituinte Joaquim Suce
na. Procedida a votação pelo processo nominal,
verifica-seo seguinte resultado: Emenda do Cons
tituinte Joaquim Sucena: dezenove votos não,
quatro votos sim e zero abstenção, rejeitada. Man
tida a redação original do Substitutivo. Tendo sido
retirados os pedidos de destaque para o artigo
13, requeridos pelos Constituintes Oswaldo Al
meida e Mattos Leão, o Senhor Presidente informa
haver dois pedidos de destaque requeridos pelos
rdo Jorge e Alarico Abib, para votação de emen
das de sua autoria, para inclusão "onde couber",
no Substitutivo. Procedida a votação pelo pro
cesso nominal, verifica-se o seguinte resultado:
Emenda do Constituinte Eduardo Jorge: vinte e
três votos sim, zero voto não e zero abstenção,
aprovada. Emenda do Constituinte Alarico Abib:
doze votos não, onze votos sim, rejeitada. Apro
vada a Emenda do Constituinte Eduardo Jorge,
esta passa a incorporar o Substitutivo do Relator
em seu artigo 13, renumerando-se o atual artigo
para artigo 14. Encerra-se a votação do capítulo
referente à Saúde. A seguir, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Constituinte Rai
mundo Bezerra, que enaltece o elevado espírito
dos membros desta Subcomissão, ao aprovarem
o que segundo Sua Excelência, representa o gran
.de passo para as conquistas sociais, um grande

avanço no setor da saúde, para a população brasi
leira, solidarizando-se dessa forma, com todos os
membros da Subcomissão, por esta grande vitó
ria. Retomando a palavra, o Senhor Presidente
agradece as palavras elogiosas do Senhor Consti
tuinte Raimundo Bezerra, estendendo-as aos fun
cionários que integram a Secretaria da Subco
missão e aos Assessores do Senhor Relator, que
segundo Sua Excelência, muito se deve a essas
pessoas que trabalharam diutumamente colabo
rando com a Presidência e com o Relator, a fim
de que estes desempenhassem as suas tarefas.
Finalizando, suspende a reunião pelo prazo de
duas horas, para o almoço, convidando a todos
para o reinicio às quatorze horas, a fim de dar
continuidade ao processo de votação. Reaberta
a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco
minutos, o Senhor Presidente comunica que con
tinuará o processo de votação, agora, na parte
relativa à Seguridade, esclarecendo que sobre o
artigo 14 fora retirado o pedido de destaque re
querido pelo Senhor Constituinte Oswaldo Almei
da. Passa-se ao artigo 15, sendo anunciado pela
Presidência, haver sobre o mesmo, dois pedidos
de destaque requeridos pelos Constituintes Cu
nha Bueno e Paulo Macarini.Procedida a votação
nominal, verifica-se o seguinte resultado: Emenda
do Constituinte Cunha Bueno: doze votos não,
sete votos sim e zero abstenção, rejeitada. Emen
da do Constituinte Paulo Macarini: quinze votos
não, cinco votos sim e zero abstenção, rejeitada.
Mantida a redação original do Substitutivo. Pas
sa-se ao artigo 16, sendo anunciado pela Presi
dência, haver sobre o mesmo, dois pedidos de
destaque, requeridos pelos Constituintes Eduardo
Moreira e Mendes Tharne, Procedida a votação
pelo processo nominal, verifica-se o seguinte re
sultado: Emenda do Constituinte Eduardo Mo
reira: dezenove votos sim zero voto não e zero
abstenção, aprovada. Emenda do Constituinte
Mendes Thame: dezessete votos sim, dois votos
não e zero abstenção, aprovada. Aprovadas as
Emendas, estas passam a incorporar a redação
do artigo 16 do Substitutivo. Não havendo requeri
mento de destaque para o artigo 17 e 18 e tendo
sido retirado o pedido de destaque para o artigo
19 de autoria do Senhor Constituinte Oswaldo
Almeida, passa-se ao artigo 20, sendo anunciado
pela Presidência, haver sobre o mesmo, quatro
pedidos de destaque para seu inciso I, requeridos
pelos Constituintes Cunha Bueno, Paulo lViacarini,
Jorge Uequed e Eduardo Jorge e um pedido de
destaque para seu inciso UI, requerido pelo Consti
tuinteJorge Uequed. Havendo, no entanto, unifor
midade nas propostas apresentadas para o inciso
I, pois ambas sugerem a colocação do mesmo
vocábulo, seus autores acordam que seja feita
somente uma votação para as quatro. Procedida
a votação pelo processo nominal, verifica-se o
seguinte resultado: Emendas dos Constituintes
Cunha Bueno, Paulo Macarini, Jorge Uequed e
Eduardo Jorge: dezenove votos sim, zero voto
não e zero abstenção, aprovadas. Emenda do
Constituinte Jorge Uequed, ao inciso 11/: dezenove
votos sim, zero voto não e zero abstenção, apro
vada. Aprovadas as Emendas, estas passam a
incorporar a redação do artigo nos seus incisos.
Passa-se ao artigo 21, sendo anunciado pela Pre
sidência, haver sobre o mesmo, um pedido de
destaque, requerido pelo Constituinte Paulo Ma
carini. Procedida a votação pelo processo nomí-

nal, verifica-se o seguinte resultado: Emenda do
Constituinte Paulo Macarini: dezenove votos sim,
zero voto não e zero abstenção, aprovada. Passan
do então, a incorporar a redação do artigo 21
do Substitutivo. Não havendo requerimento de
destaque para os artigos 22 e 23, passa-se ao
artigo 24, sendo anunciado pela Presidência, ha
ver sobre o mesmo, úm pedido de destaque re
querido pela Constituinte Abigail Feitosa Proce
dida a votação pelo processo nominal, verifica-se
o seguinte resultado: Emenda da Constituinte Abí
gail Feitosa: dezenove votos sim, zero voto não
e zero abstenção, aprovada. Passando a incor
porar a redação do artigo 24 do Substitutivo. Pas
sa-se ao artigo 25, sendo anunciado pela Presi
dência, haver sobre o mesmo, dois pedidos de
destaque requeridos pelos Constituintes Jorge
Uequed e Mendes Thame. Procedida a votação
pelo processo nominal, verifica-se o seguinte re
sultado: Emenda do Constituinte Jorge Uequed:
dezenove votos sim, zero voto não e zero absten
ção, aprovada. Emenda do Constituinte Mendes
Thame: onze votos sim, oito votos não e zero
abstenção, não atingiu maioria. Aprovada a
Emenda do Constituinte Jorge Uequed, esta pas
sa a incorporar a redação do Substitutivo. Retira
dos os destaques para os artigos 26 e 27, passa-se
ao artigo 28, sendo anunciado pela Presidência.
haver sobre o mesmo, um pedido de destaque
requerido pelo Senhor Constituinte Cunha Bueno.
Procedida a votação pelo processo nominal, verifi
ca-se o seguinte resultado: Emenda do Consti
tuinte Cunha Bueno: oito votos sim, sete votos
não e duas abstenções, não atingindo maioria,
fica mantida a redação do SubstitutIvo. Encerrada
a votação de destaques para artigos especiflcados
do Substitutivo, o Senhor Presidente anuncia ha
ver cinco pedidos de destaque requeridos pelos
Constituintes Adylson Motta, Cunha Bueno, Paulo
Macarini e Mendes Thame para inclusão "onde
couber", no Substitutivo, na parte referente à Se
guridade. Procedida a votação pelo processo no
minal, verifica-se o seguinte resultado: Emenda
do Constituinte Adylson Motta: onze votos sim,
nove votos não e zero abstenção, não atmgíu
maioria Emenda do Constituinte Cunha Bueno:
dezenove votos sim, zero voto não e zero absten
ção, aprovada. Emenda do Constituinte Paulo Ma
carini: quinze votos sim, zero voto não e zero abs
tenção, aprovada Emenda do Constituinte Paulo
Macarini:dezoito votos sim, dois votos não e zero
abstenção, aprovada. Emenda do Constituinte
Mendes Thame: dezenove votos sim, zero voto
não e zero abstenção, aprovada. Aprovadas as
Emendas, estas passam a incorporar o Substi
tutivo. Tendo sido votados todos os artigos refe
rentes ao capitulo da Seguridade, passa-se ao capí
tulo referente ao MeioAmbiente, iniciandopelo arti
go 29, sendo anunciado pela Presidência, haver
sobre o mesmo, um pedido de destaque. requerido
pelo ConstituinteMendes Thame. Procedida a vota
ção pelo processo nominal, verifica-se o seguinte
resultado: onze votos sim, dois votos não e duas
abstenções, não atingindo maioria, é mantida a re
dação original do Substitutivo. Passa-se ao artigo
30, sendo anunciado pela Presidência, haver sobre
o mesmo, dois pedidos de destaque, requendos
pelo ConstituinteMendes Thame. Procedida a vota
ção pelo processo nominal, verifica-se o seguinte
resultado: para a primeira Emenda do Constituinte
Mendes Thame: nove votos não, oito votos sim
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e zero abstenção, não atingiu maioria. Para a segun
da Emenda do Constituinte Mendes Thame: doze
votos não, dois votos sim e duas abstenções, sendo
a mesma rejeitada, fica mantida a redação original
do Substitutivo. Não havendo pedido de destaque
para o artigo 31, como também, são considerados
prejudicados os destaques requeridos para os arti
gos 32 e 33, por já constarem em outros artigos
o proposto para esses; passa-se ao artigo 34, sendo
anunciado pela Presidência, haver sobre o mesmo,
um pedido dedestaque, requerido pelo Constituinte
Cunha Bueno. Procedida a votação, pelo processo
nominal, verifica-se o seguinte resultado: oito votos
não, seis votos sim e zero abstenção, não atingindo,
portanto, maioria, fica mantida a redação original
do Substitutivo. Não havendo requerimento de des
taque para o artigo 35, passa-se ao artigo 36, sendo
anunciado pela Presidência, haver sobre o mesmo,
um pedido de destaque requerido pelo Constituinte
Gastone Righi. Procedida a votação pelo processo
nominal, verifica-seo seguinte resultado: doze votos
sim, cinco votos não e zero abstenção, aprovada.
Passando a incorporar a redação do Substitutivo,
Passa-se ao artigo 37, sendo anunciado pela Presi
dência haver sobre o mesmo, doís pedidos de des
taque, requeridos pelos Constituintes Mendes Tha
me e Fábio Feldmann. Procedida a votação pelo
processo nominal, verifica-se o seguinte resultado:
Emenda do Constituinte Mendes Thame: dez votos
sim, seis votos não e uma abstenção, não atingindo
maioria. Emenda do Constituinte Fábio Feldmann:
nove votos sim, sete votos não e uma abstenção,
não atingindo também maioria, ficando, assim,
mantida a redação originaldo Substitutivo.Passa-se
ao artigo 38, sendo anunciado pela Presidência,
haver sobre o mesmo, um pedido de destaque re
querido pelo Constituinte Cunha Bueno. Procedida
a votação pelo processo nominal, verifica-se o se
guinte resultado: Emenda do Constituinte Cunha
Bueno: onze votos sim, seis votos não e zero absten
ção, não atingindo maioria, fica mantida a redação
originaldo Substitutivo.Passa-se ao artigo 39, sendo
anunciado pela Presidência, haver sobre o mesmo,
um pedido de destaque, requerido pelo Constituinte
Joaquim Sucena. Procedida a votação pelo pro
cesso nominal, verifica-se o seguinte resultado:
Emenda do Constituinte Joaquim Sucena: dezes
seis votos sim, zero voto não e zero abstenção,
aprovada. Passando assim, a incorporar a redação
do Substitutivo.Votados os requerimentos de desta
íficos,o Senhor Presidente anuncia haver três pedi
dos de destaque, requeridos pelos Constituintes
Mendes Tharne, Paulo Macarini e Cunha Bueno,
que apresentam emendas, para inclusão "onde
couber", ao Substitutivo. Dessa forma, passa-se à
votação pelo processo nominal, sendo verificado
o seguinte resultado: Emenda do Constituinte Men
des Thame: quatorze votos sim, zero voto não e
zero abstenção, aprovada. Emenda do Constituinte
Paulo Macarini: doze votos sim, três votos não e
zero abstenção, aprovada. Emenda do Constituinte
Cunha Bueno: treze votos sim, um voto não e zero
abstenção, aprovada. Aprovadas as emendas, pas
sam as mesmas a incorporar o Substitutivo, onde
couber. Encerrado o processo de votação dos des
taques requeridos, o Senhor Presidente comunica
que os demais pedidos de destaque não foram
votados em razão de seus autores haverem solici
tado suas retiradas e outros, por haverem sido con
siderados prejudicados em função de aprovação
ou rejeição de matérias versando sobre o mesmo

assunto. A seguir, agradecendo a colaboração de
todos dá por encerrado o processo de votação do
Substitutivo do Relator, que passa a constituir ao
anteprojeto da Subcomissão de Saúde, Seguridade
e do Meio Ambiente, após incorporação em seu
texto das alterações propostas, devendo o mesmo
ser apresentado em sua redação finalem uma reu
nião convocada especificamente para essa finalida
de. Prosseguindo, concede a palavra ao Senhor
Constituinte Gastone Righi que a solicitara anterior
mente. Com a palavra Sua Excelência tece comen
tários acerca do andamento dos trabalhos desta
Subcomissão, enaltecendo o brilhanti-smo com
que foram conduzidos, elogiando a todos os seus
componentes, pois, segundo Sua Excelência, foi
a Subcomissão que obteve o melhor desempenho
em suas funções, tendo sido aberta, democrática
e soberana. Prosseguindo, discorre sobre a conduta
da Secretaria da Subcomissão, que teve nos seus
funcionários Paulo Roberto Almeida Campos, Flávia
Uma e Alves e Marcelino dos Santos CameHo, um
exernpler desempenho, quer seja na assessoria ao
Senhor Presidente, quer seja no atendimento e as
sessoramento aos Senhores Constituintes mem
bros ou não da Subcomissão, e que, durante a
votação, sempre estiveram so!fcitosno atendimento
e dispostos a darem tudo de si para o andamento
dos trabalhos desta Subcomissão Constitucional.
Usa ainda da palavra, o Senhor Constituinte Fábio
Feldmann, que também discorre sobre os trabalhos
da Subcomissão, elogiando a postura democrática
de seu Presidente e de seu Relator, enaltecendo
o 'brilhanti-smo dos trabalhos apresentados nas
áreas de saúde, segUridade e meio ambiente. Pros
seguindo, faz observações com relação às ativida
des desempenhadas pelos funcionários da Secre
taria da Subcomissão, parabenizando-os pelos bons
serviços prestados. A seguir, o Senhor Presidente
agradece a todos pela colaboração, convocando
reunião a realizar-se na segunda-feira, dia vinte e
cinco às quatorze horas, destinada a votação da
redação final do anteprojeto. Nada mais havendo
a tratar, encerra-se a reunião às vinte e uma horas
e quinze minutos, cujo teor será publicado na ínte
gra no Diário da Assembléia Nacional Constituinte.
E, para constar, eu Paulo Roberto Almeida Campos,
Secretário, lavreia presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXOÀ ATA DA 23'REUNIÃO DA S(JJ3
COMISSÃO DE SAÚDE, SEaURIDADE E
DO MEIO AMBIENTE, REAllZADA EM 23
DEftWO DE 1987,ÀS 9 HORAS. INTEaRA
DO APANHAMENTO TAQ{JJGRARco, COM
P{Jf3UCAÇÃO DEVIDAMENTEA{JTORlZADA
PE;LO SENHOR PRESIDENTE DA COM/S
510, CONST!T(JJf'/TEJOSÉEliASMURAD.

oSR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ha
vendo número regimental, declaro abertos os tra
balhos da 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 anterior)

oSR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Nes
ta reunião vamos dar continuidade à votação.

Convido a 2'- Vice-Presidente, Deputada Maria
de Lourdes Abadia para colaborar conosco na
apuração, e convido o Sr. Relator para tomar as
sento à Mesa.

Vamos, então, iniciar o nosso processo.

No Capítulo da Saúde temos um requerimento
de destaque para o art. 5°. É pedido do Consti
tuinte Oswaldo Almeida. O pedido não esclarece
o que se pretende. Concedo a palavra ao nobre
Constituinte Oswaldo Almeida, para as necessá
rias argumentações. Antes lerei o artigo:

"Art, 5° As políticas de recursos huma
nos, saneamento básico, insumos, equipa
mentos e desenvolvimento cíentíhco e tecno
lógico, na área de saúde, são subordinadas
aos interesses e diretrizes do Sistema Único
de Saúde."

o SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- (Fora do microfone-Inaudível) ... necessários
ao aperfeiçoamento desse tópico que abrange
pontos importantes. Então tomamos a liberdade
de sugerir para este artigo o seguinte caput:

"O Sistema Único de Saúde deverá pro
mover e estimular as políticas de pesquisa,
de formação de recursos humanos, de insu
mos, de saneamento básico, de equipamen
tos, de desenvolvimento cientifico e tecnoló
gico, na área de saúde."

Esta, a nossa proposição.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Consulto se algum dos Srs. Constituintes quer
apresentar a contradita.

A palavra está franca. (Pausa):

Passamos a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RElATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presí
dente, quando colocamos aqui em termos de de
senvolvimento científico, estávamos pretendendo
que a pesquisa estivesse incluída. Concordo com
a lembrança de que a pesquisa realmente é proce
dente. Poderemos inclui-Ia no texto, talvez sob
a forma apresentada pelo Constituinte Oswaldo
Almeida, a quem peço o favor de repetir.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Este, o texto:

"O sistema único de saúde deverá promo
ver e estimular as políticas de pesquisa, de
formação de recursos humanos, de insumos,
de saneamento básico, de equipamentos, de
devolvimento cientifico e tecnológico, na
área dp,saúde."

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Antônio
Carlos Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOéARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, é extrema
mente louvável se tenha esta preocupação com
pesquisa. Só que, como todos sabemos, há pes
quisas básicas e pesquisas aplicadas, e, evidente
mente, muitas dessas pesquisas que possam es
tar relacionadas com o setor de saúde podem
não estar diretamente ligadas a este setor. Então
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"o Sistema Único de Saúde deverá promover pes
quisas relacionadas fica uma redação um pouco
restritiva,enquanto que o texto original.....as políti
cas de pesquisa, de formação de recursos huma
nos. de insumos. de saneamento básico, de equi
pamentos. de desenvolvimento científico e tecno
lógico...• na minha opinião. como Professor da
Universidade de São Paulo. pesquisa aqui está
contemplada em "desenvolvimento científico e
tecnológico, na área de saúde". Estão subordi
nadas. Promovendo o Sistema Único de Saúde.
promovendo a pesquisa. tenho a impressão de
que estaremos inserindo no texto uma restrição
desnecessária.

o SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente. peço a palavra. pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente. é muito importante a colocação
do Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame.
A colocação do Relator tem uma palavra impor
tante. "subordinado". Esta palavra "subordinado"
limita o desenvolvimento científico a determinado
setor. Outros setores de desenvolvimento cientí
fico. inclusive na área de saúde. são mais amplos
e vão estar subordinados ao Sistema Único de
Saúde. vão estar subordinados a outros determi
nantes. Então. esta palavra "subordinado". inclu
sive sai na emenda do Constituinte Oswaldo de
Almeida. é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente. se constasse o termo pesquisa do ar\:. 50,
não seria inconveniente. quer dizer. mantendo-se
o texto como está no seu substitutivo. incluindo-se
a palavra "pesquisa". Estou plenamente de acor
do. Se for possível adotarmos esta técnica. pode
ria aceitá-Ia tranqúilamente. Ficaria:

"As políticas de recursos humanos. insu
mos. de saneamento básico, equipamentos,
pesquisa e desenvolvimento Cientificoe tec
nológico, na área de saúde, são subordina
dos aos interesses e diretrizes do Sistema
Único de Saúde."

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Devemos tomar cuidado
- aliás, ontem me bati bastante - com a norma
jurídica. que tem certas características e que não
podem ser deixadas de lado. Qual a diferença
entre pesquisa e desenvolvimento ciêntifico e tec
nológico?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Quero
apenas destacar e dar ênfase à palavra "pesquisa."

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Não podemos fazer isso.
Não cabe.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não vejo
o porquê. Está havendo um excesso de forma
lismo, que realmente não prejudica em nada o
texto. Assim. não vejo inconveniente nenhum que
conste a palavra "pesquisa" neste artigo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Po
demos passar à votação.

Pergunto ao Constituinte Oswaldo Almeida se
mantém o seu texto?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Concordo com a proposta do Relator. de inclu
são no seu texto, como foi anunciado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Nes
te caso. colocamos em votação a proposta aco
lhida pelo Relator e com a qual o Constituinte
Oswaldo Almeida também concorda.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
queiram dizer Sim. como foi anunciado.

Solicito à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia faça a chamada para a votação.

(Procede-se à chamada para votação.)
18 votos favoráveis.
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Esta
é uma proposta do nobre Constituinte Eduardo
Jorge sobre o original. Então. temos que ver a
correspondência. Dá nova redação ao parágrafo
único do art. 50

No anterior era parágrafo único; agora. no subs-
titutivo é § 10. '

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE
Sr. Presidente, o caput. Já discutimos. No pará
grafo se detalham alguns aspectos que estão
enunciados no caput. O paragrafo único agora
é o § 10. e caberá ao Poder Público disciplinar
e controlar a produção e distribuição de medica
mentos imunobiológicos, hemoderivados e ou
tros.

A minha emenda tem vários aspectos. Primeiro
aspecto é impossivel controlar a produção e disto
buição de medicamentos se o setor estatal não
tiver. ele próprio. um setor forte de produção de
medicamentos. Esta é uma luta muito antiga no
Brasil.Lembro-me de que. antes de 1964, o antigo
PTB já levava esta luta para todo o Brasil. para
que houvesse uma produção de medicamentos
a nível nacional. a nível estatal.

Para se efetivar, realmente. o controle, devia
mos incluir que é obrigação do Estado desen
volver. também, a produção. ele próprio. de um
setor estatal de produção. Não é estatização de
todo o setor. e sim o desenvolvimento de um
setor estatal. que. inclusive. vai servir de lastro.
para que o Estado. em determinados momentos.
possa, efetivamente, controlar essa produção.

Este, o aspecto da emenda. Como houve modi
ficações em relação ao texto inicial. não só no
parágrafo único, na verdade, caberia colocar:

"Cabe ao Poder Público disciplinar. con
trolar este setor estatal de produção e desen
volver um setor estatal de produção de deter
minados insumos:'

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Leio
na proposta do Constituinte Eduardo Jorge:

"O Poder Público organizará um sistema
estatal de produção e distribuição sob o prin
cípio da soberania nacional de componentes
farmacêuticos básicos. medicamentos. pro
dutos químicos, biotecnolóqícos, odontoló
gicos e monobiolégicos, sangue. e hemode
rivados. estabelecendo uma relação básica
de produtos com rigoroso controle de quali
dade. visando suprir toda a demanda e tomá
los acessíveis ao conjunto da população."

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE
Na verdade. Sr. Presidente. como houve uma modi
ficação. o que caberia aqui seria colocar:

"Cabe ao Poder Público disciplinar. con
trolar e desenvolver um sistema estatal de
produção e distribuição."

Acrescentaria esta questão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
gum Sr. Constituinte quer usar da palavra para
a contradita?

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, apenas uma contribuição.

Para não modificar muito o texto e concor
dando com a necessidade de estimular a produ
ção. talvez este § 1Q pudesse ficar assim:

"Cabe ao Poder Público disciplinar. fabri
car e controlar a produção.."

Acrescentaríamos. apenas, a palavra "fabricar",
porque já temos de controlar a produção.

O SR. CONSTITUINTEJÚUO CAMPOS- Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Júlio
Campos.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS- Sr.
Presidente. já há no Brasil a CEME.que hoje fabri
ca e distribui...

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não fabri
ca. lamentavelmente não fabrica, só distribui.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS- Se
citarmos na Constituição - vamos analisar com
muita calma este assunto -, dará a impressão
de que é exclusivo do Brasil fabricar.

Todos são a favor, mas vamos ver se não vai
ferir a iniciativa privada.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Não
vamos permitir apartes paralelos.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente. este assunto é muito importante. Todos
sabemos das deficiências enormes que o Pais
tem na área de medicamentos. Por outro lado.
já existem empresas estatais que produzem medi
camentos, inúmeros laboratórios regionais. em
São Paulo, Minas Gerais.

A proposta do Constituinte Eduardo Jorge
completa o meu parágrafo. mesmo porque não
está instituinte o monopólio estatal. S. Ex' está
dizendo uma realidade que já existe. Inclusive é
preciso que se fortaleça essa necessidade do País.
Podemos incluir - para que não haja. inclusive,
incoerência dentro do texto: "Cabe ao Poder Públi
co disciplinar. controlar. participar da produção
e distribuição de medicamentos".

Precisamos encontrar um termo adequado.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Tenho uma sugestão. No
sentido de retirar o final:"comvistas à preservação
da soberania nacional... ..

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Nobre
C'fnstituinte. é fundamental. Devemos preservar.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Preservar a saúde. também.
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o SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - A sobe
rania nacional, porque é absolutamente prejudi
cada. Os medicamentos de que o Brasil necessita,
não têm, e os de que não necessita têm, de acordo
com a conveniência, não do Pais, mas das empre
sas. O que sIgnifica dizer soberania nacional? Sig
nifica que o País tem que definir o seu interesse
na área de medicamentos. Precisamos de medi
camentos para a malária, para a tuberculose, e
não para doenças que não existem no Brasil. Mui
tas vezes as indústrias nos impingem esses medi
camentos absolutamente desnecessários. Por es
ta razão que se precisa colocar soberania nacio
nal.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME- O texto de V.Ex"está muito
bem elaborado na parte jurídica Diz:

"Cabe ao Poder Público disciplinar e con
trolar a produção e distribuição de medica
mentos imunológicos, hemoderivados e ou
tros insumos..."

Eu incluiria:

..... devendo participar da produção dos
mesmos.,"

Com participação própria dos mesmos. Além
da soberania nacional, preservar, também, a saú
de. Há casos que não é só para isso.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Essa so
berania entrou com essa conotação. Talvez seja
um excesso de nacionalismo, mas no caso é ab
solutamente louvável e procedente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Um
momento, por favor. Gostaria de colocar ordem
na discussão.

O Constituinte Eduardo Jorge usou da palavra
para defender o seu ponto de vista e a sua pro
posta. Se alguém deseja contraditar, por favor,
solicite a palavra. Só depois o Relator irá dar a
sua opinião. Da forma como o fazemos, estamos
tumultuando toda a reunião. Alguém deseja con
traditar?

Com a palavra o nobre Constituinte Adylson
Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, não propriamente para contraditar.
Vou fazer uma sugestão, que é do Relator, e vou
insistir:

"Cabe ao Poder Público disciplinar, con
trolar e participar da produção e distribui
ção..."

Aí se liquida o assunto. Simplifica, não há gran
des mutilações no texto.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Está per
feito.

O SR CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Só com uma palavra recolocamos o texto.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Macarini, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, no setor referente à Previdência

Social há destaque para uma emenda de minha
autoria, vazada nos seguintes termos:

"A Previdência Social celebrará convênio
com os Estados para a instalação de labora
tórios destinados ao fabrico de medicamen
tos essenciais às camadas mais carentes da
sociedade brasileira."

Salvo equívoco, este dispositivo completaria a
redação dada pelo Sr. Relator.

UMSR. CONSTITUINTE-Sr. Presidente, peço
a palavra.

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

UM SR. CONSTITUINTE - Sr. Presidente, re
cebi uma sugestão que praticamente, sem muitas
modificações, resolveria o problema. Seria a mes
ma redação inicial:

"Cabe ao Poder Público disciplinar, contro
lar, produzir e distribuir medicamentos.. "

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - "Parti
cipar" é mais conveniente.

UMSR. CONSTITUINTE- Sr. Presidente, peço
a palavra.

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

UM SR. CONSTITUINTE (Fora do microfone.
lnaudivel) ... impõe ao Estado a obrigatoriedade
de produzir e, depois, até que ponto irá produzir.
Isso será disciplinado numa lei complementar.
Não podemos confundir uma Constituição com
uma carta de reivindicações. Pelo amor de Deus...

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -A palavra
"participar" traduz muito bem o que estamos pre
tendendo, e a participação seria a não-omissão
do Estado nesta área O Estado também tem
que participar desse setor fundamental, e não co
mo monopólio. Isso que é importante. Deixou-se
claro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Em
votação a redação acolhida pelo Relator, incluindo
a palavra "participar".

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a acolhida dada pelo Relator, incluindo-se
a palavra "participar", queiram votar "Sim".

Solicito à Deputada Maria de Lourdes Abadia
faça a chamada dos Srs. Constitumtes.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado.

Votaram "Sim" 22 Srs. Constituintes.
Aprovado.

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

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Ainda nesta questão do § 1°, Sr. Presidente, há
um setor de insumo na área de saúde que desem
penha papel quase que estratégico: o setor de
equipamentos. É, inclusive, uma ponta de lança
por onde a influência de setores não nacionais
entra de forma fortíssima.

Na questão dos insumos o Sr. Relator tomou
o cuidado de citar os medicamentos imunobio
lógicos e hemoderivados. A questão dos equipa
mentos médicos e odontológicos se equipara a
esses insumos em termos de importância e, tal
vez, até supere.

Então, a questão dos equipamentos médicos
e odontológicos deve ser citada explicitamente,
para, inclusive, obrigar o Estado a investir na sua
produção, conforme o termo que colocamos ago
ra. A minha reivindicação, contemplada na minha
emenda, é que fosse citado, junto com medica
mentos imunobiológicos e hemoderivados, a ex
pressão "equipamentos médicos e odontológi
cos". E não ficasse simplesmente citado "como
outros".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Lembro
ao nobre Constituinte Eduardo Jorge que esta sua
vontade fica contemplada no caput do artigo, que
cita especificamente a questão de equipamentos
e desenvolvimento cientifico e tecnológico.

Leio:
"Aspolíticas de recursos humanos, sanea

mento básico, insumos, equipamentos e de
pesquisa e desenvolvimento científico e tec
nológico..."

O termo que diz respeito, inclusive, à intenção
manifestada por V. Ex' está perfeitamente con
templada no caso. Não seria necessária, sincera
mente, a sua repetição no parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, é matéria vencida. Até concordo
com a colocação do Deputado Eduardo Jorge
mas é matéria vencida, já foi aprovado o pará
grafo.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Desculpe-me, nobre Constituinte Adylson Motta,
mas não é matéria vencida. Estamos discutindo
o parágrafo agora.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Já foi votado.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Não. Já foi votada a emenda...

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
votação foi exatamente do parágrafo, nobre Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sim, Sr. Presidente, mas da emenda que V. Ex'
leu consta esse termo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Nobre
Constituinte, votamos a sua sugestão, adotando-a
parcialmente, com a palavra "Participar".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Se
foi votado assim, então, está prejudicado.

Temos um requerimento de destaque do Cons
tituinte Adylson Motta para o art. 3', mas o que
S. Ex' exatamente propõe aqui já está contem
piado no art. 6,

Não há destaque para o art. 6° Então, está apro
vado desde ontem.

Vamos passar ao art. 7°

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, só para uma informação.

Não houve emenda ao § 2° do art. 5"
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o SR.PRESIDENTE(José Elias Murad) - Não,
nenhum destaque. Então, consideramos matéria
pacífica, que foi aprovada ontem.

Vamos passar ao art. 7° .
Temos uma proposta do Constituite Oswaldo

Almeida. Concedo a palavra ao Constituinte a S.
EX, prque não há nenhuma redação, apenas o
pedido de destaque para o art. 7°

O SR. CONSmUINTE OSWALDOALMEIDA
- Sr. Presidente, SI"'" e Srs. Constituintes, tendo
em vista a coerência do texto que vamos encami
nhar, a nossa proposta é no sentido de que os
Constituintes considerem esse art. 7° e o § 1o

do art. 1°

No § lodo art, 1o fazemos uma previsão de
assistência de saúde ampla, que constou de um
pequeno parágrafo. No art.7°, só para a saúde
ocupacional, já temos aqui um elenco de assuntos
que entendemos deve ser parte da lei que vai
regulamentar.

Então, a nossa proposta é a permanência do
caput do artigo, sendo assegurado aos trabalha
dores, de acordo com a lei e a supressão dos
itens que vêm a seguir, ficando prevista a regula
mentação desses itens na lei que vai regular o
assunto.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra, para a contradita, à nobre
Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA.CONSmUINTE ABIGAIL FElTOSA
Sr. Presidente, o Brasil não tem valorizado muito
a questão das doenças profissionais. Para reforçar
e dar segurança aos trabalhadores, aos que traba
lham nas minas, aos que trabalham com substân
cias tóxicas, aos que se expõem a acidentes, tem
que ser mantido na Constituição, pois o País não
tem valorizado as doenças profissionais.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO MOREIRA
- Concordo, Sr. Presidente, mas - a redação
do inciso I do art. 7° - "ambiente de trabalho
isento de riscos de acidentes de doenças profis
sionais" não existe. Há ambientes em que não
existe esse risco, mas na mineração do carvão,
especificamente, há o risco de acidentes.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad) - Esta
Presidência também nota uma contradição entre
o 1 e o 2. A um tempo em que - como disse
o nobre Constituinte - "o ambiente de trabalho
isento de riscos", no 2 fala na "informação a res
peito dos riscos". Então, admite o risco: "a empre
sa ou trabalho apresentar grave e eminente ris
co..."

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Gostaria de tomar conhecimento da emenda que
foi encaminhada à Mesa no devido tempo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - So
bre este artigo?

S. Ex', o Constituinte Oswaldo Almeida, não
inscreveu aqui, apenas pediu destaque para o art.
79 e verbalmente. Agora, S. Ex' sugeriu eliminar
todos os incisos.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Oswaldo
Almeida, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDOALMEIDA
- Sr. Presidente, essa proposta foi parte de uma
emenda apresentada ao anteprojeto. Estamos re
novando-a agora, depois que houve a renume
ração. Então, a nossa proposta é manter o caput
do artigo: A saúde ocupacional é parte integrante
do Sistema Único de Saúde"... Suprimindo os
outros itens que vêm a seguir.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Con
cedo a palavraà nobre ConstituinteAbigail Feitosa.

A SR' CONSTITUINTE ABIGAIL FElTOSA- Sr.
Presidente, este Pais não tem zelado pela saúde
do trabalhador no local de trabalho. As doenças
ocupacionais alcança índices altíssimos. Todo tipo
de trabalho, no pólo petroquímíco, nas minas, nas
fábricas, isso tem que ser respeitado. O trabalhador
brasileiro está em risco. A saúde do trabalhador
brasileiro tem que ser garantida. Deixando do jeito
como está, fica vago. Tem que haver reforço, têm
que ser' garantidos esses princípios.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Con
cedo a palavra ao nobre ConstituinteAntoniocarlos
Mendes Thame,

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, concordo
com a colocação da nossa nobre Constituinte.
Estamos vendo uma disparidade neste texto. Há
dezenas de artigos muito justos, muito bem elabo
rados, no caso do meio ambiente, e quase nada
no meio ambiente industrial, como se dentro da
fábrica não houvesse problema de poluição. É
fundamental a inclusão e a manutenção desses
artigos. Por exemplo, o direito de recusa ao traba
lho que apreséntar risco nem precisa ser grave
e iminente risco ou não se ter esse risco contro
lado. Deve ser um direito constitucional do traba
lhador. Mais ainda, o item n9 1: "ambiente de
trabalho", sugiro a palavra "livre",em vez de "isen
to", "livre de risco de acidentes e doenças profis
sionais". O segundo item pode ser deixado de
lado. O item I é importantíssimo.

No Brasil ocupa hoje o primeiro lugàr em aci
dentes do trabalho. Temos aí legiões de mutilados
por negligência, por omissão, por desídia de todo
um sistema produtivo que tem usado o traba
lhador como se fosse uma caneta descartável,
e não realmente como um elemento fundamental
no processo de produção e construção de uma
Nação.

Esse item - "a recusa ao trabalho que apre
sentar grave e iminente risco" não pode ser deixa
do de lado. Sugiro que se tire a expressão "grave
e o iminente risco". Todos aqui vivemos em am
biente de ar condicionado. Nenhum de nossos
parentes está sujeito a condições insalubres e de
periculosidade. Só realmente se tendo próximo
um parente, um conhecido, um amigo que tenha
sofrido um acidente ou uma doença profissional,
pode-se avaliar a importância da inclusão deste
item no texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concordamos com tudo que foicolocado, apenas
não concordamos com a redação, porque é am
bígua.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, o fato de não se acolher este deta
Ihismo do artigo não quer dizer que estejamos
contra o trabalhador, porque ele até merece muito
mais do que há neste texto. É apenas uma questão
de concepção. No meu ponto de vista, e o meu
voto é orientado neste sentido, uma Constituição
não pode ser detalhista a este ponto, porque há
o artigo auto-aplicável e o não auto-aplicável. O
que não for auto-aplicável, como é o caso deste
aqui, se ficar apenas no caput, será regulamen
tado depois por lei.

O meu voto será no sentido de ficar apenas
no caput, apenas por uma questão de convicção.
A Constituição não pode abrigar este detalhismo
exagerado a que estamos chegando aqui. Sou
a favor de muito mais do que há neste texto para
o trabalhador.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra 'o nobre Constituinte Geral Alck
min.

O SR. CONSTIUINTE GERALDO ALCKMIN 
Sr. Presidente, as colocações do Relator são muito
oportunas e necessárias. No entanto, para se dar
uma redação melhor e para se atingir os objetivos
a que se propõe, sugiro a supressão do inciso
I do art. 7°.

O SR. CONSmUlNTE FÁBIO FELDMANN -
Sr. Presidente, pela ordem. .

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

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
- Sr. Presidente, o Relator só podia fazer uma
redação que conciliasse os incisos e tomar uma
redação no sentido da obrigatoriedade das medi
das tendentes a eliminar ou reduzir os riscos.

Proporia ao Sr. Relator que na verdade, buri
lasse a redação, já que é do espírito de todos
os Constituintes aqui presentes a necessidade de
haver um dispositivo imperativo e não uma norma
dependendo de regulamentação.

Nobre Constituinte AdylsonMotta,pessoalmen
te sou contra o adicional de insalubridade, é uma
imoralidade, e está na lei.

Poderia haver uma redação, obrigando, na ver
dade, a tomada das medidas, para eliminar ao
máximo a insalubridade e os riscos no ambiente
de trabalho, com isso se compatibilizariam os íncí
sosl,1I e m.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS 8,ANT'ANNA
. - Sr. Presidente, em aditamento às palavras que

já foram ditas, em verdade, um ambiente de traba
lho isento de riscos de acidentes e de doenças
é absolutamente impossfvel em certos setores de
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trabalho. Dispõe item III: "Recusa ao trabalho que
apresentar grave e iminente risco".

Então, por exemplo, naquele incêncio que vi
mos outro dia pela televisão, os bombeiros pode
riam recusar-se a entrar naquele tipo de trabalho,
exatamente com este tipo de redação. Ai dá uma
alternativa, "ou não tivesse o risco de controlar".

Portanto, estou querendo dizer que na Consti
tuição não pode haver equívocos. A sua redação
tem que ser absolutamente clara. Sou, inclusive,
a favor de temas novos, como o de saúde 
não nenhum Capitulo Da Saúde na atual Consti
tuição. Vamos introduzi-Ia. Vamos cometer, agora,
alguns excessos, porque nunca constou nada so
bre a saúde na Constituição. E como a saúde
é tão desprezada, íamos além do que é matéria
constitucional e entraríamos um pouco mais no
ãmbito da legislação ordinária, complementar. É
perfeitamente válido para o setor saúde. Temos
que ter muito cuidado com a redação. Estes itens
I, 11, Ill, IV, V devem, talvez, conter as idéias que
estão aí, mas a redação tem que ser absoluta
mente clara. Vou usar palavras isentas - isentas
de dubiedade, senão o item Ipermite uma porção
de dubiedades, e o item mtambém as admite.

De modo que, ao Sr. Relatorpropõe uma modi
ficação na redação, para que estes itens não sejam
ambíguos, ou teremos, evidentemente, de jogá
los para a legislação ordinária, o que não prefiriria,
mas sim colocá-los agora.

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
SR. Presidente, Srs. Constituintes, me somo à
preocupação de vários Constituintes, e proponho
uma redação que, inclusive, já é emenda que
apresentei o item I,resolvendo esta questão, dan
do-lhe esta precisão a que o Constituinte Carlos
Sant'Anna se referiu.Substitui o inciso I:

"Nos ambientes de trabalho, obrigatoria
mente, se utilizarão medidas tecnológicas
destinadas a eliminar ou reduzir a insalubri
dade nos locais de trabalho e a poluição am
biental."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. REIJ\TOR (Carlos Mosconi) - Tenho
que confessar, neste artigo fui incoerente com
a técnica adotada nos outros, já que neste, por
uma série de razões, procurei ser muito mais deta
Ihista, exatamente por considerar que o tema é
de uma importãncia fundamental, e na realidade,
não consta nada a respeito da saúde ocupacional
na lei ordinária e muito menos na Constituição.

Por esta razão, considerei oportuno que, mes
mo na Constituição, pudéssemos assegurar, mini
mamente ainda esse direitodo trabalhador. Como
disse um Constituinte, estamos fazendo apenas
um item sobre meio ambiente, e não com relação
à saúde de quem vivenesse meio ambiente poluí
do. Caberia perfeitamente um texto um pouco
mais detalhado na Constituição. Confesso, no en
tanto, que existem correções na redação. Propo
nho-me, sem mudar a filosofia aqui inserida, fazer
correções que tirem essas dubiedades do texto,
e submeterei aos Srs. Constituintes ainda ao final
desta reunião. Se V. Ex" estiverem de acordo,
poderemos passar adiante, e, ainda no final da
reunião de hoje, apresentarei o texto elaborado
em termos definitivos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Consulto aos Srs. Constituintes se aceitam solici
tação do Sr. Relator. (Pausa.)

A SRA CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, valorizoesta questão do problema
da saúde ocupacional, porque, há dois anos, parti
cipei de uma assembléia com mais de 500 pes
soas com o braço cortado, pela máquina do sísal,
inclusivemenores. É um quadro dantesco vermos
trabalhadores com o cotoco de braço para cima.
E uma coisa que as pessoas não valorizam. A
questão da saúde ocupacional tem que ser valo
rizada.

O SR.REIJ\TOR (CarlosMoscani)- Creio que
todos os Srs. Constituintes estão de acordo. As·
sim, ao final desta reunião apresentarei o novo
texto.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va·
mos passar para o art. 8°:

"E vedada a propaganda comercial de me
dicamentos, formas de tratamento, tabaco
e bebidas alcóollcas,'

O Constituinte Oswaldo Almeida requereu des
taque para o art. 8°Com a palavra o nobre Cons
tituinte.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, SI'"" e Srs. Consti
tuintes, embora não tenha sido consultado por
ter apresentado um destaque no artigo anterior,
também concordamos com a proposta do Sr.
Relator de se fazer a tentativa de racionalização
do texto anterior.

Em relação ao art. 8°, embora concordemos
com as idéias aqui contidas, não podemos deixar
de considerar que a televisão tem capacidade de
exercer uma função muito importante a nível de
orientação nacional e, em alguns casos, principal
mente nas campanhas sanitárias, poderia preco
nizar determinadas formas de tratamento. No ins
tante em que vetamos no texto Constitucional
dou um exemplo, desidratação de crianças 
alguma coisa pudesse ser feitaa nívelde televisão,
como forma de tratamento ficariavedado através
de um artigo constitucional desse tipo. Suponha
mos que haja interesse de alguma organização,
a exemplo do que ocorre em agricultura, a Agro
ceres, no seu encaminhamento, sugere determi
nadas medidas para plantar milho.A nívelde saú
de talvezpossa ser feita alguma coisa construtiva
por alguma entidade comercial responsável e,
que, através deste artigo, estaria sendo vedada.
A nossa Constituição tem que prever possibili
dades no tempo, terá que ser duradoura. Se até
hoje não o fizeram, pode ser que daqui a dois
anos surja alguma entidade responsável que quei
ra fazê-lo.

Temos que nos preocupar, a idéia é válida, em
relação a tabaco, bebidas alcoólicas e determi
nados tipos de medicamentos, mas, em relação
a este problema - forma de tratamento - no
meu entendimento seria um artigo que talvezpos
sa limitar uma incursão positiva desse tipo que
citamos aqui.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)
Com a palavra a nobre Constituinte Abigail Feito
sa, para contraditar.

A SR' CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, os agrônomos se têm batido para
que tipo de agrotóxico utilizadona agricultura te-

nha receita agronômica. O País gasta uma fortuna
em agrotóxicos, que não têm melhorado a produ
tividade,contaminando os rios e o meio ambiente.
Esta questão do agrotóxico que as empresas mul
tinacionais vendem a título de melhorar a produti
vidade tem que ser revista,tem que ser controlada
e proibida a sua divulgação sem controle.

O SR. CONSmUlNTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V.Ex'.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, só uma corrigenda sobre o que
mencionou a nobre Constituinte Abigail Feitosa.
Não falamos em agrotóxico, e sim em orientação
que algumas firmas comerciais fazem a nível de
agricultura.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDESTHAME - Permite-me Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V. Ex'.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDESTHAME - Sr. Presidente, todos sabe
mos que hoje há dois tipos de propaganda, a
chamada explícita, a que se compra um spot
na televisão, se compra um segundo de rádio,
e se faz um outdoor ; outra, a chamada implícita,
muito mais cara e que vemos nas novelas, onde
aparece na mesa de um restaurante determinada
bebida, quando se faz o proselitismo do uso de
jeans ou de determinado produto, ou, numa no
vela, um dos artistas acaba submetendo-se a de
terminado tratamento...

O SR. REIJ\TOR (CarlosMoscom)- É o mer
chandising.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDESTHAME - Exatamente. Hoje é pratica
mente impossível, em alguns casos, vedar-se a
propaganda comercial, já que há meios de se
burlar uma determinação como esta. Concordo
plenamente com a observação do nobre Consti
tuinte OswaldoAlmeida.É quase impossívelvedar
a propaganda de forma de tratamento, de medica
mentos. Não se poderá mais entrevistar, porque
seria uma propaganda escondida, o merehan
disingtambém estaria vedado, porque seria uma
propaganda comercial. Alguém que descobriu
um novo medicamento, estaria perfeitamente
proibido, dificultaríamos,neste caso, a divulgação
de tudo que acontece no Mundo, inclusive, da
medicina, que nos interessa, e, depois, também
propaganda comercial - mala direta é propa
ganda comercial, é um dos meios de comuni
cação. Um folheto como esse que recebemos
da Sociedade Brasileirapara o Progresso da Ciên
cia é mala direta, é um Iivreto, é propaganda co
merciai, se houver algum produto lá, o proseli
tismo de um produto estaria também vetado.

Sugiro, Sr. Relator, que, no item I do art. 5·,
motivo da observação, muito oportuna, do nobre
Constituinte Eduardo Jorge, inclua o controle 
o Poder Público discipline, controle e participe
da produção, propaganda e distribuição de medi
camentos, para que, assumindo esse controle,
não fique vedada a propaganda comercial de me
dicamentos e forma de tratamento e fique essa
vedação para tabaco. Bebidas alcóolicas - tenho
uma grande dúvida se não estamos também sen-
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do mais puritanos, de proibirmos a propaganda
de um vinho, de um paire, como gosta o nosso
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
não sei até que ponto, realmente, na prática, vai
ser possível.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)-Ain
da há um pedido de destaque, do Constituinte
Joaquim Sucena, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSmUlNTE JOAQUIMSUCENA
O destaque à emenda, Sr. Presidente, se refere
à proibição apenas nos órgãos de concessão esta
tal. Ficaria: "rádio e televisão, praticamente". Os
jornais estariam liberados.

O SR. CONsmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V. Ex".

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- A força da idéia que o Relator propõe, é muito
interessante, especialmente com relação ao há
bito de fumar, porque hoje o fumo é um dos
maiores agravos à saúde do homem, assim como
a bebida alcoólica. Sem dúvida alguma, esta reda
ção taxativa como está: "é vedada a propaganda
comercial de medicamentos" - os médicos não
poderão mais receber os propagandistas de labo
ratórios em seus consultórios, o que é muito im
portante para o exercício da prática médica, as
revistas médicas não poderão mais conter os seus
encartes, coisa que é muito importante para essas
publicações.

Se o Sr. Relator acolher - inclusive para sair
mos daqui - a redação que me parece melhor
seria manter a vedação. Vamos colocar uma vír
gula no fim: "salvo nos casos previstos em lei,
é vedada a propaganda de medicamentos..."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Nos veí
culos de comunicação social.

O SR. CONSmUINTE CARLOS SANT'ANNA
- A norma é a vedação. Depois a lei ordinária
regulamentará os casos em que, apesar da veda
ção, essas propagandas poderiam ocorrer.

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

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -Ain
da há um pedido de destaque de nossa autoria,
mais ou menos dentro da linha do que acabou
de ser falado pelos dois antecessores.

Concedo a palavra ao nobre relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, quando incluímos este artigo no texto evi
dentemente nos preocupamos com a indução
que a propaganda comercial leva a população
a usar agentes nocivos à saúde: medicamento
usado indevidamente, forma de tratamento usado
índevídemente, propaganda no rádio, na televisão,
regime para emagrecer com tal medicamento,
que realmente são muito nocivos à população.
Cigarros e bebidas alcoólicas também. Estou-me
referindo à propaganda comercial. Propaganda
feita na rádio, na televisão, nos jornais, nas revis
tas. Evidentemente não me estou referindo à pro
paganda científica, a chamada propaganda ética,
a feita pelos representantes de laboratórios no
consultório médico, porque ele não está indu
zindo a população a usar um medicamento, está

fornecendo informações para um profissional
que, eventualmente, poderá usar esse medica
mento, poderá repassar, poderá indicar ao pa
ciente no caso, aí é propaganda comercial, é dife
rente.

Aproposta do Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna
tem, evidentemente, fundamento. Acontece que
essa questão que S. Ex" colocou bem, da propa
ganda ética, só poderá ser usada no caso de medi
camentos em geral e de cigarros e bebida alcoó
licas.Aívamos incorrer no erro, vamos retroceder,
porque sabemos todos as dificuldades perenes
que temos aqui, no Congresso, para aprovar qual
quer coisa com relação a cigarro. Portanto, e se
remetermos à lei ordinária, realmente, vamos re
troceder e vamos correr o risco de ter uma antítese
a esta proposição.

A propaganda de medicamentos é altamente
nociva à população.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, lerei a emenda como um todo,
onde se encontra pelo menos aquilo que o Estado
tem em si, a concessão, que já cercearia, por
volta de 60 a 70%, no mínimo, a propaganda
no rádio e na televisão. A lei ordinária poderia,
depois, disciplinaros outros órgãos, senão vamos
ter que pegar, inclusive, os out doors.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Também
os out doors. Por que não?

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIMSUCENA
Mas aqui, a nivel de Constituição, vamos pegar
o outdoor?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não. Ve
damos a propaganda comercial. Qual o mal que
existe em vedarmos a propaganda comercial?
Existe alguma dificuldade)

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Não estou contra o artigo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) Esta lei tem
que ser rígida mesmo. Esta, a fllosofía da intenção
manifestada no texto. Exatamente que seja dura
mesmo.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, proponho ao Sr. Relator que
acrescente no texto esta sua preocupação: "desde
que nocivas".

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)~Va
mos colocar ordem nos nossos trabalhos, porque,
do contrário, não saímos disso aqui.

Prescreve o nosso Regimento que um Consti
tuinte deverá defender, mas, como são três ou
quatro emendas, cada um defende a sua emenda;
depois, então, três minutos para contraditar. Ainda
não consegui falar sobre a minha emenda, não
me deram esta oportunidade. Para eu poder falar,
tenho que passar a Presidência ao Vice-Presidente
e, depois, S. Ex" me concederá a palavra.

Nossa proposta:

"É vedada a propaganda comercial de me
dicamentos, exceto a propaganda científica
junto aos profissionais da área de saúde, bem
como das formas de tratamento, tabaco, be-

bidas alcoólicas em todo o Território Nacio
nal".

Como o Constitumte Antônio Carlos Mendes
Thame já levantou, do jeito como está, estaríamos
restringindo, por exemplo, a mala direta, que é
propaganda comercial, e, muitas vezes, tem as
pecto científico.Estaríamos restringindo a propa
ganda comercial dos chamados propegandistas
de laboratório, os que fazem propaganda comer
ciai, em princípio, diretamente no consultório do
médico, através de informações científicas.

Evidentemente, reconheço que há distorções,
mas devem ser corrigidas, e não impedir que essa
propaganda, que deveria ser exclusivamente cien
tífica, seja acessível ao médico. Do jeito como
está, poderíamos supor que uma droga nova, por
exemplo, lançada no mercado, não podena, em
hipótese alguma, ser propagada através de mala
direta,que é uma propaganda científicae também
comercial, através do propagandista de labora
tório, que é também propaganda científica, mas
que, na verdade, é propaganda comercial.

Daí, a proposta que apresentamos.
Com a palavra o Constituinte que quiser apre

sentar a contradita.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, esta redação que V. EX'acaba
de propor fica muito pesada se contida no caput
do artigo. Seria mais interessante que V. Ex',man
tivesse o caput e separasse a sua idéia em um
parágrafo. Dir-se-ia: uÉ vedada". E, num pará
grafo único:

"Adivulgação científica será permitidajun
to aos profissionais da área de saúde".

O Relator pode também trabalhar nisso. Então,
ficaria no parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Aceito a sugestão do nobre Constítuinte.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO- Pe
ço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murda) 
Concedo a palavra ao Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, a redação, sendo boa ou má, quero
lembrar à Subcomissão de que este é o primeiro
round do nosso relatório. Daqui teremos a Co
missão de Mérito, a de Sistematização, e ainda
o Plenário.Tenho a impressão de que deveríamos
sair desta reunião com uma redação muito firme,
para conseguirmos chegar ao Plenário, talvez,
com algum pedaço dela. Por isso, entendo que,
quanto mais firmes formos agora, maior êxitoob
teremos no final. Se amolecermos nesse princí
pio, no final não teremos nada. Quem começa
pensando em seis acaba com três.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, acato perfeitamente a proposta, colocando
então como parágrafo e mudando a palavra "pro
paganda" para "divulgação científica".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Mllrad) 
Também estou de acordo. Alguém mais quer usar
da palavra) (Pausa.)
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o SR. CONSmUINTE OSVALDO ALMEIDA
- A redação final como ficaria?

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- fica
ria como está aqui no relatório.

(procede-se à leitura da redação fmal.)

Vamos colocar em votação proposta do Presi
dente, complementada pelo ilustre Constituinte
Carlos Sant'Anna e acolhida pelo Sr. Relator.

Os que tiverem de acordo queiram dizer "sim".

Peço à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia faça a chamada.

(Procede-se à chamada para votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 

Aprovada por unanimidade.
Esta Presidência se sente gratificada, pois per

deu ontem e ganhou hoje. (Palmas.)
Vamos passar para o art. 9":

"É permitida a remoção de órgãos e tecidos
de cadáveres humanos para fim de transplan
te, não havendo disposição contrária em vida
do "de cujus" e nem manifestação proibitiva
da família."

Pela ordem de entrada, o pedido de destaque
do Constituinte, Osvaldo Almeida, a quem con
cedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra' e Srs. Consti
tuintes, nosso entendimento, embora seja assun
to muito importante, é que não deva figurar no
texto constitucional. É assunto que deva ficarpara
a legislação ordinária. Esta, a colocação que te
mos a fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- O
segundo pedido de destaque é do nobre Consti
tuinte Jofran Frejat, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, o texto apresentado pelo Sr. Rela
tor, embora devesse constar de legislação ordiná
ria, necessita de alguma complementação. Por
exemplo, na permissão da renovação de órgãos
e tecidos de cadáveres humanos, só se menciona
aqui para efeito de transplante, não se menciona
a remoção para estudo científico,o que freqüente
mente é utilizadodentro do serviço médico. Em
segundo lugar, o texto é bem taxativo no sentido
da permissão para a retirada de órgãos ou tecidos
de pessoas, mesmo que não tenham oferecido
expressa autorização para a retirada.

Ora, em um país de grande desenvolvimento
cultural é até compreensível que as pessoas dei
xem de manifestar esse desejo, na expectativa
de que o governo possa fazer essa autorização.
No entanto, em um país como o nosso, temos
um percentual bastante avultado de analfabetis
mo, de crendice popular e de religiosidade, pare
ce-me uma violência exigir dessas pessoas se
preocupem em declarar antes, em vida, ainda,
que não querem que seus órgãos sejam retirados.

O entendimento deste Constituinte é no sentido
de que se estabeleça autorização expressa da pes
soa ou da família após a morte. A emenda ofere
cida por mim é a seguinte:

"É permitida a remoção de órgãos e tecidos
de cadáveres humanos para fins de transplante
e de estudo científico, desde que autorizado
em vida pelo doador ou após a morte pela
famiJia".

Não sendo assim, Sr. Presidente, pela violência
a que é submetida a população brasileira, pelo
analfabetismo, pela tentativa de se sobreviver em
um país com grande dificuldades, suguramente
estamos praticando outra violência, permitindo
que se retirem órgãos de pessoas que nem sabem
exatamente o sentido desta proposição.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- Ain
da um pedido de destaque do Constituinte Paulo
Macarini, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSmUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, meu pedido de destaque é apenas
para eliminar a expressão "de cadáveres".

Então, ficaria:
"É permitida a remoção de órgãos e tecidos

humanos para fim de transplante" - aqui con
templaria o nobre Constituinte .Jofran Frejat 
"e pesquisa, não havendo disposição em con
trário em vida do "de cujus":"

Ora, para ser "de cujus", ele tinha que ter mor
rido. Então, a expressão "de cadáveres" estaria
apenas criando um pleonasmo desnecessário.

É só nesse sentido a minha proposta.

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

O SR. CONSmUINTE CARLOS 8ANT'ANNA
-Sr. Presidente, sem entrar no mérito e o mérito
exigiria, uma ampla discussão, ainda não conve
nientemente feita, e, inclusive,susceptível de alte
rações com o tempo e com o avanço científico
e tecnológico, perdoe-me o Sr. Relator, toda a
matéria contida no art. 9" não é constitucional.
Permitimos aqui a introdução de alguma matéria
não constitucional de extrema significação para
a PolíticaNacional de Saúde, o que não é o caso,
porque esta questão é eminentemente de legisla
ção ordinária, deve ser discutida, e debatida no
Congresso Nacional e aprovada uma lei corres
pondente ao Congresso Nacional.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Concede V.Ex" um aparte?

O SR. CONSmUINTE CARLOS 8ANT'ANNA
- Com muito prazer.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Não se pode definiro que seja matéria constitu
cional ou não constitucional. Podemos colocar
tudo, inclusive tudo que existe, dentro da Consti
tuição. Pode não ser técnicos, mas pode ser maté
ria constitucional.

Então, não existe essa diferença.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS 8ANT'ANNA
- Iria, então, a outra questão, aproveitando até
o raciocínioque o Colega acaba de expender.

Esta matéria não é consensual ao longo de
todos os congressos, de todas as reuniões, de
todos os seminários, de todos os simpósios que
têm sido feitos no sentido da saúde na Cons
tituinte.

De modo que realmente fico com o Consti
tuinte Oswaldo Almeida. Deveríamos considerar
que é matéria de legislação ordinária e insisto,
porque é subjetivo, e não constar do texto consti
tucional, até por tudo que está aqui escrito pode,
daqui a 10 anos, ser alterado pelo avanço cientí
fico e tecnológico.

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

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE
Primeiro, concordo inteiramente com o Consti
tuinte F1oriceno Paixão sobre a questáo do que
é e o que não é constitucional. Temos discutido
muito aqui com o Constituinte Antôniocarlos
Mendes Thame, e S. Ex" aqui já deu um exemplo
pessoal. Isso não existe.É a conjuntura, é a corre
lação de forças que determina o que entra e o
que não entra na Constituição.

Segundo, a questão de ser consensual ou não.
Também não é argumento, porque muitas coisas
vão a voto e vão passar por margem apertada.
Por exemplo a questão da reforma agrária teve
que ser transferida para o Plenário, tão grande
é o dissenso na questão.

O Constituinte Carlos Mosconi se esforçou para
atingir uma questão importante no mundo mo
derno. Realmente há um grande mérito em se
tentar legislar sobre esta questão, mas prefiro se
adote a seguinte postura, retiraressa disciplinação
que está no caput dos §§ l° e 2°, mantendo-se
apenas o § 3°, para COIbir os abusos maiores,
justamente a comercialização de órgãos e tecidos
humanos. Manter-se o § 3° e essa preocupação
prevista no art. 9", §1° e § 2°, ficar remetida à
lei ordinária, para um estudo mais aprofundado,
porque temo que no Brasil, um País com uma
população muito pobre, com grande número de
analfabetos, justamente a população pobre seja
alvo privilegiadodesse tipo de prática.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - Va
mos lembrar o exemplo de Taubaté, há poucos
dias, está ainda na nossa memória. Em Taubaté
houve a comercialização, sem autorização do
doente, sem autorização da família, sem lei no
Brasil. Isso já aconteceu. Então, se nós, Consti
tuinte, não tivermos a responsabilidade de colocar
um artigo proibitivo, aí vai haver um desmando
totaI em todo o País.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Então, somando-se com o pronunciamento do
Constituinte Júlio Campos, a minha proposta é
esta, deixar o § 3°, e a preocupação do Relator,
muito justa, o caput dos § 1° e § 2° ser aprofun
dada na lei ordinária.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO-Pe
ço a palavra, pela ordem Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Consti
tuinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, o assunto é polêmico, mas da mais
alta importãncia. Se tirarmos tudo aqui, não vai
ficar nada lá, à frente, para haver negociações.
Aquinão é a instância definitiva. Aindatemos mais
três instância para o assunto ser resolvido. Vou
votar pela manutenção de tudo, para poder ir sen
do pela frente amputado o item.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Estou
plenamente de acordo com as considerações
ponderadíssimas do nobre Constituinte Eduardo
Jorge. Apenas registro que sou médico e sou
de Taubaté. Lá não houve comercialização. Po-
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rando que a proposta do ConstituinteJofran Frejat
atende realmente aos nossos anseios, assim co
mo a do Constituinte Paulo Macarini,seria melhor
que a Constituição não ficasse sem qualquer
menção, pelo menos saindo daqui, a respeito des
se problema polêmico.

Ajunção das emendas dos ConstituintesJofran
Fretat e Paulo Macarini daria uma redação que
atingiria todo o nosso pensamento. Seria ela:

uÉpermitida a remoção de órgãos e teci
dos humanos para fins de transplante e de
pesquisa científica, com a autorização em
vida pelo doador e pela própria família.

Parágrafo único. É proibido qualquer ti
po de comercialização de órgãos e tecidos
humanos."

A lei ordinária complementaria depois.

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

UÉ proibido qualquer tipo de comerciali
zação de órgãos e tecidos humanos."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos submeter à votação.

O SR. CONSTITUINTE ALARICO ABIB - Peço
a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Realmente permaneceria como está, desde que
não fosse mantido o § 3° da proposição de V.
Ex" No momento, a proposição de V. Ex' estabe
lece o impedimento da comercialização. Pode
mos contemplar tanto a parte científicade estudo
como também toda a população.

O SR.RELATOR (CarlosMosconi)- Com rela
ção à parte científica,estou perfeitamente de acor
do. Temos uma diferença apenas quanto à mani
festação do de cujus, e aí a proposta de V. Ex"
não altera nada.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos votar a proposta do Constituinte Oswaldo
Almeida. S. Ex"propõe que o artigo se restrinja
ao § 3°, acrescentando-se:

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Compreendo que V. Ex' esteja preocupado em
oferecer órgãos e tecidos para pessoas carentes
desse transplante, mas é evidente que não pode
mos agredir a população, retirando órgãos de pes
soas que nem entendem exatamente o que estão
fazendo. Essas pessoas não terão condições, no
interior do Brasil,de fazer uma declaração de que
não querem doar os seus órgãos e seus tecidos,
até pelas suas convicções religiosas.Vaiser extre
mamente difícil. Vamos agredir uma população
que não conhece o problema em profundidade.

O SR. CONSTITUINTE DORETOCAMPANARI
- não sou desta Comissão, Sr. Presidente, mas
entendo que o assunto é muito sério, pois, como
disse o Relator Carlos Mosconi, diz respeito aos
doentes que estão necessitando de órgãos de ca
dáveres para recuperar a saúde.

Lembramos que o Brasil tem mais de mil pa
cientes, hoje, na fila, esperando um rim para fazer
o transplante. Temos mais de um milhão de cegos
no Brasil, quando pelo menos 10% poderiam re
cuperar a visão mediante o transplante de córnea.

A família não pode constituir um empecilho.
A legislação vigente, de 1968, é totalmente falha,
porque, segundo ela, a família manda no morto.
Na hora em que o médico vai extrair um órgão,
a família não permite, embora o doador tenha
feito a doação em vida.O diretor do hospital deve
declarar para que finalidade foi usado o órgão
retirado. Seja o paciente indigente ou particular

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT - -não se fazdiscriminação, o Estado tem o direito
É realmente uma agressão a uma pessoa que de aproveitar esses órgãos.
não pode decidir por si própria. Quanto à questão da cremação, fIZ uma suqes-

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA tão, não foi acolhida, lamentavelmente. Em São
_ O primeiro destaque foio nosso, Sr. Presidente. Paulo, hoje, está na ordem do dia a cremação
Gostaria de formular, depois de toda essa díscus-. __ cios cadáveres. Pergunto: já que o cadáver vai
são, a nossa proposta, no sentido de que esse ser cremado, por q~e não passa a pertencer ao
artigo se restringisse ao § 3., com alguma alusão Estado, para aproveitamento de seus órgãos? A
à responsabilidade de União regulamentar o as- famílianão deve constituir empecilho.
sunto em lei própria. O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va-

mos voltarao sistema regimental: um Constituinte
para a defesa e um para a contradita. Ocorre
que, neste aqui, houve três destaques. Teríamos,
então, três Constituintes para a defesa de cada
um dos destaques e três para a contradita. Já
foi ultrapassado. Não vamos discutir mais.

Passo a palavra ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. (Assentimen
to da Presidência.)

Este assunto é muito importante. Advirto o nos
so Relator de que estamos tomando uma deciSão
gravíssima, que, portanto, exige um raciocínio
perfeito. Não podemos decidir como está, nessa
situação de não sabermos o que estamos vo
tando.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, a colocação do Constituinte Doreto Cam
panari coincide com a dos países mais desenvol-

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não pre
tendemos agredir ninguém, Sr. Constituinte, que
remos socorrer pessoas que estão necessitando
desses órgãos. Estes é que estão sendo agredidos
lamentavelmente, pois vão morrer, porque não
há uma legislação que possibilite essa doação.
É muito mais louvável a doação de órgãos por
cadáver do que por doador vivo. Se a doação
por cadáver não for facilitada, evidentemente sem
se ferir a ética, estaremos dificultando sobrema
neira, inclusive com relação à doação de vivos.

Por isso, tenho essa preocupação, ainda mais
quando se coloca essa restrição absoluta, que
é a manifestação da família.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- Pois
não. Pediriaa V.Ex' fosse bastante rápido, porque
já ultrapassamos o prazo de discussão deste ar
tigo.

O SR. CONSTITUINTE AlARICO ABIB - Já
que V. Ex' está aceitando uma proposta e consíde-

dem ser discutidos outros aspectos, mas não hou
ve comercialização.

O SR. CONSTITUINTE JÚUO CAMPOS - Sr.
Presidente, peço desculpas de público, pois não
estava sabendo que o nobre Relator é médico
de Taubaté.

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

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, concordo inteiramente com o
nobre Deputado Cunha Bueno na realidade, hoje
estamos vivendo um fato desse progresso da me
dicina, em que os transplantes estão na ordem
do dia, e o Brasil, principalmente no meu setor,
que sou médico cardiologista, avançou de ma
neira espetacular, inclusiveestando a nívelde cen
tros mais avançados do mundo.

Agora se caminha para o transplante de outros
órgãos, e a Medicina futura certamente vai cami
nhar por essa trilha,e não temos nenhuma regula
mentação. O que está aqui inserido, apesar de
poder ser regulamentado posteriormente por lei
ordinária, como é matéria fundamental e priori
tária, até uma regulamentação, o Relator bem fez
quando incluiu nessas normas este problema.

O nosso apoio integral à redação dada pelo
Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Há dois
anos, eu era Presidente da Comissão de Saúde
da Câmara dos Deputados, e fizernos uma reu
nião com todas as entidades ligadas a transplan
tes de órgãos no Brasil. A Conclusão a que se
chegou naquela ocasião foi que era assunto para
a Constituinte resolver.Agora chegamos à Consti
tuinte e, depois, de algumas discussões aqui, va
mos dizer: é assunto para a lei ordinária resolver.

Evidentemente é uma incoerência, é um assun
to que pede uma posição urgente nossa. Está
aí o caso de Taubaté, é uma exigência da socie
dade, é uma exigência da classe médica. Portanto,
nos podemos não omitir agora. Se eu não tivesse
incluído aqui nenhum item sobre transplante, evi
dentemente que a discussão não se aprofundaria
é muito oportuno que ela seja mantida como está.

Estamos aqui contemplando os aspectos pri
mordiais, evidentemente não em termos defini
tivos. Como é um assunto atual e moderno e
que tem muito a ver com o progresso da Medicina,
deve ser incluído na Constituição.

Mantendo o texto para que possamos, em ou
tros níveis,aprofundar esta discussão.

ASRA. CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - Sr. Presidente, uma sugestão: por que
não a aprovação do destaque do Colega Jofran
Frejat, que me pareceu mais coerente, e a perma
nência do art. 3°?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - A pro
posta do Deputado Jofran Frejat mantém a situa
ção como se encontra hoje, quer dizer,não avan
çamos nada. A lei ordinária existe. Precisamos
dar esse passo. Se vamos manter a dificuldade,
não conseguiremos dar um passo além.

A proposta do Constituinte Jofran Frejat é exa
tamente o que consta na lei ordinária hoje. Então,
não estaremos mudando e alterando nada. Por
isso que mantenho a minha proposição.
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vídos, e de vários outros. O Estado é o dono
do corpo e dele pode dispor.

Minha proposta não chegou a ser tão avançada
como a do Constituinte Doreto Campanari. Avan
ço um pouco mais, comparativamente à proposta
do Constituinte Jofran Frejat, no sentido de que,
se mantivermos a situação como está, não estare
mos melhorando em nada essa questão. Se o
indivíduo tiver que se manifestar em vida favora
velmente, é claro que não será um doador. Este
é um fator absolutamente restritivo à doação.

Cheguei, então, a um ponto intermediário, em
que o indivíduo não faria a manifestação contrária.

Mantenho a minha proposta, acrescentando,
no entanto, a questão de pesquisa, como propõe
o Constituinte Jofran Frejat

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Por
uma questão de racionalidade, se ninguém tiver
argumento contra, poderemos votar a proposta
como está e como é defendida pelo Relator. Se
for aprovada, as outras estarão prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Regimentalmente V. Ex' não poderá fazer as
sim. A proposta do Relator já está globalmente
aprovada. V.Ex' tem que colocar em votação as
emendas e os destaques. Na votação de cada
destaque, a redação será ou não modificada.

O SR. REI..ATOR (Carlos Mosconi) - O Consti
tuinte Jofran Frejat acrescentou parte da pesqui
sa. Se não puder, então, retiro. A proposta de
S. Ex' tem essa contribuição. Se o proponente
acha que não deve ser inclufda, está certo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos votar pela ordem. A primeira proposta é do
Constituinte Oswaldo Almeida. Solicitamos a S.
EX' a esclareça mais uma vez.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Transforma o § 3° no caput do artigo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pe
ço à Constituinte Maria de Lourdes Abadia faça
a leitura dos nomes dos Constituintes para a vota
ção da proposta do Constituinte Oswaldo Almei
da.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, pela ordem, apenas para orien
tação. O art. 9° seria apenas:

"É proibido qualquer tipo de comerciali
zação de órgãos e tecidos humanos."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Se
ria simplesmente isto.

Os que estiverem de acordo queiram dizer
"sím".

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ob
tivemos 14 votos "não" e 8 votos "sim".

Vamos passar ao segundo pedido de destaque
para votação, do Constituinte Jofran Frejat Peço
a S. Ex' faça um esclarecimento sucinto.

O SR. CONSTITUINTEJOFRAN FREJAT -

"É permitida a remoção de órgãos e teci
dos de cadáveres humanos para fins de
transplante e de estudo científico, desde que
autorizada em vida pelo doador ou, após a
morte, pela famflía:"

Naturalmente, estaria acrescido do § 3° do pro
jeto do Relator, quanto à comercialização.

O SR. REI..ATOR (Carlos Mosconi) - A pro
posta do Constituinte exclui, portanto, o § 2°?

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Não, exclui os §§ 1° e 2°

O SR. REI..ATOR (Carlos Mosconi) - Consi
dero que a proposta fica absolutamente incom
pleta, já que exclui os §§ 1° e 2°

O§l°diz:

"Aremoção dos órgãos e tecidos somente
se dará após constatação da morte, obser
vados os critérios estabelecidos pelo Conse
lho Federal de Medicina."

E o § 2°:

"É permitida a doação espontânea de ór
gãos por doadores vivos maiores e capazes,
cuja retirada não implica prejuízo à saúde."

Portanto, a permanência destes dois parágrafos
é absolutamente fundamental.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Sr. Presidente, só para esclarecer. O que a lei
não proibe é permitido. Não haveria nenhum pre
juizo na retirada destes dois parágrafos nem impe
dimento a que permaneçam.

O SR. REI..ATOR (Carlos Mosconi) - Esta ex
plicação carece de fundamento; não é absoluta
mente convincente. Estamos tratando aqui de as
sunto da maior seriedade. Neste caso, não preci
saríamos fazer constar nada com relação a outros
assuntos, e estaria tudo permitido. Aproposta fica
ria absolutamente incompleta. Matenho a propos
ta inicial.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos colocar em votação a proposta do Consti
tuinte Jofran Frejat. Os que estiverem de acordo
com a proposta queiram dizer "sim".

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANTANNA
- Na evolução deste processo de votação, seria
muito importante que o nobre Constituinte Jofran
Frejat mantivesse a sua proposta, não apenas
com inclusão do § 3° como também do 2°.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não
consta da emenda, nobre Constituinte. Não é regi
mental. Como disse o próprio Constituinte Jofran
Frejat ainda há pouco, S. Ex'está fazendo questão
absoluta de seguir o Regimento. Vamos, então,
proceder como S. Ex' pretende.

O SR. CONSmUINTEJOFRAN FREJAT 
Sr. Presidente, estamos votando o caput do arti
go. Não estou discutindo nem apresentado qual
quer emenda aos §§ 1°, 2° e 3°, que serão discu
tidos porteriormente. Os Srs. Constituinte pode
rão votar, independentemente, os §§ 1°,2° e 3°,
que podem constar e complementar o caput do
artigo. Votaremos apenas o caput.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, está havendo uma modificação. Aproposta
inicial não era esta. A modificação está patente
e clara para todos nós. Não vamos aceitá-la, va
mo-nos ater ao que diz o Regimento.

Ainda lembro aos Srs. Constituintes que a pro
posta do Constituinte Jofran Frejat significa a ma
nutenção da lei ordinária que existe hoje e que,

até agora, não resolveu nada. Ela propicia situa
ções como essa ocorrida em Taubaté.

Estaremos realizando um avanço, se votarmos
o que propõe o meu Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT 
Questão de ordem, Sr. Presidente. Assentimento
da Presidência não há qualquer modificação na
minha proposição inicial. Apresentei o destaque
da emenda ao art. 9" do anteprojeto do Relator.
Não há qualquer proposição de modificação.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, proponho continuemos com o Substitutivo
tal como está redigido.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos submetê-lo a votação. Os que estiverem de
acordo com a proposta do Constituinte Jofran
Frejat queiram dizer "sim".

Peço à ilustre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia faça a chamada.

A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, um esclarecimento: vai ser votado
só o capoto mantendo-se o resto?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
votação é só do caput do artigo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não é
esta a proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT
Questão de ordem, Sr. Presidente. Assentimento
de Presidência a proposta regimentalmente é cla
ra. Apresento um pedido de destaque à emenda
ao art. 9° do projeto do Relator. Não apresento
nenhuma alteração aos §§ 1°, 2° e 3°, apenas
ao caput do art. 9", que diz:

"É permitida a remoção de órgãos e teci
dos de cadáveres humanos para fIOS de
transplante e de estudo científico, desde que
autorizada eem vida pelo doador ou, após
a morte, pela famífia.'

Não entro em detalhes a respeito dos §§ 1°,
2° e 39, que podem ou não continuar, de acordo
com a decisão soberana da Assembléia.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Srs.
Constituintes, apenas para encerrar esta dISCUS
são. Há uma diferença fundamental com o que
proponho. Na proposta do Constituinte Jofran
Frejat, tem que haver uma manifestação favorável
à doação. Evidentemente, essa manifestação não
existe. É exatamente esta a dificuldade. Mantém
se a situação atual de extrema dificuldade para
a doação de de órgãos de cadáveres no Brasil.

Estamos querendo avançar, mas com a repon
sabilidade de passar ao Conselho Federal de Me
dicina critérios para o estabelecimento de morte.
Estamos tomando este cuidado, no sentido de
que possa haver uma facilitação ética e cuidadosa
para a doação de órgãos de cadáveres.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos fazer a votação. Os que estiverem de acordo
com a proposta do Constituinte Jofran Frejat qe
riam dizer "sim". A votação refere-se apenas ao
caput do artigo.

Solicito, por favor, à nobre Constituinte Maria
de Lourdes Abadia faça a chamada.

(Procede-se à votação.)



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 135

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou
proclamar o resuItado:Sim 10; Não 8; 4 absten
ções. Não há maioria absotuta.

Foi retirado o pedido de destaque do Deputado
Paulo Macarini.

Mantém-se o texto em relação ao caput do
artigo.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Raimun
do Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, devemos ter ainda sobre a mesa
em tomo de 40 pedidos de destaques. Então,
convido os Srs. Constituintes que têm alguma
solicitação de destaque, por-ventura, possam reti
rá-la. Seria bem oportuno e ficaremos retritos
áqueles que são considerados de fundamental
importância.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr
Presidente, se mantiver o Regimento, iremos rápi
do. No momento que se anunciar, o Constituinte
pode fazer a retirada, porque muitos também não
se lembram dos destaques que são pedidos.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos manter rigorosamente o texto regimental,
permitindo só três minutos para a defesa e três
minutos para a contradita.

Acreditamos que o texto deverá ser mantido
integralmente.

Passamos ao art. n° 10. Temos uma proposta
de emenda supressiva, do DeputadoJoaquim Su
cena.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, essa emenda supressiva deve estar
sobre o original. Neste caso, já deve estar, inclu
sive, vencida e prejudicada. Retiro o pedido de
destaque sobre o art. 10.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Te
mos outro pedido de destaque sobre o art. 10,
do Deputado Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, não posso retirá-lo, infelizmente.
Conversei com o Constituinte Carlos Mosconi, e
a intenção de S. Ex" é boa, porque aqui se visa
legislar sobre práticas alternativas da saúde. No
entanto, o termo "sistema" deve ser substituído
por "prática", porque aí vão entrar métodos.

A minha sugestão é esta.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Houve
uma Incorreção no art. n° 10. A mudança da pala
vra "sistema" para "método" deixa muito mais
claro e define melhor a intenção. Fica "método",
em vez de "sistema".

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Se
é só uma questão de redação, dispensamos a
votação.

O art. 11 está aprovado, porque não houve solr
citação de destaque.

Art. 12. O Deputado Oswaldo Almeida retira
sua proposta de destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, o meu pedido de destaque, que
foi retirado, se refere exatamente a este art. 12,

nesta remuneração, se prende exatamente à proi
bição da prática de eutanásia. Estou propondo
que seja levado a voto. Estou propondo a retirada
do art. 12.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Deputado Oswaldo Almeida retirou o seu pedido
de destaque, e o DeputadoJoaquim Sucena man
tém o seu.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, a palavra "eutanásia", da mesma
maneira que a palavra "aborto", "pena de morte",
e outras, deverão ser muito mais objetivas se vie
rem, primeiro, de uma legislação ordinária ou não,
não vamos entrar no mérito da questão. Segundo,
como aqui está, vai levar muitas vezes a situações
em que é praticamente impossível ao médico des
ligar determinados aparelhos que mantêm uma
vida vegetativa do paciente, mesmo que haja por
parte da família uma autorização expressa para
que isso possa ser feito.

A colocação da proibição da eutanásia, por si
SÓ, já é, em leis ordinárias proibida, só pelo fato
de já existiraté morte.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Geraldo
Alckmin, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- Sr. Presidente, o exemplo citado pelo autor
da emenda supressiva não se refere bem à euta
násia, porque eu, do grego, quer dizer bem, e
thanatos quer dizer morte. A eutanásia seria a
morte sem dor, a morte abreviada, a morte bela.
Não tem nada a ver com desligar ou não o apare
lho. Poderia, isto sim, a eutanásia encobrir crimes
com este objetivo de não levar ao sofrimento e
trazer uma morte sem agonia.

Esse problema de aparelhos, na realidade, não
se englobaria na justificativa da eutanásia, que
me parece um procedente perigoso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presi
dente incluí esta questão porque várias sugestões
foram feitas inicialmente. Pessoalmente tenho dú
vidas se realmente deva constar no texto constitu
cional da forma como está colocada. Inclusive
não houve um aprofundamento na discussão.
Realmente, não há uma definição. Este tema, co
mo o aborto, ficou maduro na sociedade brasi
leira.Até tenho a intenção de retirar do texto este
artigo. Não está suficientemente claro deva cons
tar.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Se me permite, Deputado Carlos Mosconi, é im
portante manter-se o texto, exatamente para suei
tar a discussão dos Constituintes, da sociedade
como um todo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, considero,
hoje, a inclusão deste art. 12 Imprescindível, e
tentarei defendê-lo até o final.É uma prática hoje.
Todo o Direito no Mundo, todos os códigos de

moral, inclusive os códigos religiosos, têm a proi
bição da prática da eutanásia.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Soli
cito à nobre Deputada Maria de Lourdes Abadia
faça a chamada.

(Procede-se à chamada)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Re
sultado: não 19; sim 4. Mantém-se, então, o texto.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, retomo ao art. 7°, apenas para informar
a nova redação dada aos incisos I e li, pois havia
dúvidas.

O art. 7° fica com a seguinte redação:

"a saúde ocupacional é parte integrante
do Sistema Único de Saúde, sendo assegu
rada aos trabalhadores mediante I - medi
das que visem a eliminação de riscos de aci
dentes e doenças profissionais e do trabalho.

Ill- Recusa ao trabalho em ambientes
que não tiveram os seus riscos controlados
com garantia de permanência no emprego."

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Es
tão de acordo? (pausa.)

Art 13. Há uma proposta de destaque do
Constituinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Retiro.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Reti
rada.

Há outra, do Deputado Mattos Leão. S. Ex"
propõe do art. 1°, ao art 13, e seus parágrafos,
do Substitutivo do Relator. Então, entra o art. 13.

No capítulo Da Saúde há uma proposta do
Constituinte Eduardo Jorge, sem numeração; "in
clua-se onde couber".

Concedo a palavra ao nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, minha proposta:

"Compete ao Poder Público garantir a ho
mens e mulheres o direito de determinar li
vremente o número de filhos, sendo vedada
a adoção de qualquer prática coercitiva pelo
Poder Público ou entidade privada; assegurar
o acesso à educação à informação aos méto
dos adequados à regulamentação da fertili
dade, respeitar os sentimentos individuais e
assegurar assistência médica integral a toda
mul~er nos casos da interrupção da gravi
dez.

Esta questão é muito importante e nós da saúde
tomamos posição. Já ouvi aqui uma contribuição
importante do Constituinte Adylson Motta, para
deixar para a Subcomissão da Família do Menor
e do Idoso. Entendo que não. Trabalhamos na
área de saúde, que temos muita ligação com a
família, e, em relação à familia, já foram formu
ladas posições que conflitam com esse posiciona
mento colocado aqui. É importante que a Subco
missão de Saúde, Seguridade e do MeioAmbiente
se posicione a respeito, a nivel da Comissão de
Sistematização.
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o SR. ADYLSON MOTIA - (Inaudível).

O SR. EDUARDO JORGE - O Constituinte
AdylsonMottacorrigiu a sua observação. E impor
tante, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, que nós
da Saúde nos posicionemos sobre este tema, até
para, como acabou de dizer o Constituinte Adyl
son Motta,na Comissão de Sistematização a coisa
possa a ser compatibilizada.

Esta proposta tem, no seu conteúdo, questões
que julgo muito importante garantir. Primeiro, ga
rantir a liberdade do casal em determinar, sem
nenhuma coerção do Estado ou de entidades pri
vadas, o número de filhos que deseja ter. Segun
do, assegurar o acesso às informações. Pode-se
garantir a liberdade, e, é hoje, a população pobre
não tem acesso, fica dependendo do maior ou
menor empenho da autoridade pública daquele
setor. Finalmente, a última questão, garantir que
o Sistema Unico de Saúde prestará assistência
médica nos casos da interrupção da gravidez. Di
rão aqui que se trata da questão de legalizar o
aborto. Não é. Aquise trata da questão de quando
a mulher, por algum outro método qualquer, em
algum outro lugar qualquer, lhe seja garantido,
pelo menos, o atendimento no Sistema Único
de Saúde. A questão da legalização, da discrimi
nalização ou não é outra questão. Aqui está se
garantind9 à mulher este direito. Dirão alguns:
isso já é garantido. Digo o contrário. Como médi
co, trabalhei muito tempo no Hospital das Clíni
cas. Quando a mulher chega lá com o aborto
já iniciado, é punida como se fosse uma crimi
nosa, é atendida como se fosse um favor,chegan
do-se ao cúmulo de, muitas vezes, ao fazer-lhe
a curetagem, para completar o aborto, sem ne
nhuma analgesia. Para quê? Dizem eles que é
para não estimular este tipo de prática.

Tanto a questão do aborto como a da eutanásia
devem ser bastante discutidas em outro fórum.
Aqui não se trata de legalizar, criminalizarou dis
criminalizar,é obrigar o Sistema Único de Saúde
a garantir às mulheres que, porventura, por algum
motivo e em algum lugar, tenham iniciado o pro
cesso de interrupção da gravidez,que pelo menos
isso, seja garantido no Sistema Único de Saúde.

São estas três questões que estão levantadas
nesta proposta, questões que são importantes pa
ra se compatibilizar,a nívelda Comissão de Siste
matização, com opinião de outras Comissões que
certamente virão.

oSR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Pas
so a palavra à Constituinte Abigail Feitosa, que
tem um adendo nesta questão.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, apenas para esclarecer o nobre
Constituinte que realmente cabe aos profissionais
de saúde, em última instância, a decisão do pro
blema do planejamento familiar. É uma posição
que o Conselho Nacional da Mulhertem tomado,
para que chegue à mulher o conhecimento sobre
as práticas, sobre os métodos de planejamento
familiar. Temos a posição de que desta Subco
missão saia um artigo sobre este assunto.

Reforço as palavras do Constituinte Eduardo
Jorge, inclusive no que se refere à assistência
à mulher que fezo aborto. Se ela vai ser penalizada
ou não, é outra questão, apenas ela não pode
ficar sem assistência. Precisa ter uma assistência,
para não se deixar uma mulher entrar em choque

por ter provocado um aborto. Não podemos abrir
mão desta questão. É a vida de outra pessoa:
reforço mais a posição de S. Ex": que os métodos
de planejamento familiar,os métodos anticoncep
cionais sejam postos à disposição de toda a popu
lação.

A SRA.CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - Sr. Presidente, também apresentei
uma sugestão, e reapresentei, através de emenda,
essa colocação que está sendo feita agora, dada
a importància de se assegurar o acesso à informa
ção às mulheres sobre métodos e também sobre
a definição do número de filhos.Temos hoje mui
tas instituições querendo intervir no planejamen
to, no controle da natalidade forçado.

Com relação ao problema de garantir a assis
tência de saúde às mulheres que abortam, já está
alcançada, quando garantimos aqui a saúde a
todos. Não quero entrar neste detalhe, porque
poderia prejudicar a proposta. Também gostaria
que constasse neste Capítulo da Saúde.

O SR.CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -Ape
nas para ratificar a posição da ilustre Constituinte,
porque seria até incongruência.

Consagramos o direito à saúde como dever,
inclusive do Estado, e, de repente, num dispo
sitivo,vamos dizerque alguém que tenha iniciado
a interrupção do procedimento de aborto deva
ser assistida. É claro que deve, se ela tem direito
à saúde. Colocar isso é permitir que haja o pro
cesso de interrupção do aborto, ou seja, é legiti
mar é licitar o aborto.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Sr. Presidente, sugiro que se tenha acesso ao rela
tório da Subcomissão da Família, do Menor e
do Idoso e da Subcomissão dos Direitos e Garan
tias Individuais, para ver se realmente consta algu
ma regra neste sentido para compatibilizar.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - O problema do controle da prole não.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Seria bom até uma reunião conjunta com essas
Subcomissões, lamentavelmente estamos no fi
nal do prazo para compatibJlizar.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Mantendo o dísposnívo regimental, só daremos
a palavra agora para quem quiser contraditar o
que foi exposto.

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

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

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, está é urna
inclusão muito importante, porque contém uma
luta muito grande que domina todo o setor saúde
há muito tempo. E exatamente a expressão de
todo o programa da nova República, no que con
cerne à políticaverdadeira de planejamento fami
liar, garantindo ao homem e à mulher o direito
de determinar livremente a sua prole, o número
de seus filhos, sendo vedada a adoção de qual
quer prática coercitiva pelo Poder Público, por
entidades privadas etc.

Estimaria, entretanto, que o ilustre Constituinte
proponente eliminasse, por desnecessária, a frase
final: "assegurar a assistência médica integral à

mulher nos casos de interrupção da gravidez",
porque são procedentes todas as outras aflrma
ções de que essa assistência já está assegurada
- como disse a ilustre Constituinte Mariade Lour
des Abadia - , quando se dispensa assistência
integral à saúde da mulher. Evitar-se-ia que, por
uma questão polêmica, a emenda, que é muito
importante, pudesse sofrer qualquer restrição.
Portanto, sou amplamente favorável, e faço um
apelo ao Constituinte Eduardo Jorge, para que
S. Ex" retire a frase final.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Sr. Relator.

OSR. RELATOR (Carlos Mosconi)-O Consti
tuinte Eduardo Jorge vai dizer se atende ou não
à proposição do Constituinte Carlos Sant'Anna.

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, como coloquei em minha exposi
ção, a emenda tem três objetivos. Não quero,
por uma intransigência, prejudicar esses três obje
tivos e perder tudo, porque, acredito, o Regimento
vai ser mantido. Em função disto, vou aceitar a
ponderação do Constituinte Carlos Sant'Anna, co
locando que voltarei com essa proposta, a nível
deste último objetivo, na Comissão de Ordem
Social. Aceito a ponderação do Constituinte Car
los Sant'Anna.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, acato, na totalidade, a proposição do Cons
tituinte Eduardo Jorge, desde que S. Ex" retirou
a última frase.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)- Ten
do sido acatada pelo Relator, e ninguém tendo
contraditado o que foi apresentado, acredito que
também podemos acatar a proposta, sem subme
tê-Ia à votação, ou teremos que submetê-Ia à vota
ção?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
- Pela ordem, Sr. Presidente. V. Ex" terá que
submetê-Ia à votação.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Soli
cito à nobre Constituinte Mariade Lourdes Abadia
faça a chamada.

Os que estiverem de acordo com a proposta
queiram dizer sim.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Pro
clamo o resultado: 23 sim.

Vamos passar agora ao Capítulo da Seguridade
Social.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não.

O SR CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, deixo registrado, em ata este
momento histórico que vivemos hoje, na aprova
ção, por parte desta Subcomissão, deste setor
saúde. O povo brasileiro está de parabéns. Esta
Subcomissão está de parabéns. Realmente cor
respondemos àqueles anseios e às necessidades
da Nação brasíleira, desta transformação radical
do sistema na Política Nacional de Saúde. (Pal
mas.)
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o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos ao ilustre Constituinte a manifes
tação e estendemos este agradecimento a toda
equipe, à equipe de suporte, representada pelos
nossos assessores e os assessores do Relator.

Vamos passar ao Capítulo da Seguridade So
cial.

Art. 14 Há um pedido de desta que do Consti
tuinte Oswaldo Almeida.

Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, se válido, incluir,
neste texto "todos têm direito à seguridade social
única" - só a palavra "única" - "nos termos
da lei".

A nossa justificativa: é apenas um reforço por
que na atual Constituição, por exemplo, existe
um dispositivo que prevê a concessão aos traba
lhadores rurais e urbanos de uma série de benefi
cios. Ocorre que isso não é cumprido. Até hoje
o homem rural vem sendo marginalizado, apesar
de o texto constitucional prever claramente. A nos
sa proposta, Sr. Relator, é no sentido de só se
incluir a palavra "única".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém quer usar da palavra para a contradita?

Com a palavra o nobre Constituinte Gastone
Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, a inclusão da palavra "única" esta
belecerá um equívoco clamoroso, que deixará íns
culpido na Constituição que o seguro social deve
ser único.

Ora, hoje temos a possibilidade de um seguro
previdenciário governamental e de um comple
mentar, o IPASE.Até o estadual e o federal. Esta
hipótese estaria afastada, se introduzida a palavra
"única".

Portanto, somos pela manutenção da expres
são como colocou o Sr. Relator, que é muito
mais ampla e multo mais conformes às posições
desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Aliás, complementando o que o Constituinte aca
ba de dizer, em algum artigo mais à frente assegu
ra-se também esta complementação.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Retiro a minha proposta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José EUas Murad) 
Retirada. Art.15. Temos uma proposta do Consti
tuinte Eduardo Jorge. Temos também pedidos
parciais. O Constituinte Paulo Macarini apresen
tou vários, com destaque para alguns títulos.

Este art. 15 tem 7 incisos. Poderíamos ir pas
sando sucessivamente por cada um. O primeiro,
pela ordem, é o pedido de destaque do Consti
tuinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSONMOTTA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Tenho uma proposta, Sr. Presidente.

V. Ex" sabe que não sou de fugir do trabalho.
Temos que interromper esta reunião e fazer outra
à tarde sobre este Capítulo Da Seguridade Social.
Seria mais racional. Já passamos do meio-dia.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Atendendo à solicitação do Constituinte Adylson
Motta, suspendemos esta reunião, para reiniciá-la
às 14 horas.

(Suspensa às 12 horas e 15 minutos, a reunião
é reaberta às 14 horas e 40 rnínutos.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Rei
niciamos a nossa reunião.

Vamos discutir, agora, o Capítulo da Seguri
dade Social.

Art. 15. Temos vários destaques de autoria
do Constituinte Paulo Macarini que correspondem
a algumas emendas submetidas ao relatório íní
ciaI.

Como S. Ex" não encontra presente, devemos
passar para outro artigo, e depois voltaremos. Em
discussão o primeiro destaque.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENOPAIXÃo
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Florí
ceno Paixão.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, o Substitutivo do Relator foi
abrangente, quando votamos, ressalvados os des
taques.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Exa
to.

Vamos passar ao art. 15. Há os destaques solici
tados pelo Deputado Oswaldo Almeida, e também
o destaque ao inciso VII, que veremos daqui a
pouco, do Constituinte Cunha Bueno.

O Constituinte Oswaldo Almeida encontra-se
presente? (Pausa.)

Então, vamos passar ao destaque do Consti
tuinte Cunha Bueno, em relação ao inciso VII.

Tem a palavra o Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Srs.
Constituintes, pedi destaque deste artigo uma vez
que ficará no texto constitucional, segundo consta
do projeto do Relator: "unificação progressiva de
todos os regimes públicos de previdência".

Já vimos no passado, e foi um verdadeiro de
sastre a unificação desses regimes. Embora se
tenha a cautela de falar na unificação progressiva,
tenho medo de que esta determinação constitu
cional possa constar da Lei ordinária, e irá pressio
nar, de maneira muito violenta, para que os Institu
tos que existem hoje, e que são autônomos e
ainda funcionam, acabem como aconteceu com
o IAPETEC,o IAPI, o IAPC, que há até hoje gende
querendo receber e não consegue. Alguns institu
tos funcionam a contento, e, no flJ11, vamos ficar
trocando alhos por bugalhos.

Portanto, sugiro a supressão do inciso VII, para
que esta matéria vá para a legislação ordinária

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra a nobre Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTEABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, em vez de suprimir este inciso sugi
ro que ficasse "unificação de todos os agentes
públicos de previdência", sem a palavra "progres
siva".

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém quer usar da palavra para contraditar?

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Um
aditamento, Sr. Presidente.

Há Institutos que têm regime municipal, há Ins
titutos que têm regime estadual e há Institutos
que têm regime federal. Sabemos que há Estados
que possuem Institutos próprios que funcionam
muito bem. Para que acabá-los, extingui-los e uni
ficá-los para a União? Vivemos ou não vivemos
numa Federação? Temos autonomia ou não te
mos autonomia municipal e estadual? Isto fere
a autonomia estadual e a autonomia municipal.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém quer usar da palavra para contradita? (pau
sa.)

Passamos a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, defendemos a unificação desses sistemas
de previdência, mas respeitada a autonomia esta
dual e municipal, tal como defendemos para a
Saúde.

Essa unificação deve ser progressiva, porque,
evidentemente, não se pretende seja feita uma
unificação imediata desses sistemas. Como está,
como ocorre hoje, não existe política unificada,
pelo menos com relação à previdência ao nivel
de Estado, ao nível de município.

Existe, rmntas vezes, um cabide de emprego,
existem sistemas absolutamente deficientes, que
não resolvem, de nenhuma maneira, os proble
mas do segurado.

Por esta razão, defendemos que deve existir
um poder central que possa definir funcionamen
to mais adequado para esse sistema.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Aproveitando a oportunidade, devo dizer que tam
bém existem sistemas que funcionam. O maior
exemplo de sistema que não funciona é o federal.

Concordo, em termos, com o Relator, mas sugi
ro, para ficar defmido: "respeitados os sistemas
estaduais e municipais".

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Sr. Presidente, a preocupação do Constituinte Cu
nha Bueno se justifica perante o quadro atual.
No entanto, devemos ter em mente que, tanto
na área da seguridade como na área da saúde,
estamos propondo uma formulação, uma organi
zação diferente e melhor. Por exemplo, no caso
da saúde, entre optar a fila do INPS e o hospital
privado, como é atualmente, fica-se numa arma
dilha. Na área da saúde, e foi o consenso aqui
se encaminhou, propor-se um sistema diferente,
superior, que transcende esses Iímites atuais.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Fo
ra do microfone. InaudíveI.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
Aqui não é área privada, Deputado Cunha Bueno.
Aqui é outra questão. É outra questão que estou
colocando, Ex"

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Por
obséquio, com a palavra o nobre Constituinte
Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDOJORGE 
A argumentação do Constituinte Cunha Bueno
teria sentido se a coisa permanecesse como está.
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Aqui está sendo proposta toda uma formulação,
numa série de princípios, o funcionamento será
provavelmente muito diferente do que atualmente
vemos.

Neste sentido, como a Constituinte Abigail Fei
tosa declarou, seria positivo essa progressiva unifi
cação. Inclusive este termo "progressiva" é bas
tante prudente, porque não coloca término, pode
demorar bastante, pode amadurecer bastante. Se
ria importante, caminharmos para essa uniformi
zação, senão não vamos atingir nunca aquele
princípio do inciso 111, princípio da eqüidade, da
universalidade e da cobertura. Se em São Paulo,
como diz o Constituinte Cunha Bueno, funciona
bem, outros Estados que, porventura, tenham
problemas de recursos, outras prefeituras que te
nham problemas de arrecadação, sempre vão ter
um sistema precaríssimo. Aquela população,
aqueles funcinários que estão trabalhando para
aquela prefeitura nos confins, nos locais mais re
motos, serão prejudicados. O mais justo que a
União possa suplementar, no sentido de eqüida
de, no sentido da universalidade.

Portanto, o inciso VII deve ser mantido.

(Apartes fora do microfone.)
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O Consti

tuinte Cunha Bueno deu um exemplo positivo,
mas, se S. Ex' quiser dar outro, vai ficar difícil.
Na realidade, os exemplos são todos negativos,
existe uma desordem nessa área no Brasil.

Por esta razão, deve haver uma política mais
unificadora, que possa ser regida por princípios
fundamentais e básicos, como os que estão conti
dos neste texto.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
(Fora do microfone)...

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não va
mos ferir a autonomia. Absolutamente. Não va
mos ferir autonomia nenhuma.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Na saúde foi a mesma coisa.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - a mesma
coisa, exatamente.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Como é que colocamos aqui: "todos têm dieito
à seguridade social nos termos da lei", e se não
houver um sistema único para cobrir?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Coloca
mos o termo "progressiva" exatamente para que
/haja condição de o sistema se aperfeiçoar e não
seja feita uma mudança radical, e praticamente
impossível de ser concretizada. O termo "progres
siva" é exatamente para poder dar condição para
que essa unificação se dê num prazo indefinido.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
A luta dos trabalhadores é pelo sistema único.

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra o nobre Constituinte Oswaldo Almeida.
S. Ex' não estava presente. Então, passamos, pri
meiro, para o destaque do Constituinte Cunha
Bueno. S. Ex' pode falar agora sobre o seu.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Sr. Presidente, a nossa intervenção seria dentro
do que estamos discutindo.

Indagamos do Sr. Relator sobre o aspecto da
unificação dos sistemas: onde é que estaria, de

fato, previsto neste art. 15? Seria no número li?
O VII só diz respeito à previdência pública, só
diz respeito aos servidores públicos.

Enfatizo este aspecto. Ouvimos aqui a palestra
do Sr. Ministroda Previdência e S. Ex' foi peremp
tório ao afirmar que só se poderia alcançar em
oito anos a equalização do tratamento do homem
rural em relação ao homem urbano. Isto está re
gistrado, inclusive no documento que nos foi dei
xado.

Este é um ponto do qual não se pode fugir
é necessário ser gravado, de todas as formas,
no texto constitucional, porque para nós é uma
determinante. No instante em que estamos falan
do em reforma agrária com tanta intensidade,
que o homem rural só detém oito dos vinte e
dois benefícios que são dado ao homem urbano,
e assim mesmo pela metade, ninguém vai conse
guir fixar esse homem no campo dentro dessa
linha de conduta. Daí por que a nossa preocu
pação de gravar da melhor forma possivel esse
aspecto.

Comentou-se aqui, por diversas vezes, que fa
ríamos uma redação mais ampla possível, para
que, em sofrendo os cortes naturais que possa
sofrer, ficasse preservada, pelo menos, a essência.
O nosso medo é que, por exemplo, num artigo
como este, o art. 15, que tem sete itens, possam
ser cortados alguns desses itens e deixar um as
sunto importante, qual seja, a unificação do trata
mento do trabalhador rural e urbano dentro do
principio de eqüidade.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Tivemos
essa preocupação e está clara no texto. Inclusive,
no texto original, fizemos até uma refrência parti
cular ao trabalhador rural, que também considero,
como V. Ex', uma classe absolutamente injusti
çada no País, não tem cobertura alguma não tem
assistência de nenhuma espécie e de nenhum
tipo. Neste texto, no inciso 11, se diz: "equalização
no acesso aos benefícios e serviços ...., a todos!
No VII "unificação progressiva de todos os regi
mes públicos de previdência", não havendo ne
nhuma diferença, portanto.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- V. Ex"não admite a possibilidade de se fortale
cer, a exemplo do que saiu no texto original?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sim, mas,
por outro lado, poder-se-ia incorrer também em
outras injustiças. Quando não particularizo ne
nhuma classe e estabeleço um texto abrangente
como este, creio que está realmente incluído, está
contemplada a questão do trabalhador rural.

O SR". CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Só insistito com V.Ex'entre as classes laborio
sas, a que está de fato marginalizada é a do ho
mem do campo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Quando
colocamos aqui: "I - universalização da cober
tura; 11 - equalização do acesso aos beneficios
e serviços, não tenho dúvida alguma...

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- O nosso empenho, Sr. Relator, seria de forta
lecer e até reforçar. A nossa proposta é neste
sentido.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Permite V.Ex' um aparte?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Pois não.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Seria, no caso, no item II1: "eqüidade na forma
de participação do custeio e dos benefícios".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Também.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Existem outros Constituintes que solicitaram des
taques para o mesmo artigo. Temos um pedido
de destaque do Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Retiro, Sr. Presidente, pois o texto comteplou per
feitamente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
está contemplado no caso, na opinião de V. Ex'

Temos, neste art. 15, várias propostas cerca
de cinco requerimentos de destaque do Consti
tuinte Paulo Macarini, que correspondem a pro
posta que foram feitas ao relatório original.

Pergunto ao nobre Constituinte Paulo Macarini
se deseja fazer a justificativa verbal. A proposta
do Constituinte Paulo Macarini está redigida nos
seguintes termos:

"Art. A Previdência Social é monopólio
da União Federal.

§ 10 A Previdência Social poderá criar
plano complementar de aposentadoria.

§ 20 A lei disporá sobre a incorporaão
pela União das instituições compulsórias e
complementares à Previdência Social."

Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTEPAULOMARCARINI
Sr. Presidente, Sr", e Srs. Constituintes, esta
emenda tem alguns objetivos. Primeiro, livrar a
população brasileira de tristes experiências sofri
das com previdência complementar e previdência
particular, que resultaram nos extintos montepios
falidos. Segundo, é se a previdência social com
pulsória é responsável por esta gama de bene
fícios - aliás, inédto no mundo inteiro -, é justo
que ela também posa ter a previdência comple
mentar, usufruindo, inclusive, desses direitos e
dessas vantagens dadas atualmente à previdência
complementar particular.

Outro aspecto de extrema relevância diz res
peito aos institutos estaduais e municipais, que
hoje representam um excessivo ônus para os ES
tados e os Municípios. Evitar-se-ia também, Sr.
Presidente, a acumulação das aposentadorias,
muito comum, inclusive nesses crescentes episó
dios de escândalos, em que determinadas pes
soas são guindadas a certos postos. Há exemplos,
inclusive, no Estado de Santa Catarina, um Conse
lheiro do Tribunal de Contas ficou 15 minutos
no Tribunal e, por equívoco do linotipista do Diá
rio Oficial do Estado, saiu, primeiro, a aposen
tadoria, e, depois, a nomeação.

Esta é uma medida extremamente moraliza
dora.

Se, de um lado, a previdência social conseguiu
tomar-se viável, através do saneamento financei
ro, quero ter a humildade de reconhecer que,
no campos dos benefícios da assistência médico
hospitalar, há, ainda, um longo caminho a percor
rer, e esta Subcomissão tem um grande trabalho
a desenvolver, como também a Assembléia Na
cional Constituinte.
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Estas, as razões do destaque da emenda que
agora estou oferecendo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos a V.Ex', nobre Constituinte. O fato
que S. Ex' citou poderia ser incluído no "Livro
de Recordes" da Güínnes e em 15 minutos o
Conselheiro se aposentou. O menor tempo de
trabalho da história universal.

Concedo a palavra ao Constituinte ADilsonMot
ta, que deseja fazer argumentação contrária.

Solicito que V.Ex' fale junto ao microfone, no
bre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOlTA
Sr. Presidente, não tenho exatamente os termos
da proposta do nobre Constituinte Paulo Macarini,
mas ela não fica muito distante do texto original.
Ela fere, parece-me, o princípio federativo, vai tirar
a autonomia absoluta e total de o Estado parti
cipar na sua autogestão. Este aspecto é muito
sério. Tem-se que preservar que cada Estado faça
a sua unificação, se integre a um sistema. O que
não se pode é unificar um sistema numa Federa
ção e se fazer uma política de um Estado unitário.
Não conseguimos coadunar as duas coisas.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Os servidores estaduais e municipais, sujeitos à
CLT,já são segurados obrigatórios da Previdência
Social.

O SR. CONSTITUINTEADYLSON MOlTA
Mas há uma proposta, meu caro Constituinte.
Aliás, até fIZ algumas sugestões no sentido de
que se unifique o regime jurídico do funcionário
- tem-se que terminar com essa história de CLT
e estatutário. Então, ele é funcionário do Estado,
é estatutário, é ingressado por concurso, e termina
o contrato pela CLT. Isto que tem que terminar.
Unificar o regime jurídico e terminar com esta
dualidade.

O SR.PRES[DENTE (José Elias Murad) -Gos
taria de dar um esclarecimento ao nobre Consti
tuinte Paulo Macarini. Nessa sua proposta, S. Ex'
inclui a proibição para os chamados ínstítutos
de seguridade fechada?

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARIN[ 
A proposta é abrangente, Sr. Presidente. Abrange
todos os Institutos dos Estados, dos Municípios,
as aposentadorias complementares...

O SR. PRES[DENTE (José Elias Murad) - E
até os particulares que são fechados.

O SR. CONSTITU[NTE PAULO MACARINI 
Inclusive o nosso glorioso Instituto de Previdência
dos Congressitas.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - É
porque aí estaria incluído o [PC.

Com a palavra o nobre Constituionte Abigail
Feitosa.

A SRA. CONSTITU[NTEAB[GAlL FEITOSA
Sr. Presidente, o que me preocupa é a criação
de categorias diferentes entre os trabalhadores
civis e militares, funcionários públicos, cada um
com um direito diferente. Para ser mais justo,
os trabalhadores, de modo geral, deveriam ter
um sistema único e de acordo com a contribui
ção, porque há uma mixórdia de tanta aposen
tadoria, cada um por um canto. O sistema único
seria mais justo e teríamos como cobrir melhor
a população. Um grupo de servidores contribuem _

para os Estados, os federais contribuem para o
INPS e os municipais para uma entidade própria
do município. A unificação é mais justa.

O SR. CONSTITU[NTE GASTONE R[GH[ 
Sr. Presidente, peço a palavra para pedir um escla
recimento ao nobre Constituinte Paulo Macarini.

O SR. PRES[DENTE (José Elias Murad) - Tem
a palavra V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGH[ 
Como ficariam aqueles que há 20 ou 25 anos
vêm recolhendo duplamente. Por exemlo, há o
caso dos advogados de São Paulo, há uma Car
teira de Previdência dos Advogados, o [PESP. En
tão, há 25 ou 30 anos, vêm fazendo um duplo
recolhimento - é uma aposentadoria comple
mentar. Como ficariam os seus direitos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACAR[N[ 
A proposta prevê, também a aposentadoria com
plementar. Há um dispositivo, aqui, em que todos
os direitos serão mantidos, e salienta:

"A lei disporá sobre a incorporação pela
União das instituições compulsórias e com
plementares à Previdência Social."

Serão mantidos esses sistemas uma vez que
a Previdência Social poderá criar plano comple
mentar de aposentadoria, previsto no § 10, no
artigo em que toma monopólio da União a Previ
dência Social.

O SR. CONSTITUINTEGastone Righi - Ape
nas para completar.

Admitamos que o [PES, do Estado de São Pau
[o, passe para o [NPS e o segurado continuaria
com o mesmo direito como se tivesse a dupla.
Mas é o próprio Constituinte, que nos diz que
há entidades privadas que são absolutamente ín
viáveis, com recolhimentos que não têm baliza
mento real e que estão fadada à falência, como
todas que vieram a falir, e serão absorvidas pelo
lNPS, e o INPS terá que absorver, com isto, um
prejuízo inevitável no plano final dessa entidade.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARlNI 
Esta matéria será disciplinada por lei cornplernen
tar.

O SR. RElJ\TOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presí
dente, a proposta do nobre Constituinte Paulo
Macarini está parcialmente contemplada no texto
que ora examinamos, no inciso VII, do art. 15,
quando diz:

"VII - Unificação progressiva de todos os
regimes públicos de Previdência."

E também o art. 19, quando diz:

"Art. 19.Aseguridade social manterá plano
de seguro coletivo de caráter complementar,
facultativo aos segurados, cujos rendimentos
do trabalho ultrapassem o limite máximo de
salário-contribuição fixado em lei, observado
o disposto no parágrafo único do artigo se
guinte."

A diferença é não estarmos defendendo o mo
nopólio neste momento. Além do mais, o art. 24,
também vem de encontro à intenção da proposta
do nobre Constituinte Paulo Macarini, quando diz:

"Art. 24. É vedada a subvenção ou íncen
tivo fiscal dos poderes públicos às entidades
de previdência privada com fins lucrativos."

Portanto, a proposta do nobre Constituinte Pau
lo Macarini está contemplada quase que em sua
totalidade no texto do Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Cha·
mo a atenção dos caros Colegas Constituintes
sobre a possibilidaife de, se aprovada esta pro
posta fecharmos as portas a todos aqueles institu
tos da chamada seguridade fechada e até ao nos
so próprio [PC.

Algum dos Srs. Constituintes deseja manifes
tar-se?

O SR. CONSTITU[NTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, votarei contra, porque a proposta é
no sentido de se estatizar o Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Per
gunto, ao nobre Relator se S. Ex' tem algum escla
recimento.

O SR. RElJ\TOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, apenas volto a insistir com o nobre Constí
tuinte Paulo Macarini. Considero que o art. 19,
dá uma oportunidade grande para que a proposta
de S. Ex' seja quase que na totalidade contem
plada. O texto não foge da intenção da proposta
de S. Ex' apenas não cita o monopólio. Não sei
se seria possível, num repente, estabelecermos
- esta que é a questão. Então, estabelecemos
que unificação seja feita de uma forma progres
siva e não havendo, de maneira alguma, um inves
timento de recursos públicos em qualquer tipo
de previdência privada.

O SR. PRES[DENTE (José Elias Murad) - Va
mos passar à votação, pela ordem de entrada,
das propostas de requerimento de destaque. Em
primeiro lugar, o requerimento de destaque do
nobre Constituinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Solicitamos o auxílio do Relator para, enfati
zando a necessidade da nossa visão, gravar ou
deixar marcada a necessidade da equalização ou
da eqüidade do tratamento do homem rural. Não
sei se o nobre Relator teria condições de ajudar
nesse enfoque. Quero ir mais à frente, nobre Rela
tor: na atual Constituição - estamos sendo até
repetitivos, mas entendo que este é assunto de
suma importância - na atual Constituição, é pre
visto um tratamento previdenciário igual- clara
mente, está escrito - para o trabalhador rural
e urbano, e isto não se fez. Então, o nosso temor
é que se faça uma nova Constituição sem caracte
rizar este aspecto e, com muito mais razão, o
tratamento ficar sujeito a um conceito diverso da
quele que é responsável pela seguridade e que
se quer fazer em 8 anos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos submeter à votação. Peço à nobre Consti
tuinte Maria de Lourdes Abadia fazer a chamada.
Os que estiverem de acordo com a proposta...

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presi
dente, antes de encerrar esta discussão, devo dizer
que, no texto original, tive uma preocupação espe
cial com o trabalhador rural. Entendo que no
Substitutivo a proposta ficou mais abrangente e
inclui não apenas o trabalhador rural como todos
os outros. De maneira que seria restritivo se eu
incluísse apenas o trabalhador rural, eu estaria
dando ênfase a esta categoria e desmerecendo
as demais que não estariam sendo citadas. A
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preocupação é a mesma, também tenho esta
mesma preocupação.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Se V. Ex" me permite, fiquei mais preocupado
agora, porque, no seu texto original, houve uma
preocupação especifica. No segundo, já deixou
de haver a especificidade da preocupação - já
não vejo mais preocupação.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Porque
a proposta se tomou muito mais abrangente, in
cluindo, de forma clara, esta categoria que consi
dero ser muito injustiçada no País.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos colocar em votação.

O SR. CONSTITUINTE Joaquim Sucena - Sr.
Presidente, apenas uma orientação para votação:
são duas ou três propostas?

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - São
três.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Então, é votada uma de cada vez...

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)-São
diferentes. Por exemplo: a do nobre Constituinte
Cunha Bueno é apenas sobre o inciso VII - su
pressiva; ao passo que a do nobre Constituinte
Oswaldo Almeida é uma emenda aditiva.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -
V. Ex'me permite apenas um pedido de esclareci
mento ao Sr. Relator?

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não, Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
O Sr. Relator referiu, agora, que todos têm abran
gência. Pondero: segundo o entendimento de V.
Ex" a mãe de famíliaestaria incluída para o direito
de aposentadoria?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Estou
considerando a universalização, evidentemente,
procurando incluí a cobertura.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Como é que V. Ex" então, exclui, no item 11, do
art. 16, os dependentes? Porque V. Ex" considera
dependentes.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Como
dependentes? como excluo os dependentes?
"Ajuda à manutenção dos dependentes".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
"Ajuda à manutenção dos dependentes", o que
quer dizer que esses dependentes não estão in
cluídos na aposentadoria, por exemplo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não en
tendi a colocação de V. Ex"..

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
A mulher, a mãe de família, a dona-de-casa...

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi)- Estou-me
referindo a menores dependentes, a órgãos. Não
estou entendendo, realmente, a dúvida de V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI -
V. Ex" diz que todos gozam de todos os direitos
dentro da Previdência Social.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Se assim é, quando V. Ex" situa a manutenção
dos dependentes - "ajuda à manutenção dos
dependentes" - está separando beneficiários e
dependentes. Ora, a esposa, a dona-de-casa, a
mãe de famíliaé dependente, hoje, na Previdência.

O SR. FLORICENOPAIXÃO-Se ela contribuir
também para a Previdência Social, na condição
de dona-de-casa, ela passa a ser, além de depen
dente, também...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Por isso vai ser preciso explicitar,senão, fica aqui
o dependente.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
A Comissão dos Trabalhadores aprovou, ontem,
o item XXXV:

"Aposentadoria para as donas-de-casa,
que deverão contribuir para a seguridade so
cial."

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Questão de ordem, Sr. Presidente. (Assenti
mento da Presidência.)

O Constituinte Gastone Righi está discutindo
o inciso 11, do art, 16 e estamos no art, 15.

(Fora do microfone. Inaudivel.)
Quando chegarmos lá, discutiremos este as

sunto, Constituinte.

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

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Inicialmente, peço a V. Ex" me releve o fato de
ter chegado atrasado, e, por isso, estou levantando
esta questão de ordem.

Dentro do espírito do destaque do ilustre Cons
tituinte Oswaldo de Almeida, há um destaque de
minha autoria, relativamente a esta matéria tam
bém, e que, por conseqüência, teria que ser incluí
do aí:

"APrevidênciaSocial será uniforme e equi
valente a todos os seus associados e depen
dentes, urbanos e rurais."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - É
que não estava aqui, porque V.Ex" separou, mas
já foi localizado pela Assessoria.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, não quero ser intransigente.

O inciso D, quando diz que há equalização de
acesso aos benefícios e serviços a todos, deixa
claro - e não faço uma obstinada oposição a
esta colocação - que o termo contempla, tam
bém, o trabalhador rural.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDOALMEIDA
- Nobre Relator, permite-me um reforço?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Perfeita
mente.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDOALMEIDA
- Preocupei-me muito em olhar o texto constitu
cional vigente, que é enfático: grava o trabalhador
urbano e o trabalhador rural, só que não ocorre
a obediência a esse texto constitucional. Veja
bem V. Ex" aquilo está explícito. Se não explici
tarmos, com muito mais razão vejo a possibilidade
de continuar marginalizado esse segmento. Exa
tamente por isso estamos fazendo todo esse em-

penho, para que seja bem caracterizada, neste
novo texto constitucional, esta preocupação.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -Isto
feito, vamos votar, primeiro, proposta do Consti
tuinte Oswaldo Almeida, anexada à do Consti
tuinte Paulo Macarini, uma vez que a do Consti
tuinte Cunha Bueno é apenas sobre o inciso VII,
do art. 15.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDOALMEIDA
- Permita-me. A proposta do nobre Constituinte
Paulo Macarini, que reforçamos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - V.
Ex" retira a sua e reforça a do Constituinte Paulo
Macarini.

Se a aprovarmos, fica prejudicada a do Consti-·
tuinte Cunha Bueno, porque é apenas sobre o
inciso. Podemos votar separado?

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Coloca-se urbano e rural, civil e militar.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - São
duas propostás. Uma apenas sobre o inciso VII,
do Constituinte Cunha Bueno; a outra é genérica.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - São duas
propostas do Constituinte Paulo Macarini?

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -Sim
são duas.

A primeira proposta do Constituinte Paulo Ma
carini diz:

"A Previdência Social é monopólio da
União Federal."

Este seria o caput do artigo.
Depois vem parágrafo;

"§ IDA Previdência Social poderá criar
plano complementar de aposentadoria."

Em seguida vem o § 20
;

"A lei disporá sobre incorporação pela
União das instituições compulsórias e com
plementares de Previdência Social."

Segundo destaque:

"§ 3D A Previdência Social será uniforme
e equivalente a todos os seus associados e
dependentes, urbanos e rurais."

Então, vamos votar a primeira do Constituinte
Paulo Macarini, que tem um artigo e dos 2 pará
grafos.

"A Previdência Social é monopólio da
União Federal.

§ 1c A Previdência Social poderá criar
plano complementar de aposentadoria.

§ 20 A Lei disporá sobre a incorporação
pela União das instituições compulsórias e
complementares de Previdência Social."

Vamos votar esta. Peço à Constituinte Maria
de Lourdes Abadia faça a chamada. Os que estive
rem de acordo com esta proposta queiram dizer
"sím",

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
"Não" quinze; "sim" cinco.

Vamos passar, à segunda proposta do Depu
tado Paulo Macarini:
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"APrevidência Social será uniforme e equi
valente a todos os seus associados e depen
dentes, urbanos e rurais."

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com essa proposta queiram dizer "sim", os que
forem contrários queiram dizer "não". Solicito à
nobre Deputada Maria de Lourdes Abadia faça
a chamada.

o SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Pela ordem, Sr. Presidente. Só para entendimento:
onde é que vai se encaixar essa emenda?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - No
art. 15, inciso VIII.

O SR. CONSTITUINTEEDUARDOJORGE 
Seria, por acaso, substituindo o inciso I?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Se
ria em substituição ao inciso 11.

"Equalização do acesso aos beneficios e servi
ços."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - V. Ex'
pode, por favor, repetir para mim o texto?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou
repetir. O texto é o seguinte:

"APrevidência Social será uniforme e equi
valente a todos seus associados e depen
dentes, urbanos e rurais."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - É dife
rente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
termo teria que ser, então, "seguridade social.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Se for aprovada a emenda, ficariam a 1 e a
2, e ficaria a cargo do Relator dar uma redação
definitiva.N. já se fala em Previdência Social, esta
expressão tem que ser suprimida.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
proposta é acolhida por esta Presidência.

Então, vamos passar à votação. Solicito à Depu
tada Maria de Lourdes Abadia faça a chamada
dos nomes.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - De
zoito "sim", e dois "não".

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
-Apenas para reiterar a questão da redação final,
que poderia ficar a critério do Relator, que poste
riormente, nos daria a forma exata a que tenha
chegado sobre essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Co
locamos aqui: "atenção para a redação"

O SR. CONSTITUINTEJOAQUIMSUCENA
Sr. Presidente, há necessidade de atenção real
mente, porque aí o termo usado é "Previdência",
não é "seguridade".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
corrigimos.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - (Falha
na Gravação) - ... e substituídos pela proposta

aprovada agora, com a mudança do termo "previ
dência" para seguridade".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos colocar em votação a proposta supressiva
do Constituinte Cunha Bueno, com relação ape
nas ao inciso VII.

Os que forem a favor da proposta do Consti
tuinte Cunha Bueno queiram dizer "sim".

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - V.
Ex" retira, Constituinte Cunha Bueno? Ou acres
centa?

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
(Fora do microfone. Inaudível.)

O SR. CONSTITUINTEJORGE UEOOED) 
Sr. Presidente, para contestar.

A idéia, inclusive, da unificação partilha se por
todo o País, todos os congressos de trabalha
dores, para a unificação da seguridade social nas
mãos da União. O que ocorre nos municípios
e nos Estados, na verdade, foi o fracasso da segu
ridade social. A falta de controle, a falta de físcali
zação é muito menor na União do que acontece
nos Estados da Federação e nos Municípios.

Para facilitar,agora, essa fiscalização, propõe-se
a administração tripartite da Previdência, com re
presentantes do Governo, dos trabalhadores e dos
empregadores. Então, centralizar para evitar a má
distribuição desses recursos, que, inclusive, trans
formaram as previdências dos Estados hoje em
verdadeiros cabides de empregos incontroláveis.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - Sr.
Presidente, peço para contestar.

Entendo que a fiscalização por parte dos traba
lhadores é muito mais fácil desde o pequeno mu
nicípio, ao médio, ao grande e ao Estado, do
que na União. Nela é que será infiscalizável.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, esta matéria já foi discutida e devemos
colocá-Ia em votação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En
tão, vamos colocar em votação. Quem for a favor
da emenda do Constituinte vota SIM, quem for
contrário vota NÃO.

Solicito à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia faça a chamada dos nomes.

(Procede-se à votação)

O SR. PREDJENTE (José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado: 12 "não" e 7 "sim".

Fica mantida a redação do Relator.
O art. 16 tinha uma proposta do Constituinte

Oswaldo Almeida, mas S. Ex" a retirou. Há uma
proposta do Constituinte Eduardo Moreira, ao art.
16, item V: "aposentadoria por tempo de serviço,
salário integral".

Com a palavra o Constituinte Eduardo Moreira.

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

(Assentimento da Presidência.)
Para voltar àquele assunto. O item 111 exclui a

dona-de-casa; "proteção à maternidade, notada
mente à gestante, assegurado o descanso antes
e depois do parto com remuneração igual à perce
bida em atividade".

Dona-de-casa não percebe remuneração, está
excluída a dona-de-casa. O caput é genérico,
é muito bom...

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - A dúvida
inicial de V. Ex" era com relação ao inciso lI, a
manutenção dos dependentes. Respondo a V.Ex".
A dona-de-casa, não sendo contribuinte, é depen
dente. Desde que contribua, evidentemente ela
não é dependente.

O SR. CONSmUINTE GASTONE RIGHI, -
V. Ex"afirma, segundo o seu caput, que a dona
de-casa estaria contemplada.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Contem
plada, Sr. Constituinte, desde que ela seja contri
buinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Estaria com o direito a ser contribuinte, em sendo
dona-de-casa. Mostro, pelo inciso 111, que ela está
discriminada: "proteção à maternidade, notada
mente à gestante, assegurado o descanso antes
e após o parto, com remuneração" - agora,
perceba - "igual à percebida em atividade", ou
seja excluí gente que trabalha sem remuneração.
Aqui deveria dizer: "com remuneração igual ao
seu salário de contribuição", ou algo parecido.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, não há o que contestar, porque
não há emenda apresentada. - Para tranquUizar
o Sr. Constituinte Líder o PTB, o que, na verdade,
se vai construir na lei é o entendimento de que
esta remuneração é sobre a contribuição que a
dona-de-casa faz para a Previdência Social, evi
dentemente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Mas a lei vai contrariar...desde que haja contri
buição...

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
A lei complementar não vai contrariar. Feita a
contribução, toma-se por ali a base para a contri
buição.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Perfeita
mente.

O SR. CONSmUINTE JORGE UEQUED - Co
mo não há emenda, não há como contrariar nem
discutir.

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

O SR. CONSmUINTE EDUARDO MOREIRA
- Sr. Presidente, apenas penso tenha sido um
lapso do nobre Relator, que, no inciso V, do art.
16, - "aposentadoria por tempo de serviço, com
salário integral". Queremos apenas acrescentar:
"por tempo de serviço e invalidez permanente,
com salário integral", já que com invalidez não
vai ter tempo de chegar a completar o tempo
de serviço, evidente, e como não estava incluído...

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Coloca
mos no inciso I: "cobertura dos eventos de doen
ça, invalidez e morte". Incluídos estão os casos
de acidentes de trabalho e velhice. Eu entendia
que esta contemplava a questão de V. Ex", mas,
se isto não estiver claro, não vejo nenhuma dificul
dade que se possa incluir o texto o termo "inva
lidez".
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o SR. CONSTITUINTE EDUARDO MOREIRA
- Taxativo com salário integral, enquanto que
no inciso I,não dá salário integral.

O SR.RELATOR (CarlosMosconi)- Concordo
plenamente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Relator acolhe a sugestão. Vamos votar. Solicito
a chamada para esta votação, lembrando que o
Relator acolheu a sugestão: inclusão do termo
"invalidez"no inciso V, § 16. Quem estiver a favor
queira votar "sim" quem for contrário vota "não".

Vai-se proceder à votação.
(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vo
taram "sim" 19, Srs Constituintes. Aprovado por
unanimidade dos presentes.

Há um outro pedido de destaque para outro
inciso do art. 16, parágrafo único, do Constituinte
Antônio Carlos Mendes Thame, que está com a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, Sr. Relator,
diz o parágrafo único:

"Quando o segurado exercer atividade la
borativa que o exponha aos riscos de doen
ças, o tempo de contribuição exigido para
a habilitação à aposentadoria por tempo de
serviço será reduzido na proporção do risco,
de acordo com critérios a serem estabele
cidos em lei."

O parágrafo está perfeito. Por uma omissão,
deve ter sido esquecido o caso de acidentes de
trabalho, que caracteriza a periculosidade. Então:
"riscos de acidentes do trabalho e doenças profis
sionais", que é diferente.

Já há uma legislação que dá às doenças profis
sionais o mesmo tratamento dos acidentes de
trabalho, mas há casos em que não há riscos
de doença; é o caso, por exemplo, de quem traba
lha numa plataforma de petróleo, ele não vai ficar
doente, mas há o risco de perigo de acidente;
não vai ficar doente, nunca, é até saudável uma
brisa maritima, mas é o adicional de periculo
sidade. Então, nós estaríamos só aceitando o adí
cíonal de insalubridade aqui, e recusando o caso
de periculosidade. Sugiro também a retirada da
palavra "laborativa" - esta palavra não existe no
nosso idioma - por "atividade", "exercer ativi
dade profissional que o exponha a riscos".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Como sugestão, Sr. Relator, era só excluir a ex
pressão "de doenças". Quando segurado exercer
atividade que o exponha a riscos, o tempo de
contribuição exigido para ... "Fica abrangente".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O Consti
tuinte Antônio Carlos Mendes Thame tem a preo
cupação também de não excluir esta questão de
acidentes de trabalho. Eu já a entendia contem
plada neste artigo, no inciso I, quando me refiro
especificamente à questão de acidente do traba
lho. Não vejotambémjnconveniente em se incluir,
no parágrafo, o termo.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Per
gunto se algum Constituinte quer tecer argumen
tos contra a proposta apresentada. (pausa.)

Então, passamos a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, já manifestei o meu ponto de vista. Não
vejo incoveniente em se alterar o texto, no sentido
de contemplar a proposta do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame. O Constituinte Gastone
Righifeztambém uma sugestão de não se alterar.
Então, consulto o Constituinte Antônio Carlos
Mendes Thame, que é o autor da emenda em
questão, se esse coloca de acordo com esta pro
posição.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDESTHAME - Eu preferiria colocar "riscos
de acidentes de trabalhos e de doenças profissio
nais". O Constituinte Gastone Righi tem toda a
razão. Quando o segurado exercer uma atividade
que o exponha a riscos, mas não devemos, na
normajurídica, fazerde forma que a hermenêutica
seja muito extensa. Pode ser interpretada como
risco de perder o emprego. Deixaria muito vago.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Nobre Constituinte Antôniocarlos Mendes Thame,
a proposta do Constituinte Gastone Righi amplia,
inclusive,a proposta de emenda de V. Ex"amplia,
inclusive as possibilidades de atendimento.

(Apartes fora do microfone)

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Uma observação: doenças profissionais abran
gem apenas dois tipos de adicionais, ou dois tipos
de redução, para efeito de aposentadoria. Segun
do a lei em vigor, são três os tipos de aposen
tadoria, que a lei chama de especiais: aposen
tadoria quando a atividade é penosa, quando a
atividade é insalubre e perigosa. Doença profis
sional só abrange um tipo de risco, que é a insalu
bridade. Portanto, este termo não pode, porque
estaria excluindo a penosidade e a periculosidade.
Então, eu ficaria com a terminologia adotada pelo
Constituinte Jorge Uequed, limitando-se "a ris
cos", e não se fala mais nada a respeito.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME - Observo que a última colo
cação do Constituinte F1oriceno Paixão, introduz
um elemento a mais que não me havia ocorrido,
e S. Ex' coloca com muita propriedade. Sugiro
então, fique: "quando o segurado exercer ativi
dade penosa ou que o exponha ariscos...", porque
a penosa é diferente, a penosa pode não ter risco
de nada a ser penosa.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Então, tem-se que acrescentar alguma coisa,
para não...

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME - Exatamente. V.Ex"colocou
muito bem, o sujeito que tem uma atividade peno
sa que o desgasta fisicamente, ainda que nunca
vá ficar doente, que não tenha riscos de ferimento,
mas o fato de ser penosa já dá aposentaria espe
cial. V. Ex" tem toda a razão.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Aí fica
muito restritivo. Mesmo as não penosas podem
expor a riscos, e aí, se colocarmos penosas...

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos colocar em votação. Solicito ao Constituinte
Antônio Carlos Mendes Thame dê a redação fmal
que propõe, porque só pode haver qualquer modi
ficação através do seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente gostaria de
deixar a cargo do Relator, que tem mostrado uma
preocupação muito grande em aproveitar o que
já existe consagrado na nossa legislação - notei
isto na parte de meio ambiente -, para que, ob
servada a legislação, consagra a preocupação de
que estes três casos de aposentadoria especial,
como colocou muito bem o Constituinte Flori
ceno Paixão, sejam realmente contemplados no
espírito deste parágrafo único.

O SR. CONSmUlNTE FLORICENO PAIXÃo
- Mesmo porque nós temos aqui, grande núme
ro de médicos. O exercício da profissão de médico
enseja a aposentadoria especial aos 25 anos, por
que é considerada atividade penosa.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Relator, toda atividade penosa expõe o traba
lhador a riscos. Todas, sem dúvida.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Gostaria
de tomar mais definitiva a questão, solicitando
ao Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame
esboce uma redação para o parágrafo.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDESTHAME -Sugiro: "quando o segurado
exercer atividade penosa ou que o exponha a ris
cos," o demais é idêntico. Entendo que há casos
de atividades penosas que não estão contempla
dos com insalubridade nem com periculosidade,
pode ser que o Constituinte Gastone Righi tenha
razão -, mas não vejo motivo para que a lei,
que prevê aposentaria especial, especifique os três
casos.

O SR. CONSmUlNTE FLORlCENO PAIXÃo
-Já temos na lei ordinária três tipos de redução
de tempo de serviço para a aposentadoria chama
da especial: a atividade penosa, a atividade insalu
bre e a atividade perigosa. Se deixamos o texto
como está, estaremos afastando a aposentadoria
especial para médicos, para dentistas, para o ma
gistério, para o motorista profissional, e tantas
outras profissões que são consideradas atividades
apenas penosas.

O SR. CONSmUINTE JORGE UEQUED 
Constituinte Floriceno Paixão, por isto que a
emenda do Constituinte Gastone Righi é mais
ampla e facilitaa elaboração deste trabalho.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Mantém
o risco e retira a doença.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Pelo que depreendi, o Constituinte Antônio Carlos
Mendes Thame acata esta sugestão.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDESTHAME-Acato, substituindo a palavra
"laborativa" por "atividade penosa". Se houver
redundância, o que excede não prejudica. Con
cordo com a observação do Constituinte Gastone
Righi. Surgiro o mesmo princípio que nos nor
teou, ao consagrar a expressão "pesquisa e de
senvolvimento científico e tecnológico", permi
tindo que se insira aí a expressão "atividade peno
sa ou que exponha a risco", ascendendo à coloca
ção do Constituinte Gastone Righi.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Apenas
para uma questão de informação. Pergunto ao
Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame e
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também ao Constituinte Gastone Righi se a inclu
são do termo "penosa" não é restritiva Se não
incluirmos a palavra "penosa", fica muito abran
gente, qualquer atividade, que não precisa ser ne
cessariamente "penosa", é uma atividade que o
expõea riscos.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Acontece que este que vem
aí na frente é que é a grande restrição. Estamos
com uma oração subordinada adjetiva restritiva
que diz: "quando o assegurado exercer uma ativi
dade que exponha a riscos de doenças".

O SR. RELATOR (Carolos Mosconi) - Retirare
mos o termo doenças.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - "Uma atividade penosa que
o exponha a riscos".

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) -Sim, mas
se estiver aí, ela exclui as outras com uma conota
ção restritiva. Estou querendo dizer que poderá
haver atividades não penosas e também se expor
o trabalhador risco.

Não estou colocando "e" penosa e que o expo
nha a riscos".

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - para incluir a "penosa", se
não a "penosa" não entrar.

O SR.CONSTlTUINTE GASTONE RIGHI- Sr.
Relator, apenas como observação, não preten
dendo ditar cátedra Se se colocar "penosa", a
boa técnica recomendaria ter que se pôr ainda
"insalubre e perigosa". Ou se colocam as três
ou se põe apenas em forma genérica.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Só que atividade penosa não é doença. Ativi
dade penosa não é risco.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos submeter a voto.

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

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

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Tenho a impressão de que não é difícil fazer
a adaptação, se a emenda for aprovada. Se se
colocar a palavra "penosa", teremos que colocar
também "penosa, insalubre e perigosa". Se ado
tarmos a idéia do Constituinte Gastone Righi, fi
cando só a expressão "em riscos", estaremos
afastando "a atividade penosa", porque ela não
é considerada um risco, no meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Co
mo redação final podemos propor: "quando' o
segurado exercer uma atividade penosa, insalu
bre, perigosa, ou que o exponha a riscos".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, creio que o texto, desta maneira, fica claro:
"quando o segurado exerce atividade que o expo
nha a riscos, o tempo de contríbuíção exigido...
"Fica claro, fica perfeito, não há dúvida nenhuma.
Fica exatamente dentro de que V. Ex' pretende,
e sem nenhuma restrição, sem nenhuma limi
tação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Só como reforço: não se poderia incluir penosi-

dade, sem excluir mais abaixo, "será reduzido
na proporção do risco". Vai ser reduzido na pro
porção da penosidade. Então também precisaria
acrescentar mais isto,

O SR. CONSTITUINTE FLORlCENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, consulto o Sr Relator se consi
dera, como mérito, a palavra "risco" como tam
bém abrangendo a atividade penosa.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Perfeita
mente.

O SR.CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Porque isto, tenho certeza até, vai ser objeto
da decisão judicial mais tarde. Ainda insisto na
questão da expressão "atividade penosa, insalu
bre e perigosa".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra a nobre Constituinte Abigail Fei
tosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, sugiro que este parágrafo tenha
a seguinte redação: "quando o segurado exercer
atividade que o exponha a riscos de doenças e
acidentes, o tempo de contribuição..." retirando
"laborativa" e colocando "acidentes".

O SR. CONSTITUINTERAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, a sugestão dada pelo Relator
tem uma abrangência maior e resolve todas estas
discussões. Caso não sendo aceita, vamos pôr
em votação o original do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
discutimos muito em cima deste parágrafo. Pedi
mos ao Constituinte Antônio Carlos Mendes Tha
ma de a redação final, e faremos a votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - A minha proposição:

"Quando o segurado exercer atividade que
o exponha a riscos, ou seja, penosa", - gos
taria de manter - "o tempo de contribuição
exigido para habilitação à aposentadoria por
tempo de serviço será proporcionalmente re
duzido, de acordo com os critérios a serem

estabelecidos em lei."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Sr. Relator solicita ao Constituinte repita a pro
posta.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Tenho mais uma pequena
correção: "quando o segurado exercer atividade
profissional - porque "laborativa" não existe no
dicionário - que o exponha a riscos, ou seja,
penosa o tempo de contribuição exigida..."

Delego, com a maior satisfação, ao Relator o
critério da elaboração da redação final.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame con
corda, conquanto que se mantenha a idéia pro
posta, que a redação seja feita dentro desta linha
de pensamento, esclarecendo que conste o têmo
"atividade penosa" para ficar bem claro.

Vamos solicitar a chamada para votação.

O SR. RELATOR (Carlos Mosc:oni)- Apenas
para satisfazer minha curiosidade. O Constiuinte
Antônio Carlos Mendes Thame afirmou que a pa
lavra "laborativa" não existia.Apalavra existe, mas

é que não deu tempo de chegar ao dicionário,
o termo é novo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Aceito. Está certo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos votar. Os que estiverem de acordo com a
proposta do Deputado Antônio Carlos Mendes
Thame, para que se enclua a palavra "penosa"
onde couber, queiram dizer sim.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Retiro
a palavra "laborativa".

O SR PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Relator concorda em tirar a palavra "laborativa"

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com
a proposta do Constituinte Antônio Carlos Mendes
Tharne, que se coloque, fazendo a redação ade
quada, a palavra "penosa" e a expressão "ativi
dade profissional", queiram dizer sim.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado:

Votaram Sim 17 Srs. Constituintes; votaram
Não 2 Srs. Constituintes. Não houve abstenção.

Aprovada.
Há uma proposta do nobre Constituinte Cunha

Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, a proposta: Acrescente-se "onde cou
ber". No meu entender, seria no art 19.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Ain
da não chegamos lá.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Ê
outra. Seria para ser transformada no art. 19

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Srs.
Constituintes, esta proposta seria para o art. 19
e mudaríamos a numeração.

A proposta é a seguinte:

"A todo cidadão brasileiro maior de 65
anos; independente de prova de recolhimen
to de contribuição previdenciária, a União pa
gará um salário mínimo a título de aposen
tadoria, mediante requerimento do interes
sado."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha
Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Po
demos acrescentar, Sr. Presidente: "desde que
não possua outra fonte de renda".

Sr. Presidente, gostaria que todos os Compa
nheiros apoiassem esta proposta, porque sei de
inúmeros cidadãos que trabalharam durante a vi
da inteira - e nesta idade já deram a sua contrí
buição ao País - e, muitas vezes, não têm os
comprovantes de que recolheram ou, outras ve
zes, nem mesmo recolheram. Ê justo que nessa
idade possam ter, pelo menos, um final de vida
digno. Com um salário-mínimo terão a oportu
nidade de, em um asilo particular, ou asilo de
entidades religiosas etc., ter um finalde vida digno.

Por isso, solicito o apoio e a colaboração dos
nobres Colegas.

Este é o meu encarrunhamento.
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o SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Per
gunto se algum Constituinte que contrapor argu
mentos ao que está aqui proposto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MINCARONE
- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE PAULO MINCARONE
- Sr. Presidente, apenas para esclarecer que na

liegislação atual há um beneficio aos idosos com
mais de 70 anos, de meio salário-mínimo, que
pelo menos alguma vez tenha contribuído para
a Previdência Social. Esta emenda é um pouco
mais abrangente e menos burocrática do que a
legislação existente.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, esta emenda está dentro do espírito do
texto do substitutivo. Tem um grande alcance so
cial. É uma emenda justa, e acolho-a na sua tota
lidade.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos subemetê-Ia a votos.

Solicito a chamada dos Srs. Constituintes para
a votação.

Os que estiverem de acordo queiram dizersim.
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vou
-proclamar o resultado: votaram Sim 19 Srs. Cons
lfituintes.

Aprovada por unanimidade.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V. Ex", para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, como se trata de assunto de tamanho
alcance social, peço licença a V. Ex", para que,
em vez de somente eu ter sido o autor, que cada
Um dos membros desta Subcomissão pudesse
ássinar também a proposta, para que, amanhã,
Ibssem considerados autores, uma vez que sem
o voto de S. EX"" ela não teria sido aprovada.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - En
qilanto o nobre Constituinte Cunha Bueno reco
lhe as assinaturas, vamos passar à apreciação
~ art. 19, que tem dois requerimentos de desta
~e. O primeiro é o nobre Constituinte Oswaldo
Attneida.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Os
wa1do Almeida. (pausa).

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Qual é o artigo, Sr. Presidente?

O SR.PRESIDENTE(José EliasMurad)-Esse
aí ficou como 19 e este aqui já será o 20. Vamos
continuar com a numeração. Depois, na redação
final, far-se-áa renumeração necessária.

Vamos passar para a proposta ao art. 19, reque
rimento de destaque do nobre Constituinte Paulo
Macarini:

"Aoart. 19. Acrecente-se a expressão "como
monopólio".

O art. 19 tem o seguinte teor:

"Art. 19. A seguridade social manterá plano
de seguro coletivo de caráter complementar fa-

cultativoao segurados cujos rendimentos do tra
balho ultrapassam o limite máximo de salário
de contribuição fixado em lei, observado o dis
posto no parágrafo único do artigo seguinte."

O nobre Constituinte Paulo Macarini pPropõe
que se acrescente a expressão "como mono
pólio".

Seria logo no inicio: "Aseguridade social man
terá como monopólio.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI
Sr. Presidente, vou retirar este destaque, mas me
reservo o direito de reexaminar este assunto na
Comissão Temática.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Está retirado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, apenas uma observação ao Sr.
Relator. No art. 19 se fala em limite máximo
de salário-contribuição. Esclareço a S. Ex" que
hoje para a PrevidênciaSocial não há limitemáxí
mo de salário-contribuição. Há limite máximo
de pensão ou aposentadoria, mas não de salário
contribuição. Agora ultrapassam os vinte salários
mínimos e continuam contribuindo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Acredito
que o limiteseja de 20 salários mínimos. O limite
previsto sobre a contribuição, é de 20 salários
mínimos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Era.

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi)- Hálimite.
Não estamos estabelecendo neste artigo ne
nhum limite. Havendo limite e o indivíduo ga·
nhando acima e querendo contribuir acima, ele
tem o direito. É o que acontece hoje, segundo
entendo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Se a legislação estabeleceu limite,ela tem a base
constitucional para fazê-lo.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Claro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Houve desistência. Portanto, não há votação.

Pedido de destaque ao art. 19, do nobre Cons
tituinte Oswaldo Almeida. S. Ex" não está pre
sente.

Fica prejudicado.
Vamos passar ao pedido de destaque ao art.

20, de autoria do nobre Constituinte Eduardo
Jorge. Na verdade, tinha sido proposto ao origi
nai, mas está agora correspondendo ao art. 20
do substitutivo.

Com a palavra o Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE
Sr. Presidente, a emenda trata da questão do
custeio da seguridade social e detalha as três
fontes possíveis.

No item I, em vez de lucro bruto, estamos
propondo que seja o faturamento bruto das em
presas. Esta é a questão. Inclusive, se não me
engano, era esta a posição no relatório inicial.
Há, evidentemente, problemas em relação ao fa
turamento bruto, pode haver problema de bítrí
butação. No entanto, ainda é mais correto incidir
sobre o faturamento bruto, porque o lucro é mui
to mais manípulável, muito mais difícil de se
acompanhar e de se precisar do que o fatura-

mentô bruto. Se houver algum problema na ope
racionalização da taxação do faturamento bruto,
será muito menor do que se operacionalizar em
cima do lucro bruto. Certamente a taxação em
cima do faturamento bruto dará um rendimento
muito maior para a seguridade social.

Por este motivo, deve ser mantido o espírito
do relatório inicial do nobre Constituinte Carlos
Mosconi, quando S. Ex" falava em faturamento
bruto, não aceitando esta troca para lucro bruto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, para facilitarà Mesa, temos cinco
emendas sobre o mesmo assunto. Podíamos
aglutinar as cinco que tratam do mesmo tema
e correspondem às mesmas expressões, o que
facilitará em muito os trabalhos desta Subco
missão. Uma, do Constituinte F1oriceno Paixão,
uma, de minha autoria, uma, do nobre Consti
tuinte Eduardo Jorge, uma, do Constituinte Cu
nha Bueno, e outra, do nobre Constituinte Paulo
Macarini,todas iguais e usando a mesma expres
são.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gas
tone Righi.

O SR. CONSmUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, apenas como contribuição ao Sr.
Relator, realmente lucro bruto não significa lucro
comose está entendendo. Lucro bruto é a receita
total, não o lucro. O chamado lucro chama-se
lucro líquido.Na realidade, não convém a expres
são "lucro bruto", porque lucro bruto sóé apurá
vel no final do ano, e daí não teria atualidade
nem instantaneidade. Será sobre o faturamento.
Não há faturamento bruto, porque não fatura
mento líquido, há faturamento apenas. Então,
a expressão deve ser "faturamento".

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
A proposta é só sobre o faturamento.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Praticamente todas as propostas aqui são sobre
faturamento.

O SR. CONSTITINTE CUNHA BUENO - Sr.
presidente, então, retiro a minha, e fico com a
do nobre Constituinte Jorge Uequed.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
A do nobre Constituinte Paulo Macarini é um
pouco diferente.

O SR. CONSmUINTE PAULO MAcARINI
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo
Macarini.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, não gostaria de fechar as oportu
nidades sobre as fontes de receita da seguridade
social, por isso propus que o sistema de seguri
dade social seja custeado nos termos da lei, "den
tre outras", para não fecharmos por completo.

Então, o meu destaque restringir-se-ia apenas
à expressão "dentre outras":

"O sistema de seguridade social será cus
teado nos termos da lei, dentre outras..."
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EvêmoitemI,I1elIl.
O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não mu

daria a questão do lucro?

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Mudaria, sim, para faturamento.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, creio que há unanimidade da Sub
comissão se o Relator aceitar uma conjugação
de emendas, no sentido de que se inclua no caput
a expressão "dentre outras", e, no item I,retirando
a palavra "lucro" e colocando "faturamento".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Gostaria
de dar a razão pela qual inclui o lucro bruto.

Na realidade, tive uma reunião muito ampla,
prolongada, com técnicos no assunto, onde fIZ
uma série de considerações, colocando que o
lucro hoje é bianual e não anual, como disse o
nobre Constituinte Gastone Righi.Pode-se avaliar
isso duas vezes. É semestralmente. Não é cumu
lativo; não produz efeito em cascata, que traduz
melhor, além de não ser inflacionário.

É evidente que me vou render à experiência
dos nobres Constituintes F1oriceno Paixão, Paulo
Macarini e Jorge Uequed.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Relator, apenas para complementar, não a ren
dição do Relator à experíência de alguns Parla
mentares em contra-senso à opinião de alguns
técnicos. A medida corrente hoje no Ministério
da Previdência é de que, fazendo-se o recolhi
mento sobre o faturamento das empresas, exis
tiria uma pseudobitributação, o que não corres
ponde com a realidade. Existe hoje um exemplo
no Ministério da Previdência, que se omite à aná
lise real. Eles dizem que o moinho que pagar
sobre o faturamento e depois o padeiro que pagar
sobre o faturamento haveria uma bitributação.
Não é verdade, porque o moinho, quando calcula
o preço da sua mercadoria, incide sobre ele a
cota da Previdência Social que paga na folha de
pagamento de seus empregados, portanto, já in
clui. Depois o dono da padaria também inclui
no preço da sua mercadoria a cota que paga
à Previdência da folha de pagamento de seus
empregados. Então, já existe isto.

Estamos pleiteando uma convivência possível
da Previdência Social com uma nova realidade
econômica. Se olharmos a folha de faturamento
das empresas de 1934 para cá, em todo o Brasil,
vamos constatar que nunca anualmente houve
queda de faturamento, mas, se examinarmos a
folha de pagamento de salário das empresas de
1934 para cá, vamos ver que, em alguns períodos
de crise, a queda na folha de pagamento é tão
grande que ameaça a vida da Previdência Social.

Estamos aqui, então, construindo um esquema
que possibilita a ampliação da Previdência Social,
que aloca recursos e facilita a fiscalização, porque
hoje fiscalizar a folha de pagamento de salários
das empresas é quase que impossível e exige
um número tão grande de técnicos que a sonega
ção é uma constante. Ora, fiscalizaro faturamento
das empresas é muito mais fácil,vai diminuir mui
to o trabalho da Previdência Social.

Terceiro, Sr. Presidente, os Municípios têm inte
resse em fiscalizar o faturamento das empresas,
porque o seu recolhimento vem do ICM, e a Previ
dência Social estará sendo ajudada pela fiscali
zação já existente nos Municípios.

Quarto, para simplificar a possibilidade de as
empresas de tecnologia sofisticada, que levaram
altos financiamentos do Governo através do Fun
do de Garantia e depois têm grandes faturamen
tos e poucos empregados, essas empresas pos
sam decisivamente contribuir para a Previdência
Social, a fim de ajudar a recuperar os trabalha
dores que são afetados por essa elevada tecno
logia e pela falta de empregos que elas propor
cionam.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, não só acato as propostas como até gosta
ria de votá-Ias, em primeiro lugar, para encerrar
a discussão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Lamento, Sr. Relator, que os bancos e as institui
ções financeiras vão ficar excluídos, porque eles
não têm faturamento. Eles cobram os serviços.
Não emitem nota de serviço. Não há fatura de
serviço.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Mas há o controle do faturamento do banco, da
sua receita.

O SR. CONSTITUINTECUNHABUENO - O
ISS é sobre o faturamento.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Fatura é a cópia da nota fiscal. Essa é a única
falha.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O banco
tem o lucro.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
O banco tem o seu faturamento, que é o produto
de tudo que ele recebe, das suas taxas, da dife
rença dos juros que ele cobra. Depois, daí, dedu
zidos os seus encargos, é que vem o lucro.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Faturamento é expressão legal. Significa o volume
de faturas emitidas pelas empresas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Faturamento não quer dizer o volume de faturas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
É claro que significa isto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Faturamento é a produção da empresa.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Estou com o Sr. Relator. Porque não sobre o
lucro bruto ou sobre o faturamento? Ou receita,
que é um termo global. Sobre a receita ou fatura
mento das empresas.

O SR. CONSTITUINTEJORGE UEQUEDE 
Pelo que entendo de termo empresarial, fatura
mento vem de nota fiscal de fatura expedida.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Nem se tente interpretação diferente.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não há
nenhum ínconvenlente. Vinculamos também o
termo "receita".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Qual é o problema de ampliarmos? A lei depois
regulará, mas se deixe na Constituição uma aber
tura sobre o lucro bruto ou faturamento das em
presas.

O SR. PRESIDENTE ( José Elias Murad) 
Então se acrescentam os termos "faturamento

ou receita". Consultamos o Relator se acata a
sugestão.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sim, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - S.
Ex" acatou a sugestão.

A votação tem que ser separada. Primeiramen
te, a do nobre Constituinte Paulo Macarini, de
inclusão da expressão "dentre outras".

Solicito à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia faça a chamada para a votação.

Os que estiverem de acordo com esta proposta,
incluindo as modificações propostas, queiram di
zer sim.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Co
mo o voto é global, Sr. Presidente, podemos fazer
uma votação para os dois assuntos.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad) -Uma
votação só para os dois.

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou

proclamar o resultado: votaram sim 19 Srs. Cons
tituintes.

Aprovados por unanimidade.
Para o art. 20, inciso lll,temos apenas um pedi

do de destaque, do nobre Constituinte Jorge Ue
quedo

"Por recursos provenientes de dotações
específicas do orçamento da União."

S. Ex' sugere acrescentar: "Estados e muni
cípios",

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, como o recolhimento da seguri
dade fica vinculado à receita ou faturamento das
empresas, e Estados 0\.1 municípios não têm fatu
ramento, eles têm um orçamento. Para evitar que
as prefeituras e os Estados coloquem as verbas
antes de Previdência Social, agora, seguridade,
como coisa de segundo plano, e deixem de reco
lhê-los, pelas suas dificuldades financeiras, é in
dispensável que conste a obrigatoriedade de dis
por no orçamento do Município ou do Estado
um percentual para a seguridade social. Vai faci
litara fiscalização e obrigar o recolhimento dessas
parcelas, porque a seguridade social é coisa séria,
importante, para a vida do trabalhador e para a
vida da sociedade, e não pode ser excluída das
obrigações dos Municípios, que têm parcela pon
derante de empregados CLT, ou do Estado que
só podem recolher proporcionalmente aos seus
orçamentos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, sobre esta matéria dos Estados
e Municípios, alertaria o Sr. Relator para o inciso
I, quando fala "pela contribuição das empresas".
Ora, S. Ex" quer Jma unificação da Previdência
Social, onde entraria o Estado e os municípios.
Então, estariam excluídos. Seria interessante os
"empregadores", em vez de empresas "porque
Estados e municípios jamais são empresas.

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi) -Concordo
plenamente com a proposta do Constituinte Jorge
Uequed.
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Aqui é recurso de dotação específica. É outra
coisa. Concordo com a emenda do nobre Consti
tuinte Jorge Uequed, mas alerto que a expressão
lá em cima, no item I, "de empresas", exclui Esta
dos e Municípios. A expressão deveria ser "de
empregadores".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Di
zendo empresas estariam excluídos os Estados
e Municípios

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
E segundo o Sr. Relator, S. Ex" quer trazer para
uma unificação. Já seria um impeditivo, teríamos
mais tarde de modificar a Constituição.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) -Concordo
com a proposição de V. Ex", não vejo nenhum
inconveniente em alterar.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
"Dos empregadores, calculados com base em
percentagens incidentes sobre a folha de paga
mento de salários e sobre o lucro bruto ou fatura
mento."

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Consulto o Sr. Relator se S. Ex" acolhe também
a sugestão do nobre Constituinte Jorge Uequed.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Perfeita
mente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En
tão, podemos submeter a votos as duas.

Os que tiverem de acordo com a substituição
no inciso I- proposta feita pelo Constituinte Gas
tone Righi - "por pela contribuição dos empre
gados", e também a proposta do Constituinte Jor
ge Uequed, para acrescentar ao inciso lU,"Orça
mento da União, Estados e municípios", queiram
dizer "sim".

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado: votaram sim 19 Srs. Cons
tituintes.

Aprovados por unanimidade.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, mais uma vez mais uma adver
tência ao Sr. Relator, no sentido de contribuir com
seu magnifico trabalho.

Reparemos o item 1I,"pela contribuição direta
ou indireta dos trabalhadores". Ocorre que há
muitos segurados que não são trabalhadores, por
exemplo, os comerciantes, o próprio empregador
é segurado da Previdência Social, o sócio da em
presa, o diretor da empresa. "Pela contribuição
direta ou indireta" é dos segurados ou dos contri
buintes.

Não sei como fazer essa correção. Alguém po
deria apresentar como emenda.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
A correção, se o Relator acolher, pode ser feita.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não há
nem conveniente que se faça.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Vai haver a redação final, e lá pode-se fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En
tão, consideramos como aprovada, e deixando
a redação a critério do Relator.

Art. 21. O nobre Constituinte 'Eduardo Jorge
retira a proposta.

O nobre Constituinte Cunha Bueno tem uma
proposta ao art. 21, bem como o Sr. Constituinte
Paulo Macarini.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, retiro.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sobre esta do art. 21 vai incidir exatamente, pelo
que disse anteriormente, e foi acatada, outra vez
a palavra "trabalhadores". Aqui seriam "segura
dos".

UMSR. CONSTITUINTE (fora do microfone)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Também não deveria ser "empresa", como deve
ria ser "empregadores".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -Soli
cito a atenção do Sr. Relator para estas observa
ções que estão sendo feitas.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Aí
discordo. Tem que ser trabalhadores.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - O art.
21 é gestão dos trabalhadores mesmo.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Também não se deveria tocar em empresas. "Os
empregadores" é no mesmo sistema.

Uso o mesmo raciocínio do nobre Constituinte
Gastone Righi, já que o volume é tão grande de
trabalhadores, o volume é muito maior de empre
sas do que de trabalhadores autônomos. Aí se
riam empresas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não é real, não. O equilibrio do empregadores
é muito diferente.

O SR. CONSTITUINTE CUNHABUENO - Pa
ra se ter uma representação dos empregadores
se toma muito mais difícil do que se ter uma
representação das empresas. Como se toma mui
to mais difícil uma representação dos segurados
do que uma representação dos trabalhadores. O
princípio é o mesmo. Mantém-se o artigo na ínte
gra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
A palavra correta seria, na verdade, "patronal",
porque as representações de classe são patronais
e não de empresas ou de empregador. A palavra
correta seria "patronal", porque todos os síndi
catos são patronais, o sindicato dos emprega
dores. Então, "paritária de reresentantes da União,
patronal e dos trabalhadores."

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Marad) -Con
cedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, a sugestão é no sentido de se
manter o texto como está quando existe aqui "par
ticipação obrigatória e paritária de representantes
da União", se colocarmos também como "dos
empregados" a União teria particípaçâo dupla.
A união já teria seus representantes e como é
empregadora também, teria outro representante.
De forma que ficamos com "os patronais."

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
A melhor expressão é "entidades patronais".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Consultamos o nobre Relator sobre a sugestão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Se é só redação, S. Ex" fará a redação final, aperfei
çoando.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Tenho
apenas uma dúvida, se não estou excluindo algu
mas entidades patronais com este termo "ernpre
sas", Se todas as entidades patronais estariam
acobertadas pelo termo "empresas". Esta, a dúvi
da que tenho no momento.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
A minha sugestão é que fique como está qualquer
aperfeiçoamento pode ser feito na Comissão da
Ordem Social, com emendas no devido tempo
e a hora.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
É simplesmente redacíonal, não altera nada. "En
tidade patronal".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Esta ex
pressão "entidade patronal" expressa maior fideli
dade, do que "empresa".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Há
ainda um pedido de destaque do Constituinte
Paulo Macarini, para se acrescentar, ao final do
art. 21: "a nível regional e nacional".

Então, ficaria:

"...inclusive inativos, na forma estabeleci
da em lei, a nível regional e nacional".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Esta é
a questão. Se colocarmos a unificação progres
siva e incluirmos a proposta de V.Ex", estaríamos
sendo incoerentes.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
De forma alguma. Pejo contrário, "as gestões das
instituições de seguridade social terão participa
ção obrigatória e paritária em nível regional, nacio
nal e municipal de representantes da União das
empresas.r

Então, se ficar nos termos em que se encontra,
provavelmente só teremos esse colegiado na sede
da administração, na cúpula, e não teremos nos
Estados. O objetivo é que a participação dos tra
balhadores e dos empregadores também se rea
lize, se efetive lá nas administrações regionais.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEOOED 
Sr. Relator, na proposta anterior constava, inclu
sive, a base municipal para fiscalização da aplica
ção desses recursos. Num sistema único de previ
dência, faz com que a sua aplicação em Estados
e Municlpios seja melhor fiscalizada com a partici
pação paritária.

Se o nobre Constituinte Paulo Macarini aceitar,
incluiria também, a participação a nível regional
e municipal, porque a fiscalização mais forte é
na aplicação da base municipal.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - A pro
posta do nobre Constituinte Paulo Macarini, quan
do fala "regional", quer dizer "estadual". E agora,
o nobre Constituinte Jorge Uequed faz a sugestão
de que se estende também ao município.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En
tão, em vez de "regional", seria "estadual e muni
cipal".
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Aredação finalficaria:"Agestão das instituições
de seguridade social terá participação obrigatória
e paritária de representantes da União, a nível
nacional, estadual e municipal, das entidades pa
tronais e dos trabalhadores, na forma estabelecida
em lei".

Vamos passar à votação nominal.

(Procede-se a votação.)

o SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vo-
.aram "sim" 19 Srs. Constituintes.

Aprovada por unanimidade dos presentes.
Os arts. 22 e 23 já estão aprovados.
Há um requerimento de destaque ao art. 24,

da nobre Constituinte Abigail Feitosa, mas não
especifica.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Abigail
Feitosa.

A SRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
"É vedada a subvenção ou incentivo fiscal dos
Poderes Públicos às entidades de previdência pri
vada com fins lucrativos.."

Na minha análise, seria melhor que não se des
se nem com fím nem sem fim lucrativo:

"É vedada a subvenção ou incentivo fiscal
dos Poderes Públicos às entidades de previ
dência privada".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presi
dente, acolho a proposta.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Aco
lhida a proposta, vamos submetê-la à votação.

Os que estiverem de acordo queiram dizer
"sim".

A chamada será nominal.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Vo
taram "sim" 19 Srs. Constituintes.

Aprovada.
Art. 24. Requerimento de destaque do nobre

Constituinte Adylson Motta:

"A previdência privada, em caráter com
plementar à Previdência Social, em todas as
suas áreas, em especial aos seus planos de
seguro social ou a eles assemelhados, será
regulada por lei".

Com a palavra o nobre Constituinte Adylson
Motta, para a defesa da sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOlTA 
Sr. Presidente, o art. 24 foi aprovado com uma
pequena alteração, inclusive com o meu voto.

Esta minha proposta não invalida em nada, ao
contrário, apenas é complementar. Talvez pudes
se ser incluída como parágrafo.

No art. 24, de forma indireta, é reconhecida
a previdência privada. Tem que constar alguma
coisa definindo o que será, o que ocorrerá com
a previdência privada.

Então, apresento proposta nestes termos:

"A previdência privada, em caráter com
plementar à Previdência Social, em todas as
suas áreas, em especial aos seus planos de
seguro social ou a eles semelhados, será re
gulada por lei."

Talvez um parágrafo ao art. 24.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Ou,
então, um artigo a mais.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOlTA
Já está reconhecida aqui, de forma indireta. Não
vai forçar coisa alguma, apenas vai complementar
o artigo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém deseja fazer a contradita a esta proposta
do nobre Constituinte Adylson Motta? (Pausa.)

Passo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, considero um excesso de zelo do nobre
Constituinte Adylson Motta a inclusão de mais
este artigo, já que no art. 24 consideramos 
inclusive não havíamos feito no relatório original
- a existência da previdência privada. Não creio,
portanto, seja necessária a redação de mais um
artigo para legitimar o que já está considerado.
Sinceramente não vejo necessidade.

S. Ex' mesmo coloca, a própria inclusão deste
art.24, já passa a considerar a existência da previ
dência privada. Portanto, apelo a V. Ex' entenda
que a própria inclusão desta modalidade no art.
24 já considera a sua existência, sem dúvida.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, manifesto a minha surpresa, por
que entendo que com o art. 19 se quis acabar
com entidades privadas de previdência e, de re
pente, este artigo as faz renascer.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Não, nobre Constituinte Gastone Righi. O art. 19
garante que elas são complementares. Não são
obrigatórias.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - A previ
dência estatal também pode exercer essa ativi
dade complementar que cabe apenas à previ
dência privada. Não estamos colocando como
monopólio da previdência estatal, absolutamente,
estamos estendendo a uma ação da previdência
estatal, mas mantendo, inclusive, a existência da
previdência privada.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, votarei favoravelmente, não só pelo
reforço que se trará como, principalmente, em
homenagem ao nobre Constituinte Adylson Mot
ta.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, pelas mesmas razões do nobre
Constituinte Cunha Bueno, voto a favor do nobre
Constituinte Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En
tão, vamos submeter à votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
queiram dizer "sim".

O SR PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado: 9 não; 11 sim.

Fica mantida a redação do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, peço a pa
lavra.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME - Antes de passarmos para
as Disposições Transitórias, Sr. Presidente, soli
cito os bons préstimos de V. Ex' no sentido de
avocar já uma emenda que fiz, a Emenda

730114-1, cujo título é do meio ambiente, e que
foi considerada como matéria não pertinente do
Capítulo, porque se referia ao Capítulo da Saúde,
Seguridade e Meio Ambiente, e não se entrou
no mérito, foi rejeitada.

Por isso, novamente a submeto à discussão
dos nossos Pares aqui. Refere-se, realmente, a
assunto de seguridade. Então, este é o momento
de discutirmos essa emenda, e não mais à frente,
no meio ambiente.

Com muita propriedade o Sr. Relator acolheu
sugestão no Capítulo do Meio Ambiente, permi
tindo que qualquer do povo, muito mais até do
que um cidadão qualquer do povo, para evitar
esse problema jurídico de definir o que é cidada
nia, qualquer cidadão do povo possa ser parte
legítima para defender o meio ambiente, propon
do ação e se isentando, inclusive, das custas judi
ciais e do ônus da sucumbência, exceção feita
à litigância de má-fé.

Mantida a isonomia, mantidas as devidas pro
porções, considero que o ambiente fabril,ou seja,
as condições que procuramos neste Capítulo que
estamos quase terminando de aprovar, a preocu
pação que foiaqui motivo de consenso, que deve
mos caminhar para uma Constituição moderna
que consagre também a segurança da medicina
do trabalho, preocupação que inclusive significou
um grande avanço, ao se incluir a medicina ocu
pacional. Queremos estender também esse direi
to a qualquer do povo poder postular em juizo
a manutenção das condições de segurança no
trabalho. Uma redação semelhante, idêntica
àquela que foi muito bem colocada no meio am
biente, também neste Capítulo. Por isso propus,
e esta é a redação:

"qualquer do povo, o Ministério Público
e as pessoas jurídicas fossem partes legíti
mas para requererem a tutela jurisdicional
necessária para tomar efetiva a manutenção
das condições de segurança no trabalho,
isentando-se os autores, em tais processos,
das respectivas custas jurisdicionais e do
ônus da sucumbência a exceção - é claro
- "feita à litigância de má-fé".

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém deseja usar da palavra para contraditar?

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, apenas para dar uma contribuição.

No Capítulo Das Garantias Individuais está as
segurado a todo cidadão o direito de, através de
ação popular, defender o patrimônio da União,
dos Estados, dos Municípios suas empresas e
autarquias.

Então, é muito importante que esta Subcomis
são manifeste-se favoravelmente a esta proposta,
porque este assunto integrará na Comissão de
Sistematização, como o Meio Ambiente, na dos
Direitos e Garantias Individuais, permitindo tam
bém que, através de ação popular, defenda-se
a segurança no trabalho, as condições do meio
ambiente e assim por diante, além da defesa do
patrimônio público.

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

O SR CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Só para salientar ao Autor da proposta que traba
lhador que opera nessa empresa já tem legitimi-
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dade para postular. Retirar do cidadão esse direito
e colocar para"qualquer um do povo" vaiimplicar
numa discussão sobre cidadania. Parece-me que
na Subcomissão dos Direitos e Garantias Indivi
duais já está previsto, como disse o Constituinte
Paulo Macarini.

Então, nós podíamos continuar utilizando o
mesmo termo "qualquer cidadão poderá acionar
em defesa dos interesses na segurança no traba
lho".

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Desculpe-me, mas tenho
uma preocupação justamente de estender além
do trabalhador da própria empresa, já que normal
mente ele sofre uma velada coação, e é muito
dificil que ele fala essa ação.

O SR. CONSTITQINTE JORGE QEQQED 
Sim, mas qualquer cidadão.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Aí é que está. Justamente
colocando "qualquer do povo" quero excluir a
discussão da cidadania, porque ela exige, hoje,
que o sujeito esteja com os seus direitos políticos,
tenha titulo de eleitor etc. Então, deve-se manter
esta redação "qualquer do povo", que, no Capítulo
Do Meio Ambiente significou, na minha opinião,
um grande avanço, a melhor norma jurídica, uma
norma jurídica que considero muito avançada,
quase perfeita. E manteria esta mesma redação,
até por uma questão de não apresentarmos, neste
ponto, um texto e, mais à frente, outra redação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presí
, dente, acolho a proposta.

O SR.PRESIDENTE(José EliasMurad) - Ten
do sido acolhida a proposta pelo Relator, vamos
submetê-Ia à votação.

Os que estiverem de acordo queiram dizer
"sim".

O SR. CONSTITmNTEFÁBIOFELDMANN 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pois
não.

O SR. CONSTITaINTE FÁBIOFELDMANN 
O Constituinte Antôniocarlos Mendes Thame na
sua redação - é para o Relator uma advertência
- está usando a expressão "tomar efetivoo cum
primento do direito conferido no caput", só que
aqui não haveria caput.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)- Está
corrigido.

Em votação. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
resultado é o seguinte: 19 "sim".

Aprovada por unanimidade.

O SR. CONSTITUlNTE mNHA BUENO - Sr.
Presidente, cumprimento a Subcomissão porque
"qualquer do povo" é expressão quejá vem desde
os tempos da monarquia e "cidadão" cheira à
Revolução Francesa.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Art.
25, Das Disposições Transitórias. Constituinte Os
waldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDOALMEIDA
-Retiro.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad) - Está
retirada.

Ainda dentro do art. 25, uma proposta do Cons
tituinte Jorge Uequed.

"Adicionar nas Disposições Transitórias,
art. 25: restabelecido o valor real calculado
em salário mínimo."

O SR. CONSTITQINTE JORGE QEQUED 
Sr. Presidente, este artigo das Disposições Transi
tórias determina que os beneficios de prestação
continuada, concedidos até à data da promul
gação desta Constituição, serão revistos, a fim
de que seja restabelecido o valor real. Estamos
acrescentando "calculados em salários mínimos
que tinham em novembro de 79 ou à data de
sua concessão, se posterior àquela".

Pretendemos, aqui, restabelecer o valor real e
original das aposentadorias que, a partir de 79
para cá, sofreram uma defasagem de 55%. O
Governo, há 15dias, restabeleceu 9% dessa defa
sagem. Pretende-se que, a partir da promulgaão
desta Constituição, os aposentados tenham resta
belecido o valor real e original, obviamente calcu
lados em salários mínimos da data do recebi
mento, porque quem recebia 3 salários mínimos
em 79 h~;e recebe 1,4. Queremos que os aposen
tados voltem a receber os 3 saláríos mínimos
originais da data da sua aposentadoria. Toma-se
imperioso colocar o termo "calculado em salários
mínimos", para que esse restabelecimento do va
lor real tenha um parâmetro e, este, para o caso,
tem que ser os salários mínimos que eram calcu
lados para contribuição dos trabalhadores à épo
ca de sua concessão.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - A pro
posta está escolhida, Sr. Presidente.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Aco
lhida. Alguém deseja ainda manifestar-se? (Pau
sa.) .

Então, seria logo em seguida à expressão "valor
real", calculado em salários mínimos que tinham
em novembro de 79".

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos votar. Os que estiverem de acordo com a
proposta do Constituinte Jorge Uequed queiram
dizer "sim",

Em votação. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vou
proclamar o resultado: 19 votaram "sim".

Aprovada por unanimidade.

O SR. CONSTITUINTE JORGE QEQUED 
Sr. Presidente, na aprovação unânime deste arti
go, que é uma luta dos aposentados brasileiros
de 79 para cá, faço questão de incluirnesta assina
tura a do Constituinte Floriceno Paixão, que tem
sido um dos baluartes da nossa luta de recon
quista dos valores reais da aposentadoria daque
les que foram sacrificados, porque a Previdência
calculava errado a cada reajuste.

Faço questão que conste dos Anais desta As
sembléia a participação, ativae eficiente, do Cons
tituinte Floríceno Paixão nessa luta.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad) - Esta
Presidência acolhe a proposta e pede seja regis
trada em ata.

Passamos ao art. 26.
O SR. CONSTIT(J/NTE ANTÔNIOCARLOS

MENDES THAME - A respeito deste artigo, há
uma proposta que solicita o pagamento dos atra
sados e não está contemplada aqui. É o ressarci
mento das prestações já pagas.

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

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad) - Tem
a palavra V. Ex-, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITQINTE JÚUO CAMPOS - Jlus
tre Constituinte Antôniocarlos Mendes Thame, já
estamos concedendo um benefício fazendo ajus
tiça social a partir de 1979, para vigorar após
a nova Constituição. A Previdência Social brasi
leira e a própria União não estão em condições
de pagar os atrasados. Se beneficiarmos o previ
denciârio a partir de agora, já será uma grande
conquista.

O SR: RELATOR (Carlos Mosconi) - O Consti
tuinte Antôniocarlos Mendes Thame tem razão
com relação à justiça da sua proposição. No en
tanto, é inviável, porque a Previdência não terá
recursos, nem hoje nem dia nenhum, para fazer
frente.

O SR. CONSTlT(J/NTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Gostaria de contraditar. Há
dados que mostram que hoje a divida interna
brasileira exige um pagamento de juros internos
de três bilhões de dólares por mês, ou seja, quatro
vezes o que se paga da divida externa. Na dívida
externa os juros, são mais baixos comparados
com o que se está pagando internamente.

Se houvesse uma solução para os juros da díví
da interna, daria para construir uma ferrovia por
mês; em dois meses, duas ferrovias e, em quatro
meses, daria para resolver o déficit habitacional.
O conceito do que não pode mudou muito quan
do me apropriei desses dados. Se estamos pagan
do três bilhões de dólares de juros internos por
mês...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não são juros, o nobre Constituinte está comen
tendo engano. Os juros variam de 12 a 15% no
máximo. Estamos pagando é correção monetária,
porque a moeda vem inflacionando. O que se
paga acentuado, 20% ao mês, é a correção mone
târia. Os juros são mais 1%. Os seus dados estão
errados. Desses três bilhões de dólares, na realída
de, são trinta milhões de dólares por mês de juros,
quando muito.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Calculando na base, já des
contado 3% ao mês de juros.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não, a Nação não paga esse valor; nem a OTN
nem a LTN.

O SR. CONSTIT(J/NTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME - Estou calculando pela LBC.
Nos cálculos está descontada a inflação. São cál
culos que mostram que se o Governo despende
esse valor - e o Constituinte Paulo Macarini me
disse que, em dinheiro de hoje, ficaria mais ou
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menos dez bilhões de dólares -, bastaria que
a União aportasse os recursos que deixou de apor
tar, para haver condições de se pagar, além do
fato de que essa é a melhor forma de distribuição
de renda que existe; é dinheiro que foi ilicitamente
sonegado a um trabalhador, e vai voltar na forma
de ICM, e de ativação da economia. Considero
muito mais importante do que algumas obras
anunciadas pelo Govemo da Nova República de
resultado duvidoso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém quer usar da palavra para a contradita?
(Pausa.)

Com a palavra o Sr. Relator

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, concordo com a proposição do Consti
tuinte Antôniocarlos Mendes Thame em gênero
número e grau. Acontece que na exposição feita
aqui pelo Ministro da Previdência e Assistência
Social esta questão foi abordada. Segundo pala
vras de S. Ex", se essa proposta vier a ser aceita,
Iiteralemnte haverá a quebra da Previdência So
cial. Portanto, se estamos - como colocou o
Constituinte Jorge Uequed - atendendo a uma
reivindicação histórica de toda a Nação brasileira,
se estendermos à aceitçaão da sua proposta, esta
remos inviabilizando a correção feita daqui para
a frente. Entendendo que a justiça contida na
proposta de V.Ex" é inviável,deveríamos manter
a proposta como está inserida no texto original.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos submetê-la à votação. Os que estiverem de
acordo com a proposta do Constituinte Antônio
carlos Mendes Thame queiram dizer "sim". Acha
mada nominal será feita pela Constituinte Maria
de Lourdes Abadia.

(Procede-se á votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Srs.
Constituintes, o resultado da votação foi o seguin
te: 11 votaram "sim"; oito votaram "não". Man
tém-se, então, o texto original.

Há, sobre o art. 26, uma proposta do Consti
tuinte Cunha Bueno e outra do Constituinte Jorge
Uequed.

O SR. CONSmUlNTE CUNHA BUENO- Es
te artigo está prejudicado. Tiramos o lucro bruto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED 
Sr. Presidente, está faltando a Mesa colocar em
votação uma proposta do Constituinte Paulo Ma
carini e uma da minha autoria, que está incluída,
transferindo o seguro obrigatório de veículos au
tomotores, na parte de assistência médico-hos
pitalar, como exclusMdade da Previdência Social.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Há
uma proposta do Constituinte Paulo Macarinipara
o art. 27: "Inclua-se onde couber"; será no final.
Ainda temos propostas para os arts. 26 e 27. A
não ser que se queira colocar num desses artigos
ou como um parágrafo. O art. 26 está prejudicado.
Teremos de discutir o art. 27. Deixemos para dis
cuti-los no fim, porque o Relator poderá, se apro
vadas, incluir os artigos ou parágrafo, onde cou
ber.

Art. 27. Pedido de destaque do Constituinte
Paulo Macarini:

"Suprima-se o art. 27 e o parágrafo único."
Propõe-se a supressão do art. 27 e seu pará

grafo único.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, o objetivo desta supressão reside
no fato de que o Cadastro-Geral de Beneficiários
deveria ser substituído pelo Cadastro Individual
do Cidadão. Este Cadastro, segundo concepção
minha, e que será objeto de lei ordinária, identifi
caria o cidadão a partir do seu nascimento. Por
exemplo, o cidadão nascido no Rio Grande do
Sul iniciaria o número com 14: Unidade da Fede
ração; município: 0180. Aí viria um número, até
à digitação. Esse número, que seria o cadastro
geral do cidadão, acompanhá-lo-ia em toda a sua
vida: na escola, no título de eleitor, na carteira
de identidade, na carteira profissional e, de modo
especial, na Previdência Social. O que está ocor
rendo atualmente, notadamente na Previdência
Social, como, por exemplo, com a empregada
doméstica, é que ela contribui com o camê du
rante dois meses, sai daquele emprego, compra
outro camê, e assim por diante.

Ora, através do cadastro individual do cidadão,
abrangeríamos todos os setores da vida, desde
o seu nascimento até à sua morte. Por isso, propus
a supressão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Constituinte Cunha Bueno, para
a contradita.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO - As
sim daremos poderes demais ao Estado do con
trole da vida de cada cidadão. Sou absolutamente
contra, pois acho que o cidadão não deve ser
um número perante o Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Relator, Constituinte Carlos Mos
coni.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, a introdução desse artigo se deve ao fato
de que inúmeros segurados não têm condições
de comprovar os anos de seu trabalho. Não con
seguem a aposentadoria, por exemplo, por uma
falha que não é dele. O sistema de hoje penaliza,
sobremaneira, milhares de trabalhadores e tem
o ônus apenas o trabalhador dessa comprovação.
A intenção é que se mude e que o ônus passe
a ser também da Previdência, da seguridade. Por
esta razão, é extremamente oportuno que se pro
videncie a mudança, para que não aconteça o
que atualmente vimos: centenas de milhares de
pessoas - inclusivesolicitando ajuda de nós, polí
ticos, porque perderam os documentos, não têm
mais o carnê, etc. e não podem conseguir o bene
fício pela impossibilidade da comprovação de
seus anos do seu trabalho, o que é absolutamente
injusto. Essa transformação, portanto, corrige a
injustiça que pesa sobre milhares de brasileiros.

O SR. CONSmUlNTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, como o objetivo já foi atendido,
o de despertar a nossa Subcomisão para este
aspecto, e na expectativa de que esse dispositivo
possa amanhã ser alterado, com o intuito de al
cançar todos os setores da vida do cidadão, retiro
o meu destaque.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Reti
rada a proposta. Sobre o art. 28, o último sobre
seguridade, temos um requerimento de destaque
do Constituinte Cunha Bueno e outro do Consti
tuinte Antônio Carlos Mendes Thame. Nenhum
dos dois esclarece a solicitação de destaque.

Pela ordem, concedo a palavra ao Constituinte
Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, o requerimento não esclarece, porque
o que me preocupa, na verdade é o por quê desse
art. 28. O arbgo é que não se esclarece, porque
está aí para acabar com o SESC e com o SENAC.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
proposta é supressiva. O mesmo se aplica à pro
posta do Constituinte Antônio Carlos Mendes Tha
me. Esses dois Constituintes propõem a supres
são do art. 28.

Há alguém para a contradita? (Pausa.)
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, gostaria de um esclarecimento sobre a
questão.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Es
tá-se propondo a supressão do art. 28:

"Art. 28. A lei integrará o Serviço Social da
Indústria - SESI.....

Os Srs. Constituintes Cunha Bueno e Antônio
Carlos Mendes Thame propõem simplesmente,
a supressão do art. 28.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, a manutenção dessas entidades constitui
um privilégioque as empresas usam para o bene
ficiode um pequeno grupo de trabalhadores. Pre
tendemos estender esse benefício a toda a popu
lação de trabalhadores que não é abrangida, evi
dentemente, com a manutenção do SESI e do
SESC, que têm abrangência pequena e custo ele
vadíssimo. Portanto, um sistema discriminatório
em relação ao que existe em termos de seguri
dade no País. No nosso entender, não se justifica
a existência do SESI e do SESC. Os recursos
que lhes são destinados são elevados e poderia
ser utilizados em benefício de toda a população.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Vi
saram apenas as duas entidades que não são
deficitárias e prestam excelentes serviços. Não sei
por que não citaram outras entidades, mas justa
mente as que funcionam. Não sei por que essa
mania. Os sindicatos têm serviços sociais. Por
que, então, não acabar com esses serviços dos
sindicatos? Por que estatizar dOIS órgãos? Não
estou entendendo.

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

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, algumas questões devem ser le
vantadas para esclarecer-se a discussão. Na ver
dade, são recursos públicos recolhidos, que vêm
para o Poder Público, que depois os devolve. Es
ses recursos já foram repassados no preço, os
consumidores do Brasil em geral já pagaram. A
gestão é unilateral. É um recurso público, que
depois é unilateralmente gerido, sem participação
dos trabalhadores, apenas pelas entidades patro
nais. Não há posição democrática na gestão. Os
recursos públicos aplicados em assistência social
são de grande monta. São - parece-me - mais
de 50% do que o Ministérioda Previdência e Assis
tência Social gasta hoje com a Funabern, LBA
e outros órgãos.

Ora, se estamos montando um sistema de se
guridade social universal e equânime, no qual es-
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tão previstas atividades de assistência social, é
importantíssimo que esta seja universalizadae ge
rida de forma mais coletiva,com participação dos
trabalhadores. É claro que não se vai excluir a
participação dos próprios empregadores. Apenas
vai dar participação mais ampla e distribuição
mais homogênea.

Este é o sentido importante da proposta.

O SR. CONSmUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, recebi de São Paulo uma manifes
tação de pessoas que são beneficiadas pelo
SESC, absolutamente contrárias a essa preten
são.

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

A SR' CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente, esta questão do SESI e SESC pe
gam verba pública e um grupo pequeno a utiliza.
E um beneficio sem sentido.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - O
grupo não é tão pequeno assim, desculpe-me.
São todos os comerciários do Brasil.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Absoluta
mente. O grupo é reduzido. Nem o grupo reduzido
utiliza, no sentido amplo da palavra, esses recur
sos. São muito mal utilizados.São utilizados em
obras suntuosas, são quase palácios, que não têm
nenhuma repercussão social.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Es-
sa conversa de obra suntuosa não me convence
nada. E o dinheiro que vai para o sindicato? Tam
bém serve só a um pequeno grupo.

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Essa questão do sindicato é importante. Os sindi
catos mais progressistas e mais avançados não
querem carregar esse peso da assistência médica
e assistência social, entendem que isso é função
do Estado. Todos os sindicatos que têm uma
posição mais progressistas exigem que o Estado...

O SR. CONSmUlNTE CUNHA BUENO - E
os que são menos progressistas?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE -
N.é outra questão.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Não. Quero saber os que são menos progres
sistas, que são a grande maioria.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Defendem a manutenção, porque se utilizam de
forma c1ientelistica. É outra questão.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Não, quem utiliza de forma c1ientelistica são os
sindicatos e os seus pelegos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Estou com a palavra, nobre Constituinte Cunha
Bueno, permita-me.

São duas coisas importantes: primeiro, vai ha
ver uma democracia maior na gestão, porque os
empregadores poderão continuar na sua gestão,
conjuntamente com os trabalhadores e represen
tantes da União e, talvez, os recursos - como
diz o Constituinte Cunha Bueno - possam ser
gastos com maior prioridade para o atendimento
do pessoal carente. É isto que se coloca.

A SR' CONSTItUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Com verba de arrecadação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Constituinte Antônio Carlos
Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE' ANTÓNldCARLOS
MENDES THAME - Analisando o que foi aqui
aprovado e, portanto, não é mais motivo de dis
cussão, V. Ex"' vêem que, em primeiro lugar, se
permitiu que entidades de previdência privada
funcionassem no Pais - art. 24, sem a utilização
de qualquer tipo de recurso público.

Nesse caso, considero que o art 28 poderia
realmente ter outro enfoque completamente dife
rente, no sentido de que fique vedado o acesso
a fundos públicos - no caso o dinheiro, que
é de toda a população - para a subvenção de
um grupo pequeno ou grande, é difícil medir o
que é, por exemplo, o SESI e os seus benefícios,
na capacitação, no preparo de mão-de-obra; não
vamos entrar no mérito, porque não nos cabe,
aqui, mas simplesmente integrá-los e desapro
priá-los, é claro, pagando vale o caso da saúde.
É muito diflcil, já que até hoje, pelo menos pelo
que se entende, os recursos que foram apertados
na formação desses dois serviços fazem com que
se crie uma instituição de direitoprivado chamada
SESI, e outra chamada SESC, para hoje o Gover
no desapropriá-Ias, é um tanto dífícíl, Seria muito
mais proveitoso que, a partir de agora se questio
nasse a origem dos fundos, e não simplesmente
colocá-Ias numa fundação pública.

O SR.CONSTIT(l[NTE CUNHA BUENO-Per
gunto ao Relator se sabe quantas pessoas são
atendidas pelo SESC e quantas pessoas são aten
didas pelo SESI.

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi) - Aquestão
não é bem esta. Estabelece-se com recursos de
empresas, que são desviados de seguridade mui
to mais ampla, para benefício de uma pequena
parcela da população de trabalhadores.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Qual é essa pequena parcela? V. Ex-sabe quanto
é no Estado de São Paulo?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Nobre
Constituinte, estou com a palavra. O processo
é discriminatório, usa vultosos recursos que pode
riam ser usados em beneficio de uma população
muito maior. Esta é a questão, além - evidente
mente - de não pretendermos que qualquer re
curso público seja utilizadoneste sistema. Preten
demos estender esses beneficios a todos os traba
lhadores, e não apenas a uma pequena parcela.

A SR' CONSTIT(l[NTE ABIGAIL FEITOSA 
Pega a verba pública para somente os patrões
gerirem.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDESTHAME - Considero que qualquer se
tor produtivo possa. Digamos que a Federação
dos Agricultores deseja também ter os seus servi
ços ...

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, pela ordem. O Relator, ao nobre
Relator.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Analisando o que foi aqui

aprovado, e, portanto, não é mais motivo de dís
cussão, V. Ex's vêem que, em primeiro lugar, se
permitiu que entidades de previdência privada
funcionassem no Pais - art. 24, sem a utilização
de qualquer tipo de recurso público.

Nesse caso, considero que o art, 28 poderia
realmente ter outro enfoque completamente dife
rente, no sentido de que fique vedado o acesso
a fundos públicos - no caso o dinheiro, que
é de toda a população - para a subvenção de
um grupo pequeno ou grande - é dificil medir
o que é, por exemplo, o SESI e os seus beneficios,
na capacitação. no preparo de mão-de-obra; não
vamos entrar no mérito, porque não nos cabe,
aqui, mas simplesmente integrá-los e desapro
priá-los, é claro, pagando - vale o caso da saúde.
É muito difícil, já que até hoje, pelo menos pelo
que se entende, os recursos que foram aportados
na formação desses dois serviços fazem com que
se crie uma instituição de direito privado chamada
SESI, e outra chamada SESC, para hoje o Gover
no desapropriá-las, é um tanto dificil. Seria muito
mais proveitoso que, a partir de agora se questio
nasse a origem dos fundos, e não simplesmente
colocá-Ias numa fundação pública.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO-Per
gunto ao Relator se sabe quantas pessoas são
atendidas pelo SESC e quantas pessoas são aten
didas pelo SESI.

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi)- Aquestão
não é bem esta. Estabelece-se com recursos de
empresas, que são desviados de seguridade mui
to mais ampla, para beneficio de uma pequena
parcela da população de trabalhadores.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Qual é essa pequena parcela? V. Ex-sabe quanto
é no Estado de São Paulo?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Nobre
Constituinte, estou com a palavra. O processo
é discriminatório, usa vultosos recursos que pode
riam ser usados em beneficio de uma população
muito maior. Esta é a questão, além - evidente
mente - de não pretendermos que qualquer re
curso público seja utilizadoneste sistema. Preten
demos estender esses beneficios a todos os traba
lhadores, e não apenas a uma pequena parcela.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Pega a verba pública para somente os patrões
gerirem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDESTHAME - Considero que qualquer se
tor produtivo possa. Digamos que a Federação
dos Agricultores deseja também ter os seus servi
ços ...

O SR. CONSmUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, pela ordem. O Relator acabou de
dar o parecer. Peço a V. Ex-o coloque em votação.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - An
tes de colocar em votação, esta Presidência dará
também uma opinião rápida.

Este artigo não é absolutamente matéria consti
tucional, se bem que haja muita discussão a res
peito. Exatamente pegar duas entidades que têm
funcionando, que têm prestado os seus serviços,
tutelados pela União, o nosso receio é que essas
duas entidades, que têm funcionado, passem a
ser uma entidade que não vai funcionar.
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Atendendo à solicitação, colocamos em vota
ção. Os que estiverem de acordo com a proposta
do Constituinte Cunha Bueno, subsidiada pela
proposta do Constituinte Antônio Carlos Mendes
Tharne, para a supressão deste art. 28, queiram
votar "sim".

A chamada será nominal.
(Procede-se à votação.)

A SRA. CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - Sr. Presidente, me abstenho, porque
não sei se é matéria de Constituição ou lei ordiná
ria. Como não tenho certeza, me abstenho. A
maioria decidirá.

(Continua a votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Re
sultado: 8 "sim"; 7 "não"; 2 abstenções.

Não tenho alcançado maioria, fica mantida a
redação original.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - No caso de uma emenda
supressiva, como esta, este texto aqui foi derro
tado. Como ele pode fazer parte, se teve apenas
7 votos pela manutenção? Não pode ...

O SR PRESIDENTE(José Elias Murad) - Re
gimentalmente a derrota teria sido por maioria
absoluta: 12 votos no mínimo. Para derrubar o
texto teria que haver 12 votos.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDESTHAME - Não é este o entendimento.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Qual é o artigo do Regimento, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Há
um precedente aqui, de 11 votos, em uma emen
da nova.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - "As
votações sobre matéria regimental exigirão maio
ria absoluta dos votos, em votação nominal".

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi) - Está mui
to claro, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sim, mas este art. 28 não
foi colocado em votação.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Foi colo
cado em votação. Foi votado quando aprovamos
o substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - De forma alguma só vota
mos aquilo que não havia destaque. Então, este
art. 28 tem que ser colocado em votação.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Já colo
camos em votação. Está aí o destaque.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. Gostaria
de saber se o Regimento informa se é a maioria
dos presentes ou a maiona da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Não há dúvida quanto a isso. Para a aprovação
de uma emenda tem que haver, na verdade, a
maioria absoluta da Subcomissão, não dos pre
sentes.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
maioria absoluta é sempre dos membros que
compõem a Subcomissão, e não os que estão
presentes. Lamento muito, até votei a favor...

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Embora respeite a decisão de V. Ex", gostaria de
recorrer. Gostaria que V. Ex" me informasse a
qual instãncia posso recorrer da decisão.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Re
correr ao próprio Plenário.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sr. Presidente, para uma questão de ordem? O
Regimento é claro: maioria absoluta dos mem
bros da Subcomissão e não dos membros pre
sentes.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - É um
princípio que vem regendo os nossos trabalhos
desde o inicio.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Ontem houve a mesma discussão, e o Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, inclusive, nos informou.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Constituinte Cunha Bueno, o recurso seria diante
da Comissão da Ordem Social. Apresentar nova
mente. Imediatamente superior ao nosso.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Para auxiliara Presidência neste ponto, um escla
recimento. A mim sempre me pareceu que no
momento teriam razão os Constituintes Antônio
Carlos Mendes Thame e Cunha Bueno, não quan
to à maioria absoluta - não há dúvida, é a maioria
absoluta dos membros- e sim, quanto à forma
de votação, porque o que se pediu foi destaque
para votação em separado de determinado dispo
sitivo.O destaque foi aceito pelo Presidente. En
tão, não se fala mais no destaque. O que se votou
foio substitutivo sem aquele artigo, porque aquele
artigo seria votado em destacado, em separado.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - O
artigo não teve a maioria para ser mantido.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
O destaque pedia a votação em separado. Seria
o lógico. Acontece que esta questão já foi ampla
mente debatida, levantei como questão de ordem
perante a Assembléia Nacional Constituinte, foi
decidida contra mim, fmalmente foi um entendi
mento exdrúxulo, mas prevalece que se vota o
destaque. Então, na verdade, o Presidente não
aceitou o destaque. Colocou em votação foi o
destaque e, ao se aprovar o destaque, automati
camente estar-se-ia aprovando o que pede. E para
isto se exige a maioria absoluta.

Éo entendimento que tem prevalecido. Lamen
to ser errado, mas, na verdade, é este o enten
dimento.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO.
- Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Parece
me que agora encerramos o problema da seguri
dade ...

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)- Não
está encerrado. Temos sete propostas para colo-

car onde couber, todas elas do Constituinte Paulo
Macarini.

Com a palavra o Constituinte Paulo Macarini.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINl 
Sr. Presidente, há um conjunto de quatro desta
ques que objetivam resguardar os interesses da
seguridade social. Esses destaques foram inspira
dos na experiência que tive como Presidente do
lAPAS, função que exerci durante 10 meses no
Rio de Janeiro, entre 85 e 86. Em verdade, o
empregador relapso sempre deixa em último lu
gar o recolhimento das contribuições da Previ
dência Social. Então, nas concordatas, nas falên
cias, nas liquidações das empresas, a fatia maior,
o débito maior, sempre diz respeito aos encargos
com a Previdência Social.

Sr. Presidente, farei a leitura das emendas.
A primeira diz:

"Afalta de recolhimentos à época de con
tribuição previdenciária devida pelas empre
sas importará crime de sonegação fiscal ina
fiançável contra o titular da firma individual,
os gerentes, os diretores e os administrado
res das empresas e entidades de qualquer
natureza".

A segunda:

"O titular da firma individual,os gerentes,
os administradores das empresas e entida
des são solidariamente responsáveis pelo
principal e acessório decorrentes da falta de
recolhimento da contribuição previdenciá
ria."

Cria a solidariedade pelo não-recolhimen
to das contribuições.

A terceira:
"Os gerentes, os diretores e adminstrado

res das empresas e entidades públicas, fede
rais, estaduais e municipais serão respon
sáveis pelos acréscimos legais decorrentes
de recolhimento de contribuição previden
ciárias efetuadas com atraso."

EaúItima:
"O contribuinte em débito com a Previ

dência Social não poderá transacionar com
os poderes públicos, inclusive receber verba
de qualquer natureza."

Na Presidência do lAPAS, era muito comum
que uma empresa prestadores de serviços rece
besse mensalmente a sua fatura mas continuava
em débito com a Previdência Social.

Estas quatro propostas visam resguardar, sob
todos os aspectos, os interesses da Previdência
Social, da seguridade social, como uma entidade
que deve se fortalecer na sua viabilidade social
e econômica e no resguarddo dos interesses do
seu patrimônio, o interesse exclusivodos trabalha
dores deste País.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Al
guém quer fazer uso da palavra para contraditar?

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, louvo a preocupação do Consti
tuinte Paulo Macarini, que esteve presente em
contato íntimo com as coisas que dizem respeito
à receita da Previdência Social, quando Presidente
àolAPAS. '-

Ocorre, Sr. Presidente, tem-se que adotar uma
medida que obrigue as empresas a realizaro reco
lhimento das suas contribuições. São dois tipos
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de contribuição: a do empregado e a do empre
gador. Relativamente ao recolhimento da contri
buição do empregado, tenho a impressão de que
todas as sugestões do Constituinte Paulo Macarini
podem ser adotadas, mas com relação à contri
buição por parte da empresa, do empregador,
tenho as minhas reservas, principalmente com
relação às microempresas, que estão atravessan
do, no momento, terríveis, dificuldades, em face
da política econômica adotada pelo Governo.

Faço restrições, portanto, Sr. Presidente, nas
emendas do Constiuintes Paulo Macarini,em rela
ção às micro e pequenas empresas. No entanto,
em relação às grande empresas, não tenho, abso
lutamente, restrição nenhuma. Os administrado
res devem mesmo ser punidos. Talvez caiba aí
uma ressalva às microempresas, que estão em
dificuldades, estão falindo - todos os dias estão
falindo dezenas, centenas de microempresas por
que não conseguem descontar as suas duplicatas
nos bancos, pois que recebem pela metade o
dinheiro relativo ao valor das mesmas.

Este Sr. Presidente, o meu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO MOREIRA
- Acrescentando que a Previdência Social sem
pre foi uma das grandes devedoras deste País.
Realmente nunca fez os seus pagamentos em
dia e continua atrasando até hoje.

Deixa muita dúvida. Temos que generalizar, e
não exclusivamente em relação à dívida da Previ
dência Social.

A SRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-com
a palavra a Ilustre Constituinte.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FElTOSA
Sr. Presidente, compreendo a sensibilidade do no
bre Constituinte frente às dificuldades das mi
croempresas, mas, no instante em que não temos
algo mais coercitivo - estamos acostumados a
ver, inclusive,o presidente de uma empresa públi
ca deixar de contribuir e fica por isso mesmo,
e, quando o empregado sai, está atrasada sua
contribuição.

Amicroempresa está atravessando uma dificul
dade circunstancial. Valeque todos, juntos, modi
fiquemos a política econômica do Governo.

Em termos de Constituinte, tem que ficar res
salvado. Se todos que estiverem em dificuldades
não pagar o INPS,o que fazer?

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

o SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, gostaria de ouvir a opmião do Constituinte
Paulo Macarininovamente, especificamente com
relação à questão da pequena e da microempresa.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI 
Sr. Presidente, a seguridade social - agora vou
ter que me familiarizar com este nome - é um
patrimônio dos trabalhadores. Se conseguirmos
construir uma entidade que transmita tranqüili
dade, certeza, a manutenção do poder aquisitivo,
que já está consagrado, e um tratamento médico
hospitelar compatível com a dignidade humana,
vamos transformar este Pais, aumentar a produ
ção e a produtividade, e não podemos fazer exce
ção nenhuma, porque no custo das mercadorias
já está inserido o valor correspondente às contri-

buições de todas as empresas, desde a contri
buição da empregada doméstica até à potencia
lidade da Vale do Rio Doce ou da Petrobrás. Não
há exceções a se fazer.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, acolho as propostas.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Relator acolhe as propostas.

Vamos a votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo

com as propostas, queiram dizer sim.
Solicito à nobre Constituinte Maria de Lourdes

Abadia faça a chamada nominal. (Pausa.)
Para melhor esclarecimento da Subcomissão,

peço ao Constituinte Paulo Macarinifaça um resu
mo. S. Ex" reuniu as quatro em uma única.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARlNI 
Sr. Presidente, a votação poderá ser feita em con
junto ou isoladamente, dependendo da vontade
dos Srs. Constituintes.

Senti, como administrador da Previdência, que
as contribuições previdenciárias sempre são colo
cadas num segundo plano. Então, nas concor
datas, nas falências, nas liquidações das empre
sas, o maior credor sempre é a Previdência Social,
prefeituras, empresas públicas e assim por diante.

São quatro as medidas. Visamdefender os inte
resses da seguridade social, em última análise,
defender os interesses dos trabalhadores, que são
os únicos e exclusivos proprietários deste patri
mônio. As medidas visam estabelecer: "o não
reconhecimento dessas contribuições importará
em crime de sonegação fiscal inafiançável. Esta
belece, numa outra, "a responsabilidade solidária
dos diretores, dos dirigentes, pelo não-reconheci
mento", pois é muito comum a extinção de em
presas com o objetivo de desviar o reconheci
mento da Previdência Social e de tributos federais
também. Então, nesta hipótese, os diretores tam
bém teriam a responsabilidade solidária. A tercei
ra, é relativa às empresas e entidades públicas
- "seus dirigentes ficam responsáveis pelos
acréscimos legais decorrentes do não-reconheci
mento"A quarta veda: "quem não estiver em dia
com a Previdência, com a Seguridade, não pode
transacionar com os poderes públicos".

São os quatros pontos fundamentais em defesa
da entidade.

Também as estatais levam os dirigentes como
responsáveis solidários pelos acréscimos do não
reconhecimento. Aliás, por oportuno, a Câmara
Federal está alterando a destinação do Finsocial
para o reaparelhamento penitenciário.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Em
votação.

Solicito aos Srs. Constituintes que digam sim
se estiverem de acordo com as propostas do
Constituinte Paulo Macarini.

A votação será feita pelo processo nominal.
(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vo
taram sim 15 Srs. Constituintes. Houve uma abs
tenção.

As emendas foram aprovadas.
O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARlNI 

Sr. Presidente, relativamente à participação da do
na-de-casa que trabalha no campo e à dona-de-

casa que trabalha na cidade, esta matéria já foi
contemplada nos direitos dos trabalhadores. Ou
tro destaque determina que a Previdência Social
celebrará convênios com os Estados para labora
tórios destinados ao fabrico de remédios essen
ciais.Consegui que fosse compreendido e já apro
vado pela Câmara e pelo Senado, numa mensa
gem que está seguindo à sanção presidencial.
Relativamente ao seguro obrigatório, reservo-me
ao reexame deste assunto, e submetê-lo, se for
o caso, à Comissão Temática.

Então, desisto destes três destaques.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Informo
à Subcomissão, aos Srs. Constituintes, o texto
que redigimos para o parágrafo único do art. 16:

"Parágrafo único. Quando o segurado
exercer atividade profissional penosa, insalu
bre, ou perigosa, o tempo de contribuição
exigida para habilitação à aposentadoria por
tempo de serviço será reduzido proporcio
nalmente, de acordo com critérios a serem
estabelecidos em lei:'

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - En
tão, são as palavras "penosa", "insalubre" e "peri
gosa". Estão de acordo?

ASecretaria nos dá a informação de que temos
cerca de 20 destaques no terceiro Capítulo, que
é Do MeioAmbiente.

Vamos continuar. Segundo-Vice-Presidente as
suma a Presidência.

(Assume a Presidência o Sr. Cunha Bueno.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Em
discussão.

Com a palavra o Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTIA
Apesar de um número reduzido de Constituintes
favorecer o Relator, porque é exatamente o autor
do destaque que tem que provar a maioria abso
luta nas votações, numa homenagem ao exce
lente trabalho feitopelo Relator,na parte da ecolo
gia, também concordo com o prosseguimento
da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - No
art. 29 há um destaque de autoria do Constituinte
Paulo Macarini:

"O parágrafo único da emenda de minha
autoria, sobre o plantio de cem árvores."

O destaque seguinte é de autoria do Consti
tuinte Antônio Carlos Mendes Thame, sobre a
Emenda n° 123:

"Emenda 123: Todos têm direito a um
meio ambiente sadio ... para uso cientifica
mente fundamentado das presentes e futuras
gerações."

O terceiro destaque é de autoria do Constituinte
Oswaldo Almeida, sobre o inciso do art.29, junta
mente com o Constituinte Antônio Carlos Mendes
Thame,

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Está prejudicada, pela ausência do proponente.
O Constituinte Oswaldo Almeida está ausente.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Mas
o ConstituinteAntônio Carlos Mendes Thame tem
igual proposta, e se encontra presente.
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Com a palavra, por três minutos, o Constituinte
Paulo Macarini, para encaminhar; três minutos,
para contraditar; e três minutos para o Relator
colocar a sua posição, e vamos ao voto em se
guida.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARANI 
Sr. Presidente, a proposta tem por objetivoa prote
ção do meio ambiente, compreendendo, na for
ma da lei, inclusive, o plantio de cem árvores
por habitantes a cada quatro anos, através de
um projeto conjugado entre a União, os Estados
e os Municípios.

Em resumo, Sr. Presidente, significa que os
organismos da União, dos Estados e dos Munid
pios serão colocados a proteger o meio ambiente
através de um grande projeto de reflorestamento.

Luto por isto, Sr. Presidente, há mais de 20
anos. Aliás, as idéias custam a ser fundidas no
seio da população.

Um projeto desta natureza representará, em
quatro anos, quatrocentos milhões de árvores pa
ra Santa Catarina,oitocentos milhões para Paraná,
ou para o Rio Grande do Sul, e dois milhões
de árvores para o Estado de São Paulo. Daremos
a maior contribuição ao meio ambiente, à forma
ção de riqueza a médio e a longo prazos, e um
grande exemplo às gerações futuras.

Por não conseguir por todos os meios que esti
verem a meu alcance, através de lei ordinária,
até mesmo sugerindo ao Banco do Brasil que,
cada financiamento, obrigasse o cidadão a plantar
um número de árvores, é que me socorro da
Assembléia Nacional Constituinte, para que pos
samos reflorestar esse País.

O SR.PRESIDENTE (Cunha Bueno)-A1guém
para contraditar?

Concedo a palavra ao Contituinte Fábio Feld
mann, com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sr. Presidente, para contraditar. Em que pese à
importância do dispositivo, me parece que foge
um pouco da abragência e amplitude do texto
constitucional.O relatórioapresentado pelo Cons
tituinte Carlos Mosconi abrangeu, de maneira
muito feliz, todos os itens relativos ao meio am
biente, numa concepção global. Se aceitássemos
um dispositivocomo este, tão incisivo, estaríamos
fugindo da abrangência e amplitude que deve
ter um texto constitucional.

Inclusive, o item que fala de recuperação de
áreas degradadas contempla, de certa maneira,
a proposta do Constituinte Paulo Macarini, além
do que, no inciso I do art. 32, quando fala:

..... a manutenção dos processos ecoló
gicos, sistemas vitais essenciais, a preserva
ção da diversividade genética e o manejo
ecológico dos ecossistemas,..."

Abrangeria esta proposta do Constituinte Paulo
Macarini.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (CarlosMosconi) - Sr. Presi
dente, entendo perfeitamente o mérito da pro
posta do Constituinte Paulo Macarini, inclusiveex
pressa muito mais a luta que S. Ex" vem tendo
há tempos do que talvez a oportunidade de se
inserir ou_não no texto constitucional.

Em razão desta participação do Constituinte
neste movimento, vou acatar a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Em
votação a proposta. Sim é pela aprovação de
emenda.

Peço a SI"ConstituinteMariade Lourdes Abadia
faça a chamada nominal.

(Procede-se à votação).

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDAMNN
Sr. Presidente, o texto tem uma sistemática. Se
se fala 100 árvores por habitante ou qualquer
coisa assim, entra-se num detalhamento do texto,
na verdade, e que amanhã, como já houve pro
postas, por exemplo, quando se fala de Floresta
Amazônica,houve Constituinte que propos a pro
teção dos babaçuais e cada Constituinte vai pro
pôr. Até cientificamente não se pode dizer, real
mente, qual é o número de árvores.

Há um prejuízo para o texto. O texto tem uma
articulação lógica e uma sistemática. Se formos
descer ao detalhe de 4 árvores, amanhã alguém
vai dizer por que não 6 ou 10 árvores.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Esta
mos em processo de votação. O encaminhamen
to de votação é no momento anterior ao início
da votação.

Ao término da votação, peço a Secretária cha
me novamente o Constituinte Fábio Feldmann.

(Continua a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Vota
ram sim 12 Srs. Constituintes; não, 3.

Aprovada,portanto, a proposta do Constituinte
Paulo Macarini.

Estamos recebendo a informação de que ·na
Subcomissão da Politica Agricola e Fundiária e
Reforma Agrária está havendo alguns problemas
quanto à ausência de um Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone Ri
ghi, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
A verdade é que 7 Membros desta Subcomissão
não estão presentes, até por razões maiores. Seria
de todo recomendado que um capítulo desta im
portância, sobre ecologia, pudesse ser votado
com a presença de todos ou da grande maioria,
também com debates que pudessem transcorrer
com mais serenidade e tempo.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) -Aques
tão de V. Ex' é pertinente e a submeterei à decisão
do Plenário, uma vez que ainda há número regi
mental.

Aqueles que desejam continuar a sessão hoje
respondam "sim";aqueles que desejam continuar
a sessão do inícioda reunião amanhã, às 9 horas,
respondam "não".

(Em votação)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte

Eduardo Jorge, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Se alguém defender o adiamento, é preciso que
alguém defenda a manutenção.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Eduardo Jorge,
para defender a manutenção.

o SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, debatemos durante 45 dias, os
Constituintes,dia após dia, debateram essas ques
tões; a do meio ambiente também foi exaustiva
mente debatida. Estamos aqui debatendo desde
ontem, votando. Temo, inclusive,que muitos não
voltem amanhã, porque tenho o conhecimento
de alguns que viajarão.

Então, os que ficaram aqui com o sacrifício
do compromisso têm que ser respeitados.

Proponho continuemos a votação, já que há
quorum suficiente.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) -A con
traditajá foi feita.O Plenário é soberano e decidirá
se continuaremos hoje ou amanhã a reunião.

Peço à Constituinte Maria de Lourdes Abadia,
SI"Secretária, por favor, faça a chamada.

(Procede-se à chamada.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Vota
ram Sim 12 Srs, Constituintes; Não 3.

Continuaremos então a reunião hoje.
Faço um apelo para que todos fiquem, mas

a Presidência não tem como impedir também
que aqueles que queiram ausentar-se que façam,
e poderemos correr o risco de, dentro de alguns
instantes, não termos o quorum regimental,
quando esta Presidência, em constatando a au
sêncía de quorum suspenderá a reunião.

Destaque do Constituinte Antônio Carlos Men
des Thame para o art. 29, inciso único. S. Ex"
tem 3 minutos para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDESTHAME - Havia, Sr. Presidente, duas
sugestões: uma, a de não se utilizar a palavra
"usufruto", que tem uma conotação jurídica que
todos conhecemos, é um institutojuridico privado
com todo um grau de conseqüência pelo uso
desta palavra. Ela usaria uma palavra convencio
nai, "uso" ou "utilização", e estava adicionando
também "o uso cientificamente fundamentado",
para que este texto não desse vazão ao abuso,
ao mal uso desse patrimônio. No entanto, a justifi
cativa do parecer do Sr. Relator,vejo que foicon
templada a minha proposição, exceto no acrés
cimo da expressão, "o uso isso cientificamente
fundamentado". Ora, se foi aprovada, é o que
diz o documento oficial,possivelmente a palavra
"usufruto" tenha sido mantida por um lapso.

O SR. PRESIDENTE(Cunha Bueno) - Há al
gum Constituinte que queira contraditar?

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sr. Relator, poder-se-ia usar a expressão "uso",
que contempla e atende ao nobre Constituinte
Antônio Carlos Mendes Thame.

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi)- Eu ac~o.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Se ~
Relator acata a proposta, vamos colocá-Ia em vo
tação.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Vota
ram Sim 11 Srs. Constituintes, e 2 Não. Houve
2 abstenções.

O quorum não foi atingido. Portanto. não há
modificação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, o resultado desta votação deixa
bem claro e patente que seria de bom senso que
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a reunião fosse transferida, porque, mais um pou
co, para podermos ter a aprovação de qualquer
matéria, teremos que ter unanimidade. Não é este
o procedimento que se visa na Subcomissão, e
sim buscar aquilo que seja consenso da Subco
missão.

o SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Consti
tuinte Gastone Righi;a matéria é vencida e a única
forma de podermos suspender a sessão é a não
existência de quorum. Portanto, daremos prosse
guimento à reunião, até o momento em que per
maneça o quorum em Plenário.

Para um esclarecimento ao autor da matéria
vencida. Foi mantido o texto, porque não se alcan
çou o quorum de 12 votos para que houvesse
modificação.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, apenas para uma correção da redação,
retiro "usufruto" e coloco apenas "uso". Já se
constatou uma incorreção no texto.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
No momento em que o Presidente colocou em
votação, o fez para o "cientificamente fundamen
tado". Manifestei-me contrário. Ao "uso" sou favo
rável. Houve um erro na submissão da matéria
à votação.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - O Rela
tor está autorizado a fazer a modificação.

Emenda n9 123, de autoria do Constituinte An
tônio Carlos Mendes Thame:

"Dê-se ao art. l°, in fine, a seguinte reda
ção: "Todos têm direito a um meio ambiente
sadio... para uso cientificamente fundamen
tado das presentes e futuras gerações."

Está superada a matéria.
Destaque ao art. 30. Temos destaques dos no

bres Constituintes Oswaldo Almeida, Fábio Feld
mann e Antônio Carlos Mendes Thame, pela or
dem.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Os
waldo Almeida.

O SR. CONSillUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Fábio Feld
mann.

O SR. CONSTITUlNTE FÁBIO FELDMANN
Retiro, também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio Car
los Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME- Tinha tentado propor uma
nova redação, no mérito, resguardando, portanto,
a intenção do Sr. Relator neste art. 30:

"O poluidor e o predador do meio am
biente serão responsabilizados administrati
va, cível e penalmente.

- Competem ao Poder Executivo as me
didas de prevenção dos danos ambientais,
devendo ser igualmente responsabilizados as
autoridades competentes, no caso de omis
são ou desídia.

O poIuidor ou o predador da natureza é
obrigado, independentemente da existência
de culpa, indenizar ou reparar danos causa-

dos ao meio ambiente e a terceiros pela sua
ação ou omissão."

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao Constitumte Fábio Feldmann,
para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
O espírito da emenda é o mesmo, uma questão
meramente de redação, no entanto farei alguma
defesa da redação.

Em primeiro lugar, quando se usa a palavra
"poluídor", que, inclusive, foi retirada do substi
tutivo original, é um conceito legal que já existe,
dizque aquela pessoa física ou jurídica que, direta
ou indiretamente, é responsável por causar degra
dação ambiental.

Então, na justificativa do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame, cai a razão de ser da modi
ficação, de colocar "poluidor e predador", porque
poIuidor é mais abrangente do que predador, em
termos legais.

Com relação a outra conduta, o art. 30 é uma
norma destinada ao legislador ordinário, que de
verá, na verdade, tipificar as condutas penais. En
tão, as críticas que são feitas, no sentido de que
não há clareza, nem poderia haver, porque o testo
constitucional não vaicriar a figura, não vai criar
o delito. Simplesmente é uma norma destinada
ao legislador ordinário, que vai elencar aquelas
condutas que considera criminosas.

Então, considero a redação dada pelo Relator
melhor do que a proposta do Constituinte Antônio
Carlos Mendes Thame,

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, mantenho a redação original.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME- Permita-me Sr. Presidente,
uma observação, a respeito do que foi citado pelo
Deputado Fábio Feldmann.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - A Presi
dência é liberal, embora contrariando o Regimen
to, o permite.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME- Aqui há outro detalhe. Sem
embargo, a Lei rr 6.938, art. 3°, interprete real
mente que poluidor é uma definição, um conceito
mais abrangente, incluindo a ação de predador,
já se encontra nos tribunais, e a jurisprudência
não tem sido unânime, recursos de poluidores,
predadores, que não se julgam enquadrados na
lei.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sinto, como advogado - sou Coordenador da
Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Pau
lo, nesta área -, realmente a palavra "poluidor"
tem sido a mais abrangente possível, nem pode
riam os tribunais interpretar de forma restritiva.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - O Rela
tor também já deu a sua palavra. Passemos à
votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS
MENDES THAME- Tenho mais uma observa
ção, rapidamente.

O art. 30 diz, no final, "na forma da lei", ou
seja, o próprio item deixa de ser auto-aplicável.

A nossa preocupação é justamente colocar o
maior número possível de artigos que tenham
auto-aplicabilidade. É fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - O as-
sunto está esclarecido.

Em votação.
(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Cunha Bueno) - Vota
ram sim 2 Srs. Constituintes; não, 12. Houve 2
abstenções.

A matéria está rejeitada.
Convido o Sr. Constituinte José Elias Murad

a reassumir a Presidência.
(Reassume a Presidência o Sr. José Elias Mu

rad.)

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos o Constituinte Cunha Bueno a
substituição.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gas
tone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, apenas à guisa de colaborar nova
mente com o Sr. Relator.

O § I? - e outro dia até me referi ao mesmo
de forma desairosa, e gostaria de traduzir numa
contribuição eficiente a V.Ex"- o § 19 diz:

"Quando afetarem agrupamentos huma
nos expressivos, tais táticas e condutas serão
consideradas genocídio, com o agravamento
da pena."

Estou de acordo com apenação, mas há coisas
que não podemos fazer. Não podemos modificar
o sentido das palavras, dos termos ou usar termi
nologia inadequada. Genocídio é a destruição me
tódica de um grupo étnico ou de uma raça pelo
extermínio de seus indivíduos.

Então, o primeiro elemento obrigatório é o ge
ne, o fator de transmissão de caracteres heredi
tários, e o segundo é que seja por morte.

Ora, o art. lo fala:

"as práticas e condutas deletérias ao am
biente, à saúde dos indivíduos e à segurança
dos trabalhadores. ."

Elas podem não ocasionar a morte de alguém,
elas podem ocasionar, às vezes, um leve ferimento
ou, quem sabe, uma pequena deficiência ou talvez
uma diarréia, mas que não seja fatal, e eu não
poderia estar condenando as pessoas ou declarar
que isto constitui genocídio. A poluição não tem
nada a ver em relação a um grupo étnico determi
nado, muito menos a uma raça. Pode-se dizer,
aqui, neste parágrafo:

"Quando afetar agrupamentos expressi
vos, tais práticas e condutas terão agrava
mento da pena."

E ponto final Dizer-se alguma coisa que, em ver
dade, tira a necessária seriedade do trabalho ou
põe alguma suspeita de imperfeição técnica, não
me parece recomendável.

À guisa de colaboração com V. Ex' neste seu
admirável trabalho.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Eduardo
Jorge.
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o SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Minha consulta ao Presidente é que provavelmen
te o Constituinte Gastone Righi deve ter um desta
que neste artigo. Então, suponho que S. Ex" já
fez a defesa, e deve ser encaminhada a contradita.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
destaque do Constituinte Gastone Righi é para
o § 2°.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME- Exatamente, então indo-se
para o § 1° que é a Emenda n° 7.60l.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
aqui a emenda do Constituinte Antônio Carlos
Mendes Thame para o § 1°

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
A proposta do Constituinte Gastone Righi não é
sobre o § 1°? S. Ex" desenvolveu seu raciocínio
em relação ao § 1°.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME - Só destaco mais um de
talhe:

"quando afetarem agrupamentos humanos
expressivos"...

Esta também é uma palavra que dá um grau
de incerteza.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
A legislação ordinária virá exatamente para definir
o tipo penal e ela definirá. Gostaria de dizer que
ela iria definir. O Constituinte Gastone Righi usa
argumentos falaciosos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
palavra estã com o Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, pelo que entendi, o destaque do
Constituinte Antôniocarlos Mendes Thame é em
relação ao § 1°,e o destaque do Constituinte Gas
tone Righi, na verdade, deveria ser sobre o § 1°
também.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não usei a palavra para sustentar destaque, usei
em questão de ordem para o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, já que o destaque é sobre o mesmo
assunto - § 1°,o Constituinte Antôniocarlos Men
des Thame deveria encaminhar e deveria haver
uma contradita só, e irmos a voto, para agilizar
mos os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Constituinte Antôniocarlos
Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME- (Fora do microfone - ínau
dível).

...sua ação sobre a natureza. No caso de afetar
agrupamentos humanos, evidentemente, é muito
justo o espírito da lei com esse agravamento de
pena.

Não podemos, aqui, definir um conceito, dar
uma nova definição ao genocídio; é "cídío", do
Latim,é morte. Então, SÓ, realmente, quando hou
ver a morte, e não quando afetar, é quando dizimar
alguma coisa. A palavra "genocídio" tem, inclu
sive, no convencional, o sentido de extermínio
doloso. Espero que a OAB não mude isso. Isso
é difícil de mudar, porque é do Código Penal.

Então, sugiro que, se considerarem que não
vai afetar o espírito do § 1°, realmente se dê a
seguinte redação:

"Quando afetarem agrupamentos huma
nos, tais práticas e condutas serão passíveis
de agravamento de pena."

Assim como fizemos toda a tarde, com extraor
dinário resultado, também gostaria de não ficar
preso a esta redação, e submeto ao Sr. Relator
e aos demais Companheiros, ao Constituinte fá
bio Feldmann, outra alteração que consiga resol
ver este problema e dê realmente a redação ideal.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém quer usar a palavra para a contradita?

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, não para a contradita. Sou da
queles que defendem a agilização dos trabalhos.
O Presidente poderia delegar ao Relator a incum
bência de fazer a redação mais adequada, porque,
na verdade, trata-se de um problema de redação.

O SR. FÁBIO FELDMANN- Não se trata.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Aí, creio
que não.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Sr. Presidente, gostaria de me manifestar e defen
der a expressão genocídio. Inclusive, os Membros
da Subcomissão que foram a Cubatão verificaram
certas práticas que são verdadeiros genocídios.

Peço ao Constituinte Gastone Righi que respeite
o uso da palavra que estou fazendo.

Uma empresa chamada Rhodia, o Constituinte
Gastone Righi a conhece muito bem, lançou...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI _
Nem sei onde fica.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
...em três aterros sanitários, um produto chamado
Pentaclorofenol, que estã comprometendo 60 mil
pessoas com uma doença chamada leucopenia,
que é uma modalidade inicial de câncer. Trata-se
de um verdadeiro genocídio no senso comum,
como colocou o Constituinte Antôniocarlos Men
desThame.

Está-se prendendo, na verdade, a uma questão
do Código Penal que defme genocídio hoje, mas,
em se tratando de Constituinte, ela está aí exata
mente para dar novos conceitos jurídicos, inclu
sive na esfera juridica.

A proposta do Constituinte Mendes Thame es
vazia totalmente o sentido da proposta do pará
grafo único, pois, quando S. Ex" coloca "quando
afetarem agrupamentos humanos", na verdade,
está esvaziando, porque a palavra "genocídio" é
forte, e, por ser uma palavra forte, foi que se usou
o termo "expressivo", porque não é qualquer
agrupamento humano. É um agrupamento hu
mano, a exemplo do que ocorreu em Cubatão,
de 60 mil pessoas. Tem exatamente esse conceito
"genocídio" é exatamente uma palavra forte, para
corresponder precisamente à brutalidade com
que as práticas contra o meio ambiente, contra
a saúde pública são realizadas neste País.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra à Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, esta palavra correta, porque esta
mos vivendo uma era de tecnologia avançada,

com problemas de energia nuclear, e assistimos
recentemente a esse acidente que aconteceu em
Chemobyl, assistimos na Índia ao acidente que
houve com a Union Carbide. O homem tem avan
çado, mas temos que colocar um freio.

Esta palavra é correta, para que, exatamente,
em nome da Ciência, ,não se extermine a espécie.

O SR. CONSTITUINTE GASTONI RIGHI - Sr.
Relator, V.Ex" me responderia a uma indagação?
Quando colocou a palavra, o que V. Ex' objeti
vava? Que fosse o poluidor condenado por geno
cídio? Essa figura delituosa não existe aqui. Não
há pena. A pena máxima é de 30 anos. Então,
diga-se: "será condenado a 30 anos de reclusão,
a fuzilamento", pronto. Não tenho nada a obstar.

O único problema é que com isto aqui não
se atinge a nada, a lugar nenhum. Quem propõe
isto está propondo evasivamente - proponho,
então, uma pena, proponho o que quiser. Con
cordo com tudo. Quando se propõe qualquer coi
sa inócua, que é só para efeito de aparecer na
imprensa, só para efeito de chamar a atenção,
não posso concordar com esse comportamento
em relação ao que conste da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Sr. Relator. ,

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Inicial
mente agradeço ao Constituinte Gastoni Righi a
contribuição que pretendeu oferecer-me.

O termo é realmente pesado, mas, na realidade,
expressa, com absolutíssima fidelidade, o que pre
tendi colocar.

O avanço tecnológico pode propiciar situações
exatamente como as aqui ditas, genocídio mes
mo, no sentido da coletividade, do grupo atingido.
Não é apenas uma pessoa ou um pequeno grupa
mento. São milhares de pessoas.

O termo "genocídio" expressa exatamente essa
situação. Por isso que foi colocado. Temos exem
plos recentes, nobre Constituinte e V. Ex" sabe
muito bem, tão bem quanto eu. Por esta razão
é que ele foi colocado, exatamente em função
disso.

Devo dizer ao nobre Constituinte Gastoni Righi
e demais 'Colegas que não retirarei o termo. Vou
mantê-lo como está.

O SR. COSNillUINTE GASTONI RIGHI - V.
Ex" me permita, então, só a leitura:

"As práticas e condutas deletérias à saúde
dos indivíduos..."

Então, uma merendeira que use qualquer tipo
de substância estragada que provoque disenteria
nas suas crianças - este é um grupamento ex
pressivo -, a merendeira vai ser processada por
genocídio. Aqui não são "as práticas e condutas
deletérias à saúde dos índivíduos".

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME- V.Ex" vai-me desculpar. Te
nho feito essas emendas e tenho mais umas 20
emendas, todas no sentido do aprimoramento
jurídico do texto.

Realmente, temos hoje uma discussão que visa,
evidentemente, ao aprimoramento do nosso tra
balho. Não tenho a intenção de apresentar nenhu
ma critica à intenção, inclusive discordo da colo
cação do nobre Consbtuinte Gastoni Righi de que
há uma intenção aí simplesmente para a impren
sa.
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Por outro lado, tenho uma preocupação muito
grande com essas formas que não reflitam real
mente aquela nossa intenção.

Essas emendas são praticamente todas desse
nível. São emendas modificando algumas pala
vras, mas que não afetam a intenção, não tentam
mudar o espírito das coisas.

Então, retirarei todas as minhas emendas, por
que de minha parte, estaríamos simplesmente
atrasando o trabalho sem chance nenhuma de
realmente serem aprovadas, pelo pequeno núme
ro de pessoas, e me reservo o direito de, na Comis
são seguinte, numa nova etapa, apresentar ou
submetê-Ias à discussão.

Louvo o trabalho do Sr. Relator, porque, de
minha parte, não gostaria de mudar nada. Sim
plesmente, todas as minhas emendas eram neste
sentido.

Tomo a liberdade de retirá-Ias.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Só acres
cento que muitas das emendas sugeridas pelo
nobre Deputado Antônio Carlos Mendes Thame
foram contempladas no texto, e algumas até no
texto do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Co
mo o Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame
falou em pequeno número de presentes, peço
ao Secretário faça a contagem.

O SR. CONSmUlNTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Assen
timento da Presidência.)

Faço um apelo ao Constituinte Antônio Carlos
Mendes Thame não retire suas emendas, porque
elas têm contribuído para o texto, uma das quais
foi aprovada por 11 votos. Estão presentes aqui
17 Constituintes, um quorum bastante alto. As
sim, faço um apelo a S. Ex' para que não retire
suas propostas e vamos levá-las à discussão e
votação, porque há número suficiente e em quan
tidade para apreciá-las.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)-Sub
metemos à votação.

Os que estiverem de acordo com a proposta
do Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame
queiram dizer sim.

Solicito a chamada pela Constituinte Maria de
Lourdes Abadia.

(Procede-se à chamada)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos proclamar o resultado: Votaram sim 8; Não,
9. Não se atingiu o número para aprovação. Fica
mantida a redação.

Temos, ainda um requerimento de destaque
do nobre Constituinte Gastone Righi, a respeito
do § 2"deste mesmo artigo. S. Ex" propõe:

"Suprimir a expressão "independente
mente da existência de culpa"

Consulto o nobre Constituinte Gastone Righi
se quer justificar a proposta.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Vou justificá-Ia,Sr. Presidente.

Existe em Direito, dois institutos - o dolo e
a culpa. A culpa pode se dar in vlgUando ou
in negHgendo, o que significa que a pessoa tem
responsabilidade de vigilância e tem responsa
bilidade de não negligência. Daí decorrem as ou
tras três figuras, também de Direito: a ímprudên-

cía, a imperícia e a negligência. Este é o conceito
de culpa.

Através deste conceito, temos a responsabili
dade civil e criminal das pessoas. O que não se
pode é declarar que um inocente seja culpado
ou responsável por determinado dano, porque
a figura da culpa já prevê a obrigação de não
ser negligente, de ter vigilância, de não ser impru
dente, de não ser imperito, portanto, compreende
todos os fatores necessários à responsabílizaçâo
pessoal.

Quando se diz independente de culpa, poderá
acontecer que eu, ou qualquer chofer de praça,
carregando caixa de um produto qualquer que
possa contaminar a água, seja abalroado por
um caminhão e o seu carro jogado num rio, sob
ponte. Esse homem será responsabilizado por
aquilo que ele não praticou, não teve culpa, não
teve qualquer participação no episódio, um aci
dente que se dê independentemente da culpa,
porque a culpa compreende todo esse universo
que descrevi, esse homem não pode ser respon
sabilizado e constitucionalmente, pelas conse
qüêncías desse ato. Eu me insurjo contra isto.
E aberrante, fere todos os princípios de lógica,
os princípios de Direito. Não se fale nada. O res
ponsável é obrigado a indenizar ou reparar os
danos causados pela sua ação ou omissão 
já está previsto aqui ação ou omissão. Não se
exige só que ele atue, exige-se, também, que ele
participe, ele não pode omitir-se diante do fato
da poluição. Já se faz muito, já se envolveu abran
gentemente. Não se pode manter esta expressão
- volto a dizer-, porque compreende uma pro
funda injustiça.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém deseja usar da palavra para contraditar?

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

a SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o nobre Constituinte Fábio Feld
mann.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Presidente, esse dispositivo já existe na legisla
ção ordinária e foi uma grande conquista do Movi
mento Ecológico e da Comunidade Ambienta
lista, porque, até então, quando havia um dano,
um acidente, praticamente era impossivel e inviá
vel responsabilizar o poluidor, porque ao autor
era obrigado provar que houve negligência, im
prudência e imperícia desse poluidor.

Ocorre, hoje, em todas as modernas legislações
do Mundo, a chamada responsabilidade objetiva.
Responsabilidade objetiva significa que houve o
dano, foi identificada a autoria, o autor é obrigado
a ressarcir o dano causado pela sua ação ou pela
sua omissão.

Se a emenda do nobre Constituinte Gastone
Righi for aprovada, estaremos dando um enorme
retrocesso ao direito ambiental brasileiro. Estare
mos garantindo a impunidade a todos os polui
dores deste País, porque vamos estar esvaziando
a possibilidade de responsabilizar civilmente os
poluidores.

Devo dizer que a responsabilidade objetiva só
vale no Direito Civil. No Direito Penal, não vale.
Portanto, no Direito Penal, realmente, há sentido
de se fazer a distinção se há culpa, se há o dolo.
No Direito Civil não há. Se realmente excluirmos

a responsabilidade objetiva, estaremos dando um
enorme retrocesso e, como disse, assegurando
a impunidade dos poluidores neste País, que, co
mo todos sabem, é constante, é freqüente e está
levando ao caos que vivemos neste País, em ter
mos ambientais.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, o nobre Constituinte Fábio Feld
mann me convenceu com as suas ardorosas pala
vras. Retiro o destaque.

O SR. CONSmUlNTE FÁBIOFELDMANN
Agradeço.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, mantenho a redação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
nobre Constituinte Gastone Righi retira a propos
ta. Não precisa ser submetida à votação.

Há uma proposta do nobre Constituinte Antô
nioCarlos Mendes Thame, também para este arti
go - corresponderia ao art 2·, que já foi discu
tido. Está prejudicada.

Art. 32.
Há uma proposta sobre o caput do artigo. Ou

tra do nobre Constituinte Oswaldo Almeida sobre
o artigo.

Para falar sobre o artigo, tem a palavra o nobre
Constituinte Oswaldo Almeida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
-Sr. Presidente, este é um artigo que, pelo núme
ro de itens de que se compõe, salvo melhor juizo,
fica por demais grande para incluirmos numa
Constituição, no meu entendimento.

A nossa proposta é no sentido de que este
assunto seja regulado por lei ordinária.

A nossa proposição é no sentido de se suprimir
e deixar este assunto para ser regulado em lei
ordinária. São 16 itens. Valeriaa pena meditarmos
no encaminhamento de um artigo tão detalhado.
Teria s6 o mérito, talvez, de facilitar o trabalho
do legislador da lei ordinária. Para uma Consti
tuição, salvo melhor juizo, em que pese ao mérito
de todos os assuntos aqui contidos, são 16 itens
que vamos encaminhar para uma Constituição.

A minha proposta, nobre Relator, é que se con
siderem esses assuntos para serem regulados em
lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
gum dos Srs. Constituintes deseja usar a palavra
para contraditar?

O SR. CONsmUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o nobre Constituinte Fábio Feld
mann, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Presidente, se observarmos as outras matérias
e temas abordados, talvez o raciocínio valesse
porque eles também foram igualmente contem
plados com vários artigos.

Pondero ao nobre Constituinte Oswaldo Almei
da dois aspectos: em primeiro lugar, o atual texto
constitucional sequer menciona a expressão
"meio ambiente" - não há nada com relação
ao meio ambiente no Brasil - e há necessidade
de que se coloquem dispositivos muito eficazes
e até detalhados no texto constitucional, porque
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hoje existe uma legislação ambiental avançada,
mas não é cumprida.

Por esta razão, é importante que ela adquira
o status de uma norma constitucional, para que
nós, realmente, possamos tentar inverter e rever
ter esta situação ambiental caótica em que vive
o País. Somos campeão mundial de devastação
florestal. A cada hora, 100 mil árvores são derru
badas neste País.Todas as regiões metropolitanas
deste País são consideradas áreas críticas de po
luição desde 1975. A maior parte dos nossos rios
estão mortos. O nosso litoral virou um grande
loteamento do Oiapoque ao Chuí,

Vejocomo uma das alternativas que temos real
mente um texto constitucional que contemple de
talhes e até dê mecanismos efetivos à sociedade
civil, para que ela possa defender-se diante dessa
situação.

O fato de ser, realmente, um texto longo, até
nos permite garantir pelo menos alguma coisa
no futuro. A nossa grande dificuldade para elabo
rar normas constitucionais decorre do fato de não
sabermos qual será a opção da Constituinte, se
será um texto sintético ou analítico. Se for um
texto sintético, acredito que esse texto mereça,
realmente, a diminuição do seu âmbito. Se for
um texto analítico, não vejo por que meio am
biente deva ser contemplado com apenas alguns
dispositivos.

Apelo até à generosidade do nobre Constituinte
Oswaldo Almeida, de entender, realmente, que,
pelo fato de não ter absolutamente nada, e diante
dessa realidade que vivemos, pelo menos nesta
subcomissão se contemplem os mecanismos pa
ra que a sociedade possa efetivamente e as futuras
gerações ter um meio ambiente sadio e equili
brado.

O SR. CONSmUlNTE OSWALDO ALMEIDA
-Só repito aqui as nossas preocupações, porque
temos, de fato, em nosso meio, um especialista
em meio ambiente, talvez possamos correr o ris
co. Se, de fato a tendência da Comissão de Siste
matização for para sintetizar, perderemos a opor
tunidade de fazeruma proposta sintética, especia
lizadae abrangente, correndo o risco de, eventual
mente, serem cortados pontos por quem não tem
tanta condição quanto nós.

É exatamente este aspecto que queríamos que
fosse pensado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
V.Ex'me permite fazer apenas uma observação?
(Consentimento do orador.)

Como ecologista e representante dos ecolo
gistas também, é possível - e V.Ex" tem razão
-, que se faça uma Constituição enxuta, sintética.
Mas entendo que não será exatamente a subco
missão incumbida de apresentar a proposta sobre
o meio ambiente, sobre seguridade e saúde, que
vá fazer a proposta sintética. Esta subcomissão
terá que esgotar a matéria e há de ser fatalmente
analítica. Se alguma síntese vier a ser feita, que
o seja por outras comissões adiante, que terão,
talvez,esta incumbência. Entendo que, nesta sub
comissão, deve-se esgotar o assunto, até como
satisfação à opinião pública.

É o pensamento que tenho, e o externo aos
Srs. membros desta subcomissão.

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

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOITA (In
tervenção fora do microfone. Inaudivel.) - aqui
já aprovamos uma série de artigos, com seus
incisos, que não comportariam na Constituição.
Seriam matéria de lei complementar, de lei ordi
nária. Ao admitirmos textos aos artigos anteriores,
creio que é uma questão de coerência, agora,
acatarmos. Está correta a colocação do nobre
Constituinte Gastone Righi. É até um ponto de
referência para a Comissão de Sistematização,
depois, colher a parte básica e enxugar da forma
conveniente.

Era esta a colocação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra a nobre Constituinte Abigail Fei
tosa.

ASRA.CONSTITOINTEABlGAIL FEITOSA(In
tervenção fora do microfone. Inaudível.)- de res
peitar o ecossistema que não é respeitado.

Parabenizar o Sr. Relator pelo seu trabalho.

O SR. REIJ\TOR (Carlos Mosconi) - Mante
nho, portanto, o texto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos, então, submeter à votação. A proposta tem
preferência. A proposta é do nobre Constituinte
Oswaldo Almeida.

Solicito à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia que faça a chamada nominal.

O SR. CONSmUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, retiro a proposta.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)- Está
retirada a proposta.

Ainda sobre o art. 32, do nobre Constituinte
Antônio Carlos Mendes Thame, em relação ao
inciso I - "a manutenção dos processos ecoló
gicos e sistemas vitais".

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, foi sugerida
por engano, já foi aprovada na íntegra pelo Re
lator.

O SR.PRESIDENTE(José EliasMurad)-Fica,
então prejudicada. As outras também, porque há
uma do Constituinte Fábio Feldmann, em relação
ao inciso XV, e outra do Constituinte Antônio Car
los Mendes Thame em relação ao inciso XIII. To
das as duas estão prejudicadas, pela aprovação
na íntegra. Mas nós não votamos... S. Ex" retirou
a proposta? O nobre Constituinte Fábio Feldmann
também concorda com a retirada? A proposta
de S. Ex' é mudança no inciso XV.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN 
Com o inciso XV concordo. Com relação ao inciso
XIII faço uma proposta. Aqui está:

"Fiscalização das instituições públicas e
privadas - relacionadas à pesquisa, manipu
lação e alteração de material genético, visan
do garantir a integridade do patrimônio gené
tico da Nação, de modo a evitar a indesejável
alteração."

Aqui o problema é de ordem ética, porque há
a criação de novos seres em laboratórios e, inclu
sive, há uma suspeita de que o próprio vírus da
AIDSteria sido criado em laboratório. Então, uma
das questões hoje que envolvem a Biotecnologia
é a segurança da manipulação desse material.
Assim sugiro a inclusão: "visando garantir ores-

peito aos valores éticos e a integridade do patri
mônio ganético da Nação", para contemplar à
questão ética. Não é uma questão fundamental.
Inclusive,foi uma questão trazida a mim pelo Se
cretário Especial do Meio Ambiente do Distrito
Federal, Sr. Paulo Nogueira Neto. S.S' que é ga
nhador do Prêmio Paul Getty, o Prêmio Nobel
da Ecologia, há alguns anos. Realmente comple
mentaria esta proposta. A questão ética da mani
pulação, inclusive em seres humanos, de se cria
rem novas espécies de evolução, é uma questão
muito importante, diria que é questão crucial em
toda esta matéria. É uma proposta que caberá
ao Relator aceitá-Ia ou não, de colocar apenas
a expressão: "visando garantir o respeito aos valo
res éticos e a integridade do patrimônio genético
da Nação. "Incluira expressão "respeito aos valo
res éticos".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
É uma boa contribuição.

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

O SR. REIJ\TOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presí
dente, aceitou a prosposta.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
nobre Relator aceita a proposta.

ASRA.CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA(In
tervenção fora do microfone. Inaudível) - (...)
se cabe a questão de propaganda de substância
que contaminam o meio ambiente. Como Fica?

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Já
está proibida. Consta do artigo que falados produ
tos tóxicos. Aliás, é uma emenda que propuse
mos, produtos tóxicos.

Vamos submeter à votação, uma vez que acata
da a sugestão pelo Relator.

Os Srs Constituintes que não estiverem de acor
do, queiram manifestar-se. (Pausa.)

Aprovada.
Art. 33. Há um pedido de destaque do Cons

tituinte Oswaldo Almeida. Com a palavra o Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, nossa consideração
neste artigo é em relação à definição do patri
mônio nacional restrito só a essas unidades repre
sentadas pela Floresta Amazônica, a Mata Atlân
tica, o Pantanal, a Zona Costeira e as bacias hidro
gráficas.

Entendo que todo o Território Nacional repre
senta um patrimônio nacional a ser preservado.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Essas
são regiões que ainda têm condições de serem
preservadas. O resto do Território Nacional infeliz
mente não tem; cada uma dessas regiões tem
uma importância fundamental.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Um comentário. Esse dispositivo é polêmico.
Mesmo as entidades ecológicas estão, de certa
maneira, divididas,se nós deveríamos ou não con
templar algumas áreas em especial, se isso não
significariaesquecer as outras áreas. A Comissão
AfonsoArinos,por exemplo, só contemplou a Ao
resta Amazônica e esqueceu outras áreas.

Pela especificidade dessas áreas, pela riqueza '
ecológica que elas encerram, merecem realmente
um destaque especial. Com relação à Floresta
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Amazônica, há dados que indicam que, se conti
nuar o índice de desmatamento, em 20 ou 30
anos teremos destruído praticamente a Floresta,
O Pantanal, todos conhecem o problema de 2
milhões de jacarés que são mortos por ano, e
recentemente a contaminação do mercúrio. Esta
Subcomissão irá fazer uma viagem ao Pantanal
nos dias 16, 17 e 18. A Mata Atlântica, para V.
Ex' terem idéia, era a Mata que cobria todo o
litoral do Brasil quando chegou Cabral. Só no
Estado de São Paulo, cobria 80% do território,
no começo do século, há 15 anos cobria 7%
e hoje cobre apenas 3 a 4% do territóriodo Estado
de São Paulo, onde existe a maior concentração
de ecologistas do Brasil. E, mesmo assim, perde
mos 50% da Mata Atlântica num período de 15
anos, que é considerada ecologicamente mais
importante que a Amazônia, porque tem maior
patrimônio genético. A Zona Costeira, pelos mes
mos motivos. O litoralbrasileiro tem sido terrível
mente agredido e devastado, os manguesais do
Oiapoque ao Chuí. As bacias hidrográficas tarn
bém. Com relação às bacias hidrográficas, aqui
é em termos genéricos porque envolveram as
bacias hidrográficas do País, como um todo.

Serve, inclusive, para chamar a atenção sobre
essas áreas, e até tirar do perigo de govemadores,
como Gilberto Mestrinho, que chegou a propor,
em determinado momento, a exportação das pe
les dos animais silvestres para pagar a dívidaexter
na brasileira. Tem que submeter ao Congresso
Nacional, porque é um patrimônio que não é dos
amazônidas, que não é dos brasileiros,é da huma
nidade, desta e das futuras gerações.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos passar a palavra ao 'Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, mantenho o texto.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - En
tão, vamos votar.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Retiro a proposta, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Reti
rada.

O Constituinte Fábio Feldmann também tem
um requerimento de destaque em cima do art
33.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN 
Retiro.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Retí
rado.

Também o Deputado Antônio Carlos Mendes
Thame tem um destaque.

O SR.CONSTITUINTE ANTÔNIOCARLOS MEN
DES THAME - Retiro.

O SR.PRESIDENTE(José Elias Murad)- Reti
rado.

Art. 34. Já foi aprovado.
Então, este destaque solicitado pelo Constituin

te Cunha Bueno está prejudicado.
Art. 34:
Onde couber: "com prévia autorização legis

lativa".

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - De
ve ser no que corresponde ao 35. O art. 35 encon-

tra-se aprovado, porque ninguém apresentou ne
nhum pedido de destaque.

Prejudicado, algum pedido seu neste sentido,
Constituinte Fábio Feldmann? ~

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Só uma mudança, porque o texto usou a expres
são "de licenciamento" e há algumas concessões
que, juridicamente, são diferentes de Iícenciarnen
to. Então, minha proposta:

"a serem relacionadas expressamente nos
atos administrativos, relativos a tais ativida
des."

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Está
prejudicado, uma vez que já foi aprovado.

Propostas dos Constituintes Oswaldo Almeida
e Antônio Carlos Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDESTHAME -Minha proposta é no sentido
de suprimir este artigo, por considerar que estaría
mos invocando uma participação ainda maior das
Forças Armadas na segurança interna, quando
há uma tese de que as Forças Armadas devem
preocupar-se com a segurança extema funda
mentalmente, e somente em casos muito' espe
ciais com a segurança interna.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Fica
proposta a retirada deste artigo.

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

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Constituinte Fábio Feld-
mann. .

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Deixo registrado que me encontro muito cons
trangido. O Constituinte Antônio Carlos Mendes
Thame é um simpatizante dos movimentos ecoló
gicos. Realmente estamos discutindo, apesar de
que sempre no sentido de melhorar o texto, mas
discussões de pouca importância.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MENDES THAME
- Não se constranja. Não é o motivo.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
É de fundamental importância que confiramos
às Forças Armadas a competência para a preser
vação de certos patrimônios. Cito o exemplo do
Pantanal Mato grossense. Há anos temos real
mente tentado lutar com o problema dos coureí
tos. Sabemos que são quadrilhas muito bem or
ganizadas, muito bem armadas e equipadas, e
realmente nunca houve condição de as Polícias
Militaresestaduais fazerem frente a essas quadri
lhas, que trazem a cocaína para o Brasil e levam,
em contrapartida, as peles dos jacarés.

Desde que seja dado ao Congresso Nacional
a explícitaautorização, não podemos permitir que
esse patrimônio continue sendo dilapidado, por
que não contamos com nenhuma instituição na
cional com condições de fazer frente à destruição
e à organização que essas quadrilhas têm.

O Constituinte Joaquim Sucena é da região
do Pantanal e poderia, inclusive, prestar depoi
mento da situação que lá existe. Em 1982, a enti
dade que presido lançou uma grande campanha
com relação ao Pantanal, estivemos em todos
os Ministérios Militares, porque existem algumas
unidades do Exército na área, e elas sempre se
recusaram. Enquanto isso continua a destruição

do Pantanal. Se realmente couber ao Congresso
Nacional essa decisão, não teremos o perigo de
uma invasão, qualquer preocupação com relação
à manutenção do espírito que permeia hoje, o
novo texto constitucional, que contempla as For
ças Armadas com o dever de segurança intema.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, faço minhas as palavras do contra
ditor. Realmente sei o que isso representa e vai
representar para a defesa da ecologia a nível de
Pantanal, principalmente, que é a nossa região.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, tenho emenda aditiva,que é prefe
rencial à emenda supressiva, porque vem dar ou
tra redação. Peço, assim, a V.Ex"coloque a minha
emenda aditiva em discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - A
emenda aditivado Constituinte Gastone Righitem
a seguinte redação:

"Em caso de manifesta necessidade, as
Forças Armadas poderão, convocadas pelos
Poderes constituídos, atuar na defesa dos re
cursos naturais, do meio ambiente e da eco
logia."

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Desejo explicitarpor quê.

Sr. Presidente, compreendo os cuidados do Sr.
Relator. É claro que alguém mordido de cobra
tem medo de lingüiça até, gato escaldado tem
medo de água fria. Só que precisamos afastar
esse preconceito. Veja-se o exemplo do mar. Não
há quem possa defender recursos naturais, meio
ambiente e a ecologia - prefiro a forma desdo
brada de recursos naturais, meio ambiente e eco
logia, porque são coisas que têm nuanças e dife
renças. Quem senão a Marinha de Guerra nos
poderia proteger no mar, até 200 milhas de nos
sas costas, o que resulta em 400 quilômetros.
Ninguém tem embarcação com poder suficiente
para isso; não há policia organizada nem poderia
havê-Ia, porque não pode, ter a fronteira do Esta
do, do município. O mar não tem fronteiras, na
verdade, a não ser aquelas que se estabeleçam
territorialmente para os Estados.

Quem poderia proteger os nossos recursos na
turais na selva amazônica ou investigando aero
portos clandestinos, senão a Aeronáutica? Quem
poderia fazer ao longo de nossas longínquas fron
teiras, senão o Exército? Eles são parte desta Na
ção. Quando os usamos corno instrumento, não
há risco de alguém ser discriminado polítícamen
te; não há risco de alguém ser discriminado pelas
Forças Armadas, para o efeito de defesa dos re
cursos naturais. Nunca conheci alguém que tives
se convicção ideológica para nos roubar os recur
sos naturais, a fim de toldar nosso meio ambiente
ou para quebrar nossa cadeia ecológica.

Evidentemente, vai-nos proteger em relação a
crimes que jamais seriam cometidos em virtude
de convicção politica ou ideológica. E falo,convo
cada pelos Poderes constituídos por uma razão:
esses atentados aos meios naturais, ao meio am-
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bíente, à ecologia, são instantâneos, momentâ
neos, não podem tolerar o envio de uma mensa
gem ou o nascimento de um projeto a ser subme
tido ao Congresso Nacional com duas Casas. Até
lá já teriam levado todo o ouro de determinado
lugar, já teriam poluído o mar, já teriam matado
os animais. É um contra-senso. Quero todos os
Poderes constituídos. Pode ser solicitado pelo pre
feito, pelo Governador, pode ser determinação
do Presidente da República, do Presidente do Su
premo Tribunal Federal, do Presidente do Con
gresso Nacional ou da Câmara dos Deputados.
E evidente que a medida é altamente salutar, só
constrói pata a ecologia, constrói para o meio
ambiente, constrói para os recursos naturais. Dei
xarmos de apoiar a medida nessa extensão, por
que, como está posto, é inócuo o dispositivo, e
só se refere aos recursos naturais. O meio am
biente também precisa ser protegido.

É preciso dar aos militares também essa fun
ção, não só a eles. Eles também poderão atuar.
Não digo que só eles atuem. São forças comple
mentares e só os Poderes constituídos, e poder
constituído é o Podercivil, que os convoca para
atuar nisso.

É absolutamente democrático e, ao mesmo
tempo, passo a dividircom os militares uma res
ponsabilidade, porque hoje, como bem disse o
Constituinte Fábio Feldmann, não posso chegar
à Marinha de Guerra e dizer, há um navio que
está derramando óleo a cem milhas daqui da
costa. A Marinha não tem atribuição, não pode
fazer sair uma corveta para ir lá tomar uma medi
da, ou impedir, ou coibir o abuso, ou autuar o
infrator. É preciso que ela tenha esse poder.. O
Exército, idem. O prefeito poderia telefonar e pedir
o auxílio do Comandante da guarnição militar no
Pantanal, para prender um ladrão de couro, ou
um matador. Hoje, o Comandante não pode man
dar prender. Não é que não queiram. Eles não
têm atribuição constitucional para fazer isso, pois,
tanto a Marinha, quanto o Exército, ou a Aeronáu
tica, estariam sob crime de responsabilidade se
atuassem nesse tipo de missão.

Sr. Presidente, insisto, e veementemente. A esta
altura, só com consenso qualquer emenda pode
ria ser aprovada. Insisto porque a emenda não
tem intenção alguma de diminuir ou de toldar
o trabalho profícuo do Sr. Relator.Apenas de aper
feiçoá-lo e fíxar bem uma posição.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, me rendo à argumentação do Constituinte
Gastone Righi.Sua proposta toma, inclusive, mais
completa a proposição feita por rrum,

Acato, portanto, a proposta.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos submetê-la à votação. Aprovada, as outras
serão prejudicadas. Vou lê-la novamente:

"Em caso de manifesta necessidade, as
Forças Armadas poderão, convocadas pelos
Poderes constituídos, atuar na defesa dos re
cursos naturais, do meio ambiente e da eco
logia."

É mais ampla.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente. Peço a pala
vra para contraditar.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad) - Para
contraditar, concedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME -Considero a intenção a mais
louvável possível, mas dar ao Executivo o poder
de convocar as Forças Armadas considero uma
temeridade.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) -Os pode
res constituídos.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS
MENDES THAME - Sim. O Legislativo ainda
é passável, porque se vai ter uma discussão no
Congresso, mas ao Executivo, para que ele utilize
isso aí como uma válvula, para daqui a pouco
proteger a Petrobrás, proteger as destilarias e tudo
mais, considerar que tudo é meio ambiente, esta
ríamos, realmente, inserindo aí algo inadmissível.
É voltar a dar às Forças Armadas. Temos hoje,
nessa fase da Nova República, a preocupação
de definir muito bem o seu papel, voltado mais
para a segurança externa, só em casos excep
cionais, expressos em lei, para a segurança inter
na, considero que o Constituinte Gastone Righi
coloca aí uma válvula que pode ser depois esten
dida, de tal forma que o Executivo ficaria com
um poder de avocar a atuação das Forças Arma
das contra tudo que imagmamos numa verda
deira e plena democracia.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adylson
Motta.

O SR. CONSmUINTE ADYLSON MOTTA
Sr. Presidente, o que se pretende hoje é exata
mente subordinar as Forças Armadas ao Poder
civil. Hoje elas já são subordinadas ao Executivo.
Então, não vejo nada de extraordinária nessa con
vocação pelo Chefe do Executivo das Forças Ar
madas.

Exigir que o Congresso autorize, até vai tirar
essa subordinação das Forças Armadas do Exe
cutivo. Não vamos mais reconhecer essa subordi
nação do Exército ao Executivo. O Exército só
atuará, daqui para a frente, se aprovado pelo Con
gresso.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra à Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA. CONSmUINTE ABIGAIL FEITOSA
Sr. Presidente, temos forças mihtares de polícia,
de Polícia Federal. Chamar o Exército para con
trolar meio ambiente, francamente, considero um
absurdo, porque não faz sentido de maneira algu
ma. Se por causa do meio ambiente começarmos
a chamar o Exército, daqui a pouco como é que
fica? Qualquer prefeito convoca o Exército para
qualquer problema no município. Isso é um ab
surdo. A função do Exército é de defesa externa
do País.

A SRA.CONSmUlNTE MARlA DE LOURDES
ABADIA - Reforço a tese. São coisas muito com
plexas. Estamos discutindo assuntos muito sérios
e decidindo de forma apressada. Um fato, por
exemplo, a mercurização dos rios, feita pelos ga
rimpeiros, como ficaria? Poderia abrir um prece
dente de se convocar o Exército para acabar com
a atividade? Tenho muito medo dessas coisas
no Brasil, confesso.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Só quando houver solicitação.AsForças Armadas
não podem atuar. Poderão, convocadas, atuar na
defesa.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Em caso
de manifesta necessidade. Está claro aqui.

A SRA.CONSmUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - Mas em nome dessa manifesta neces
sidade...

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Essa a
função para a qual o Exército deveria realmente
se dedicar. Ai está-se dedicando ao bem-estar
de toda a população brasileira, em casos de mani
festa necessidade.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Não se trata de atuar no ataque. É atuar na defesa.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Se
há argumentos como esses apresentados pelas
nobres Deputados, não nos devemos esquecer
daquele outro argumento: se um navio estiver
poluindo em alto-mar, só a Marinha poderá ir
lá.

A SR' CONSmUINTE MARIA DE LOURDES
ABADIA - São assuntos muito sérios que terão
que ser analisados.

O SR. CONSTITUINTEFÁBIOFELDMANN
Sr. Presidentem tem que se dizer e tem que se
usar de bom-senso na leitura: "em caso de mani
festa necessidade".

Na verdade, ressalto que quem conhece um
pouco a questão ambiental neste País sabe que
há certas modalidades ilícitas, como é o caso
do coureiro no Pantanal, que não existe nenhuma
outra instituição capaz de fazer frente a essa situa
ção.

Nos confrontos que houve, com relação à Polí
cia Militar, foram fuzilados alguns policiais milita
res, e posso dizer mais a V. Ex"" vamos ver isso
no Pantanal.

Hoje, o IBDF não permite a nenhum pesqui
sador científico visitar o Parque Nacional do Cará
Cará, que é no meio do Pantanal, porque ele está
dominado pelos coreiros. Acredito que as Forças
Armadas, como disse o Constituinte Carlos Mos
coni, estarão realmente exercendo uma função
que as enobrecerá muito, e em casb de manifesta
necessidade.

Realmente, no caso do litoral brasileiro vivemos
a mesma situação.

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. CONSmUINTE FLORICENO PAIXÃo
- Sr. Presidente, indago da Mesa se há destaque
para emenda supressiva a este dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Constituinte Gastone Righi solicitou a emenda.

O SR. CONSmUINTE, FLORICENO PAIXÃo
- Mas a supressiva já foi votada.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad) - Não,
não foi. Neste artigo, não

O SR. corssrrrerirs FLORICENO PAIXÃo
- Então, existe um destaque para a emenda su
primindo o artigo.
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Se for aprovado o meu pedido, cai o outro desta
que. E vice-versa.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Exa
tamente, porque o outro é supressívo.

Este do Constituinte Antônio Carlos Mendes
Thame, se é realmente em relação a este artigo,
porque estou aqui com uma dúvida, é supressivo.

O SR. RELATOR(Carlos Mosconi) - Sim, mas
ficará prejudicada, Sr. Presidente, se aprovarmos
a emenda do Constituinte Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Po
demos colocar em votação a emenda do Constí
tuinte Gastone Righi, porque tem preferência.

Antes da votação, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYlSON MorrA
Sr. Presidente, temos que ter presente aqui um
exemplo citado permanentemente, quando foi feio
ta a Constituição de 46, que foi elaborada com
o fantasma do Estado Novo. Então, só se preocu
param em dotar o texto constitucional de salva
guardas quanto à repetição da situação anterior
e se esqueceram de'instrumentalizar o País com
relação ao futuro.

Então, hoje quer-se amarrar de tal forma as
Forças Armadas que podemos ter prejuízos ímen
sos no futuro, pelo fantasma que se criou em
relação à intervenção das Forças Armadas.

O importante é subordinar as Forças Armadas
ao Poder civil, mas não se chegar ao ponto de
manietá-Ias e tirá-las da participação. Este exem
plo de 46, citado pelo próprio Afonso Arinos, é
muito importante - pelo fantasma do passado,
esquecemos o futuro.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Repito,
Sr. Presidente, acato a proposta do Constituinte
Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - En
tão, os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a proposta do Constituinte Gastone Righi,
queiram dizer sim.

Solicito à Deputada Maria de Lourdes Abadia
a chamada nominal.

(Procede-se à chamada)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos proclamar o resultado: votaram sim - 12
Srs. Constituintes; não, 5 Srs. Constituintes.

Está aprovada.
Ainda no art. 36, uma proposta do Constituinte

Antônio Carlos Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, a retiro.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
retirada.

Ainda em relação ao art. 36, há proposta do
Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame, sem
explicações. -:

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME - Está superada.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Deputado Cunha Búêno insiste naquele seu des
taque para o art. 34. S. Ex' não estava presente
no momento em que consideramos o seu pedido.

Consulto a Subcomissão se podemos voltar
ao art. 34.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Vamos
até o final, Sr. Presidente, depois voltamos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos passar ao art. 37.

Proposta do Constituinte Antônio Carlos Men·
des Thame, outra do Deputado Fábio Feldmann
e outra do Deputado Nelton Friedrich, que não
é desta Subcomissão e não está presente.

O Constituinte Antônio Carlos Mendes Thame
sugere a seguinte redação:

"A aprovação, licenciamento ou autoriza
ção de construção e operação de instalações
nucleares, inclusive depósitos de rejeitos nu
cleares, sob quaisquer formas, serão subme
tidas ao referendo popular.

§ 19 As atividades nucleares serão exer
cidas mediante controle do Congresso Na
cional, assegurada a fiscalização supletiva pe
las entidades representativas da sociedade
civil."

Com a palavra o Constituinte Antônio Carlos
Mendes Tharne, para a justificativa.

OSR. RELATOR(Carlos Mosconi)- Deputado
Antônio Carlos Mendes Thame, apenas para meu
esclarecimento, o referendo a que V.Ex' se refere
é nacional? Qual a extensão da população inclui
da no referendo?

O SR. CONSTITUINTE ANTÓNIO CARLOS
MENDES THAME- (Fora do mlcrofone.) Propo
sitalmente deixei em aberto, porque decidir-se-ia
em legislação (inaudfvel), por exemplo, fazer um
referendo só num município, já que uma instala
ção como essa geralmente abrange uma área
maior.

oSR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Está
livre a palavra para contraditar.

Com a palavra o Constituinte Raimundo Be
zerra

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, o texto do Relator já está dando
as salvaguardas necessárias para que a instalação
e funcionamento de reatores nucleares depen
dam de um estudo mais aprofundado, no mo
mento preciso, pelo Congresso Nacional. Sabe
mos que hoje é um assunto muito polêmico o
problema da energia nuclear. Sabemos também
que estamos legislando para o presente e para
o futuro. Se existem dificuldades hoje em relação,
principalmente, ao lixo atômico, em relação ao
que fazer dessas usinas, depois da vida média
útil, é provável que daqui a 3, 4, 5, 10 anos, isso
não seja mais problema.

Essa abertura que está aqui em termos de Con
gresso, este Congresso é dinâmico, e ter essa
função, no devido tempo, de analisar e decidir
sobre o funcionamenmto e instalação de reatores
nucleares, já dá segurança para que todos os pro
blemas atuais possam ser analisados no futuro
e, se continuarem polêmicos como são, o Con
gresso tomará a decisão mais acertada.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da Pre
sidência.)

Pedi destaque no sentido de manter a redação
original, a proibição de reatores nucleares para
produção de energia elétrica no País.

Se a minha emenda for votada, as outras esta
rão prejudicadas.

Justificar a minha proposta de proibição das
usinas. No Mundo inteiro está-se voltando atrás
com relação à indústria nuclear. A indústria nu
clear, depois do acidente de Chemobyl, na União
Soviética, provou que é absolutamente insegura,
e a tecnologia não é capaz, hoje, de conferir a
segurança necessária às usinas nucleares. O pro
blema da contaminação radioativa é muito sério,
porque a longevidade do material radioativo per
dura por milhares de anos. Se houver um acdente
nuclear em Angra dos Reis, teremos 32 milhões
de brasileiros afetados pela radioatividade.

Portanto, o tema merece um tratamento nesta
Constituinte, que tem que enfrentar esse proble
ma agora, em vez de se tentar postergar a decisão
para o Congresso Nacional, porque Angra está
em funcionamento, Angra é um perigo. Temos
uma responsabilidade com relação a esta e às
futuras gerações, porque não sabemos, inclusive,
o que será de um acidente com a contaminação.

No momento em que a tecnologia nuclear for
segura, não haverá obstáculo para que se faça
uma emenda permitindo. A tecnologia, hoje, está
caminhando para o processo de fusão que não
é poluente e que não submete a risco a população,
ao contrário da fissão que existe atualmente.

Faço a defesa da proibição das usinas nuclea
res e serei um daqueles que, no momento em
que não houver risco para a população, irá defen
der efetivamente, a utilização da energia nuclear.

Com relação à proposta do Constituinte Antô
nio Carlos Mendes Thame, cada um de nós, cada
cidadão que pode ser afetado potencialmente por
acidente nuclear tem o direito de se manifestar.
Não podemos deixar esse direito a um Congresso.
Não podemos deixar, como tem sido hoje, ao
Poder Executivo, que omite, que sonega informa
ções, como verificamos na visita que fizemos a
Angra dos Reis. Relembro e devo dizer àqueles
membros da Subcomissão que não visitaram An.
gra dos Reis, um dos dispositivos de segurança
estava amarrado com clips e com barbante, e,
segundo o operador, era para que não tocasse
o alarma. Angra foi construída na praia de ltãoma,
que significa pedra mole. Se houver um acidente
nuclear neste País estaremos assumindo essa res
ponsabilidade enquanto Congresso Constituinte,
por não termos tido a coragem, hoje, de enfrentar
o problema e dizer não às usinas nucleares, como
a maior parte dos países civilizados estão dizendo.
A França é um dos poucos países que permanece
com a opção nuclear. A indústria nuclear alemã
há cinco anos que não tem nenhuma encomenda.
Compramos equipamentos obsoletos que, em
grande parte, representam uma grande parcela
da divida brasileira, para locupletamento de al
guns nuc:leocratas.

Faço a defesa intransigente, em nome dos mo
vimentos ecológicos, contra as usinas nucleares
Os movimentos ecológicos deste País estão-se
organizando na coleta de 30 mil assinaturas de
eleitores, sabendo das dificuldades que existem,
principalmente com relação ao Jobby nuclear,
que se faz presente nesta sala. Há representantes
da Nuclebrás nesta sala, falando com 05 Consti
tuintes, pedindo para que se manifestem a favor
da opção nuclear. Isso precisa ficar presente nos
Anais da Constituinte. Se houver alguma dúvida,
posso mostrar quais são os representantes da
Nuclebrás e de empresas que manipulam com
energia nuclear que se encontram nesta Casa,



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 161

assistindo e tentando, na verdade, fazer um lobby
em cima dos Constituintes. (Palrnas.)

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar
a segunda proposta.

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

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA
- Sr. Presidente, nesta Casa existem pessoas in
teressadas na defesa de alguns pontos que são
discutidos durante esta Constituinte. Afirmo para
V. Ex"e para o Plenário,não tenho nenhuma parti
cipação com nenhum lobby, não tenho nenhuma
razão, a não ser a de ordem científica e de uma
visão do futuro, para defender uma tecnologia
que inexoravelmente o mundo passa por ela. E
não apenas na produção de energia, porque ener
gia elétrica é a utilizaçãopacífica do átomo, como
também na utilização para fins médicos. A todo
instante estamos usando isótopos radioativos,co
mo o iodo, nos casos de tireóide, Estamos fazen
do agora, na parte de hemodinâmica, uso de ra
dioatividade.Estamos usando a todo instante essa
fonte de energia da natureza, que hoje é polêmica,
amanhã não será. Se estamos dando salvaguar
das, estamos apenas fazendo uma proteção em
termos nacionais, proteção essa que não vaievitar
que o Mundo hoje, que só em artefatos bélicos
já podia ser destruído dez vezes, não vamos evitar
que artefatos outros façam com que o Brasilfique
uma ilha isenta de radioatividade. Ademais, Sr.
Presidente, os nossos vizinhos já têm também
a parte de exploração do átomo para fins tipo
energia, como já existem reatores funcionando
na Argentina e em implantação no Peru e no
Chile. Aqui, no Brasil, se não fizermos, pelo me
nos, essa parte de tecnologia, evidentemente com
todas as ressalvas, com todos os cuidados, ficare
mos para trás nesse desenvolvimento da huma
nidade.

Acolhendo, acatando in totum a redação do
nosso Colega Carlos Mosconi, estou apenas fa
zendo com que a nossa Nação, em termos de
sentimento, não fique atrás desse desenvolvimen
to. Digo mais, Sr. Presidente: se fossemos olhar
para tudo aquilo que é poluente, que faz com
que o meio ambiente seja inóspito para a popula
ção, teríamos praticamente que parar todo o de
senvolvimento industrial. Quando temos, somen
te no Nordeste, dez milhões de pessoas com ver
minoses, com parasitoses, e hoje, em todo o Bra
sil, dez milhões de portadores de doença de Cha
gas, doenças que atingem uma população mais
desprovida, uma população que, às vezes, não
tem acesso aos meios de comunicação, essa po
pulação não é lembrada, sendo que esse é um
crime quinhentas vezes maior do que a procura
do desenvolvimento tecnológico.

Não sou advogado de nenhuma empresa liga
da à usina nuclear. Olho apenas o interesse do
desenvolvimento do Brasil. Que esse artigo seja
mantido, com essa salvaguarda: qualquer instala
ção, qualquer funcionamento de qualquer reator
atômico, doravante, será apreciado pelo Congres
so Nacional.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- Pela
ordem, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Só diria ao Constituinte Raimundo Bezerra que
em nenhum momento quis insinuar que S. Ex"
seria uma dessas pessoas. Faço questão de res
saltar aqui, deixar registrado, que, muito pelo con
trário,respeito muito o Constituinte Raimundo Be
zerra. Na visitaque fizemos à usina, a hegemonia
era daqueles que eram contra a energia nuclear
e S. Ex" teve a coragem, num público adverso,
de levantar e defender seus pontos de vista. Faço
questão de fazer este registro. Não tive, em ne
nhum momento, intenção - e S. Ex" sabe 
de a ele me referir.Que não fique dúvida alguma
quanto ao respeito que tenho pelo Constituinte
Raimundo Bezerra, inclusive pela coragem com
que S. Ex"defende seus pontos de vista.

OSR.PRESIDENTE(José EliasMurad)- Essa
questão de lobby é muito relativa. Atéas crianças
fizeramlobby. Os sindicatos, conselhos de classe,
trabalhadores, as mulheres.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Quanto à observação de V. Ex", Sr. Presidente,
se o lobby fosse do povo, eu concordaria, mas
o povo é o menos presente nesta Constituinte.
Não dos representantes do povo Falo lobby das
entidades V. Ex" pode notar como os lobbies
do poder econômico estão muito mais presentes
que os lobbies da sociedade civil.

O SR.PRESIDENTE (José Elias Murad)- Não
quero estabelecer polêmica, mas discordo do
Constituinte. Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a nossa disposição ini
ciaiera realmente de proibir,pura e simplesmente,
a instalação e funcionamento de usinas nucleares
no País. Visitamos Angra e nos convencemos,
naquela oportunidade, dos riscos que representa
para o País, para a população das regiões vizinhas
a Angra, a presença dessa usina naquela locali
dade, além do que ficamos convencidos da falta
de necessidade da energia nuclear no Pais, neste
momento; do custo absolutamente fora da reali
dade brasileira, já que uma usina custa por volta
de três bilhões de dólares, quando vai bem; do
custo elevadíssimo do quilowatt da usina nuclear
em relação à usina hidroelétrica,aproximadamen
te três vezes mais, sendo que a usina nuclear
dura apenas 30 anos, com um custo tão elevado
como esse, e colocando como fator principal a
questão do risco. Evidentemente o risco existe.
Por mais que queiram nos convencer que não
existe, existe. E ainda a questão do lixo atômico.
Nem a Nuclebrás nem ninguém no Brasil e no
Mundo sabe o que fazer com esse lixo, sabe qual
será a destinação desse rejeito.

São questões que não estão definidas e esta
mos embarcando numa situação que, evidente
mente, traz riscos sérios à nossa população 
riscos presentes e futuros.

Tivea sensação e a convicção até de que deve
riamos, pura e simplesmente, proibir.

Por outro lado, ponderei posteriormente, princi
palmente com as emendas que recebi, foram vá
rias, e me deram a impressão de que essa não
seria a decisão mais prudente e talvez a mais
inteligente.

Como o processo é muito dinâmico e como
as questões de tecnologia sofrem mudanças, na
maioria das vezes muito rápidas, e como uma

situação de hoje pode não refletirnuma situação
de amanhã, teríamos o caráter absolutamente res
tritivo a essa instalação e funcionamento, fazendo
com que essa questão passasse pelo Congresso
Nacional, que teria prerrogativas. Vivemosdefen
dendo as prerrogativas do Congresso Nacional.
Pois esta seria uma prerrogativa do Congresso
Nacional. Que ele vote, que ele se mamfeste, co
mo representante do povo brasileiro, quando for
o caso, a respeito da instalação e funcionamento
dos reatores nucleares.

Esta foi, portanto, a nossa intenção ao incluir
no nosso texto a aprovação prévia pelo Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Com a palavra o nobre Constitumte AdylsonMot
ta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
(fora do microfone) - Em primeiro lugar, devo
dizer que vou votar a favor da proposta do Depu
tado Fábio Feldmann.

Esta Casa é aberta a todos aqueles que quise
rem vir aqui, seja da NUCLEBRÁS, seja de onde
for. Esta é uma Casa do povo, e povo são todas
as camadas. Todos têm o direitode viraqui defen
der os seus pontos de vista. Se houve alguma
proposta desonesta aqui dentro, tem que ser de
nunciada.

Estou fazendo esta colocação porque não que
ro deixar mal algum colega que venha a dar um
voto diferente, deixando parecer que ele estaria
votando em função de um possível lobby que
teria violentado a sua consciência.

Para mim, tanto faz haver lobby ou não haver
lobby, vou com a minha consciência. Vou votar
com a proposta do Constituinte Fábio Feldmann
unicamente por uma questão de convicção pes
soal.

Faço esta colocação, senão ficaria muito ruim
até para alguns Colegas que darão seu voto con
trário. O esclarecimento é necessário.

O SR.RELATOR (CarlosMosconi)- Creioque
não houve esta preocupação por parte do Constí
tuinte Fábio Feldmann de colocar nesses termos.
Não há evidentemente nenhum constrangimento
para quem possa estar aqui. As reuniões são aber
tas a todos.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Sr.
Presidente, justifico o meu voto. Votarei com o
Constituinte Fábio Feldmann. Entendo que o Bra
sil não necessita hoje, pelas suas reservas de po
tencial ainda existentes para a construção de usi
nas hidroelétricas, de entrar no processo nuclear.
Essa foi uma experiência que custou caro para
o País, foi uma experiência, pode-se afirmar, de
sastrosa, uma experiência que, na verdade, é um
investimento de curto prazo. a Brasil não pode
ficar fora do conhecimento do átomo, mas exis
tem outras fórmulas, como a pesquisa científica,
etc, que levam a esse objetivo.

Portanto, votarei a favor da proposta do Consti
tuinte Fábio Feldmann e contra a proposta do
Relator.

a SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Lembro ao Constituinte Cunha Bueno que não
é somente na área da energia elétrica. Por exem
plo, há a questão importante, em medicina, dos
radioisótopos, murto bem lembrada pelo Consti
tuinte Raimundo Bezerra.
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oSR.CONSTITUINTE CUNHABUENO- Não
estão sendo proibidos. É só o caput. Estamos
votando só caput. Então, é só usina nuclear, deixo
bem claro. Se os nossos técnicos tivessem lido
no dicionário de tupi-guarani, veriam que "itãor
na" - quero deixar isso bem claro - é "pedra
podre", e certamente os problemas de estrutura
que lá está havendo hoje, os nossos indígenas
já sabiam há muito tempo.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, para adiantar o expediente, tam
bém tínhamos um destaque para este artigo, des
de o Anteprojeto do Relator.Este artigo vetocom
correções que já atendem, de forma muito boa,
às nossas ponderações. Na votação que vamos
fazer, pela permanência da proposta do Relator,
excluímos o nosso pedido de destaque.

O SR.PRESIDENTE(José EliasMurad)- Reti
rado.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO ALCKMIN
- temos, hoje, em funcionamento a Usina de
Angra 1;temos a Usinade Angra 11 em construção;
e a Usina de Angra III paralisada. No caso de
Angra Il, que está em construção, e de Angra
lll, se passar esse texto do Anteprojeto do Relator,
qual será o alcance? Se passar esse texto, teria
que ser submetido ao Congresso Nacional,a con
clusão de ambas as (Ismas, Angra 11 e Angra lIP
Caso contrário, terão que ser paralisadas?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Não só
isto, e também o funcionamento de Angra I 
está claro aqui: "a instalação e o funcionamento".
Inclusivea continuidade do funcionamento de An
gra I tem que passar pelo Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Va
mos passar à votação apenas do caput do art.
37, sem os parágrafos.

Tem preferênia a proposta do Deputado Fábio
Feldmann.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Antes de iniciar a votação, eu mais uma vez devo
dizerque não tivenenhuma intenção de me referir
a nenhum Constituinte, absolutamente. Isso se
deveu, realmente, ao empolgamento com que es
tou ligado aos movimentos ecológicos e paci
fistas, que rejeitam radicalmente a opção nuclear.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad)- Va
mos votar a proposta do Deputado Fábio Feld
mann, que sugere que este art. 37 permaneça
como no original.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Não. É "a proibição da instalação e funciona
mento de reatores nucleares para a produção de
energia elétrica no Território Nacional".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Então, Sr. Presidente, houve um equívoco em Ple
nário. Não se refere a usinas, mas a reatores nu
cleares.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pe
ço ao Deputado Fábio Feldmann repita sua pro
posta.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN-

"Proíbe-se a instalação e funcionamento
de reatores nucleares para produção de ener
gia elétrica em todo o Território Nacional."

Reatores nucleares para a produção de energia
elétrica é usina - faço questão de ressaltar -,
não é qualquer reator nuclear, é aquele para a
produção comercial. Para não haver dúvida, não
sou contra a capacitação do País em tecnologia
nuclear. Sou contra a utilização comercial. Tanto
que no caput as demais atividades nucleares são
perfeitamente compatíveis com esta.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Os
parágrafos já estão aí protegidos.

O parecer do Relator - é pela manutenção
do texto como está no art. 37, "passando pelo
Congresso Nacional".

Como tem preferência a proposta do Deputado
Fábio Feldmann, se for aprovada, temos que mu
dar o texto.

Em votação. A votação "sim" quer dizer que
se concorda com a proposta do Deputado Fábio
Feldmann. (Pausa.)

(Procede-se à votação)
ASRA.CONSTITUINTE MARlA DE LOURDES

ABADIA - Eu me abstenho de votar, porque não
tenho ainda segurança, não tenho conhecimento
profundo sobre o assunto em debate, e só vou
votar de acordo com minha consciência.

(Prossegue a votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elais Murad) - Vo
taram "sim" 9; "não" 7. Houve uma abstenção.

O texto é mantido.
,A proposta seguinte é a do Deputado Antônio

Carlos Mendes Tharne, que já fez a sua defesa
e já houve também a contradita.

Em votação, se o Relator não quiser fazer ne
nhuma declaração a respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente peço a V. Ex' seja lido o texto pro
posto pelo ilustre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
texto:

"Dê-se a seguinte redação ao artigo:
"A aprovação, licenciamento ou autoriza

ção de construção e operação de instalações
nucleares, inclusive depósitos de rejeitos nu
cleares, sob quaisquer formas, serão subme
tidos ao referendo popular.

§ lo As atividades nucleares serão exer
cidas mediante controle do Congresso Na
cional,assegurada a fiscalizaçãosupletivape
las entidades representativas da sociedade
civil."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, mantenho a redação original. A diferença
fundamentai é que continuamos dependendo da
prévia autorização do Congresso Nacional, en
quanto que a emenda do Deputado Antônio Car
los Mendes Thame prevê o referendo popular,
mas sem especificar a que nívelseria feito o refe
rendo.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos submetê-Ia à votação.

Os que estiverem de acordo com a proposta
do Deputado AntônioCarlosMendes Thame quei
ram dizer "sim".

(procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - TI
vemos 10 "sim", 6 "não", e 1 abstenção. Man-

tém-se o texto, porque não se obteve maioria ab
soluta.

Não há nenhum pedido de destaque sobre os
parágrafos.

Passamos ao art. 38. Temos um pedido de
destaque do Deputado Oswaldo Almeida.Hátam
bém um do Constituinte Cunha Bueno, que pede
para acrescentar ao art. 38: "com autorização do
Congresso Nacional".

"Art. 38", onde couber: "com préviaautorização
do Congresso Nacional".

O Constituinte Fábio Feldmann também pede
um destaque no art. 38.

Com a palavra o nobre Deputado Oswaldo Al
meida.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, dentro da
informalidade que muitas vezes presidiu nossas
reuniões, esta talvezseja nossa última intervenção.
Este assunto começaria com as preocupações
da ilustre Deputada Maria de Lourdes Abadia,
quanto às dificuldades do tema, incorporando
também as preocupações, muito bem levantadas,
aqui, pelo nobre Deputado Raimundo Bezerra.

Este assunto, pela sua importância, foi tratado
também na Subcomissão de Ciência e Tecno
logia e da Comunicação, com o seguinte texto:

"É vedada a fabricação, o trânsito, o trans
porte, a guarda ou o armazenamento de ar
mas nucleares em todo Território Nacional,
seja qual for a procedência."

Sem prejuízo da independência da nossa Sub
comissão, registramos que, naquela Subcomis
são altamente especializada, o assunto foi retira
do. Valeressaltar, com o voto importante do nobre
Senador Pompeu de Souza, o Presidente do Con
selho da Defesa e da Paz.

Fazemos alguns registros que, certamente, vi
rão em reforço à argumentação que o nobre
Constituinte Raimundo Bezerra já fez nesta Sub
comissão.

A proibição constitucional à nossa liberdade
tecnológica no setor nuclear foi derrubada na
Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Co
municação, tendo em vista o seu aspecto primor
dial - científicoe de pesquisa.

Vale ressaltar ainda, Sr. Presidente, se conti
nuássemos preocupados com as ameaças desse
poder bélico, dos artefatos nucleares, teríamos
de estar também, e altamente mais, preocupados
com as ameaças da guerra química, biológica,
inorgânica e outras mais. Além disso, não pode
mos separar a pesquisa e as preocupações da
área militar daquilo que diz respeito à área civil,
notadamente do que representa a pesquisa no
desenvolvimento de tecnologias para aplicação
no campo da medicina, no campo da agricultura,
com os isótopos. A manutenção deste texto seria
uma grave ameaça ao nosso desenvolvimento.

Invocando, por fim, a minha condição de paci
fista,encarecemos um aspecto muito importante,
que diz respeito à condição de defesa do nosso
País. Temos na América do Sul, a Argentina, por
exemplo, país que está mais avançado em termos
de tecnologia nuclear. O resguardo dessas condi
ções para a nossa posição militarseria uma amea
ça não à nossa condição agressiva, mas uma
ameaça à nossa condição de defesa, que estará
seriamente ameaçada se prevalecer o texto do
artigo.
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Faço um apelo ao nobre Relator, para que, em
nome disso tudo que não foi apresentado com
a veemência que imaginávamos e gostaríamos
que fosse, pela importância que isso representa,
que S. Ex"concorde na retirada deste artigo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (As
sentimento da Presidência.)

Como V.Ex"já decidiu anteriormente à emenda
aditiva do Deputado Cunha Bueno, que, até por
feliz coincidência, adota a posição do Relator em
relação às usinas nucleares - posição muito
apropriada, realmente elogiável. Como a emenda
é aditiva, deve ter preferência para a votação, em
relação a uma emenda supressiva, porque, se for
aprovada, a emenda supressiva simplesmente cai.

Em questão de ordem, peço a V.Ex"dê prefe
rência à emenda do Deputado Cunha Bueno.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Relator quer usar da palavra antes.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, a nossa intenção ao colocar a proibição
à importação, pesquisa, fabricação, armazena
mento, transporte de artefatos bélicos nucleares,
foi, evidentemente, a de trazer um sentido de pro
teção ao País.

Entendo também que esse excesso de zelo po
derá levaro País à situação de extrema dificuldade,
que talvez nem tenhamos condição hoje de ima
ginar.

O texto, como colocado por mim no substi
tutivo,poderá levar a uma restrição absolutamen
te inadequada ao nosso País em determinados
momentos. Pretende ser coerente com o que co
locamos acima no art. 36, inclusive pretendo
igualmente oferecer prerrogativa ao Congresso
Nacional, aceito a inclusão proposta pelo Depu
tado Cunha Bueno, de que esta situação depen
deria também de uma autorização do Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha
Bueno, se ainda desejar fazer uso dela.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO 
Não,Sr. Presidente. O Sr. Relatorjá acolheu minha
proposta.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Te
mos a ainda o destaque do Constituinte Fábio
Feldmann.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN
Retiro.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento da
Presidência.)

Diante da nova conceituação do Relator, retiro
a minha proposta e incorporo a proposta do Cons
tituinte Cunha Bueno.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Fi
camos, então, com a proposta do Constituinte
Cunha Bueno.

Com a palavra o Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE 
Sr. Presidente, defendo a formulação original do
art. 38, conforme apresentado pelo Relator Carlos
Mosconi.

Quanto à questão do Brasil e Argentina,sempre
foiuma justificativa,aqui, no País, para hipertrofiar

as funções e os orçamentos militares. Aliás, há
muito tempo isso estava obscurecido, os nossos
conflitos com a Argentina se resumiam aos cam
pos de futebol, de voleibol. A velha sombra da
Argentina,do inimigoArgentina,voltaa se projetar
e com o mesmo objetivo, o fortalecimento do
poder militar.Esta é a primeira questão.

Uma segunda questão. Em todos os países
onde os artefatos nucleares bélicos são desenvol
vidos, estes servem ao fortalecimento de um com
plexo industrial militar, que, cada vez mais, inter
fere e domina a vida política e social deste País.

Na atual situação do Mundo, o Brasil, com o
desenvolvimento de uma arma nuclear desse tipo,
não enfrentará, de forma alguma, grandes potên
cias que nos queiram agredir. Não teremos conse
qüências, não teremos condição nenhuma desse
tipo. Estaremos sempre correndo atrás delas.

A outra opção é se fazer uma corrida nuclear
bélica com pequenos países vizinhos ao nosso.
Seria, então, a corrida bélica nuclear instalada na
América Latina.

Se o Brasil quer ter uma posição de destaque,
de liderança, no Mundo, deve adotar outra postu
ra, a de defender a desnuclearização da América
Latina, de ser contra essa corrida maluca que
leva à destruição da Humanidade, ou seja, o de
senvolvimento sucessivo de armas nucleares ca
da vez mais poderosas, capazes de destruir a Hu
manidade completamente.

Um exemplo de sensatez e de liderança política
de um País que quer desenvolver uma presença
no Mundo de forma diferente, seria dada por nós,
na Constituinte, assumindo posição deste tipo.

Apostura apresentada pelo Constituinte Carlos
Mosconi no seu relatório deve ser mantida. Defen
do intransigentemente o art. 38 do Deputado Car
los Mosconi.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN - 
Só um aparte. A Sociedade brasileira de Física
e a Sociedade de Física da Argentina firmaram,
há dois anos, o compromisso de um programa
nuclear conjunto, porque as duas Sociedades de
cientistas pretedem realmente que haja desenvol
vimento científico de ambos os países com rela
ção à questão nuclear e que não seja de caráter
bélico. É de fundamental importância que se faça
uma relação entre a questão da usina nuclear
e do programa nuclear brasileiro e do artefato
bélico nuclear. É evidente que, associado ao Pro
grama Nuclear brasileiro de hoje, está a constru
ção da bomba brasileira. A imprensa tem formu
lado várias denúncias neste sentido, desde denún
cias da área de teste da Serra do Caximbó, no
Pará, até denúncias de contas secretas da chama
da "Delta-S", "Delta-4", e até a construção de
reator nuclear pelo Ministérioda Marinha, em Ipe
ró, perto de Sorocaba, em São Paulo.

Então, existe uma relação muito grande entre
o Programa Nuclear brasileiro e o programa para
lelo e a construção da bomba brasileira. Ainda
mais, a indústria bélica brasileira, que já é uma
das seis indústrias mais importantes em termos
de faturamento no mundo, está desenvolvendo
o chamado míssil com ogiva nuclear, capacitando
o País para que ele possa efetivamente exportar
mísseis com essa capacidade.

Sobre essa alegação com a Argentina, gostaria
que a Constituinte brasileira desse um exemplo.
No momento em que a Argentina proibiu o arte
fato bélico nuclear - e haverá uma Constituinte

Argentia em breve -, a Argentina poderá seguir
o exemplo do Brasil e as duas sociedades estarão
livrese imunes do perigo nuclear. Existeo Tratado
de não Proliferação Nuclear de Tlatelolco, do Mé
xico, de que o Brasil é signatário e teria que ratifi
car, mas não o faz. Se existe um Tratado de não
Proliferação Nuclear na América Latina, devere
mos lutar para que o Brasil e os outros países
do Cone Sul - Chile e Argentia - assinem e
ratifiquem esse tratado, que nos libertaria, em te
se, do problema da proliferação nuclear bélica
no Continente Sul-Americano.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ALMEIDA
- Uma observação. Quase que posso garantir
que imprensa Argentina está sendo suflcente
mente resguardadora dos interesses da Argenina,
porque se esse país atingiu níveis bastante eleva
dos em termos de pesquisa e de desenvolvimento
tecnológico na área nuclear, paralelamente, ná
área militar,deverá ter atingido também esse nível,
só que a imprensa Argentina não deve ter feito
esse registro como a nossa imprensa fez. Prova
velmente terá havido o que estamos acostumados
a acompanhar na nossa imprensa, a busca de
sensacionalismo.

Discutimos aqui e fizemos registro, várias vezes,
do que as Forças Armadas nacionais devem res
guardar-se precipuamente para a sua condição
de participação na área externa, ou seja, defender
o País na área externa. Este é um ponto impor
tante, ponto que representa uma tecnologia avan
çada e dele não nos podemos abstrair dentro
dessa responsabilidade para o futuro, assim como
fez o Paquistão, a Índia, a China, e outros países
estão tentando fazer, um posicionamento para
o futuro, que não sabemos até onde vai caminhar.
Este é um problema de responsabilidade e que
está inerente ao mínimo de responsabilidade que
tem sido dado, inclusive nos dias atuais, às Forças
Armadas do País.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presi
dente, por entender que a restrição ainda persis
tirá, incorporo "a autorização pelo Congresso Na
cional".

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Então, V.Ex" retira a redação da proibição total?
Se o Congresso Nacional não tem acesso às infor
mações, porque lhe são sonegadas, como se faria
isso?

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos colocar em votação a proposta do Consti
tuinte Cunha Bueno, acolhida pelo Relator, Deve
se incluir no texto "salvo prévia autorização do
Congresso Nacional".

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Estamos
incluindo no texto a autorização, mantendo a proi
bição: "Proíbe-se, salvo prévia autorização do
Congresso Nacional."

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Pas
semos à votação. Aqueles que estiverem de acor
do com a redação acolhida pelo Relator,proposta
pelo Constituinte Cunha Bueno, queiram dizer
"sim".

Queira fazer a chamada nominal, nobre Consti
tuinte Maria de Lourdes Abadia.

(Procede-se à chamada.)
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o SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. (Assenti
mento da Presidência.)

Estamos diante de um problema sério, de quo
rum. Deveríamos fazer uma prévia antes da vota
ção oficial,Sr. Presidente, porque, se não for apro
vada da maneira da minha emenda, preferiria vo
tar com o Constituinte Fábio Feldmann. Creio
que o Relator também mudaria a sua posição.
E um problema. Se não houver quorum para
que tenhamos a força da modificação, o texto
ficará pior que a modificação não feita. Então,
fica o texto do jeito que está.

Desculpe-me, Sr. Presidente. Enganei-me.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - As
sim foi o procedimento em relação a outros artí
gos.

(Continua a votação.)
O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vo

taram sim, 11; não, 6. Mantém-se o texto. Ainda
temos algumas propostas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI 
Sr. Presidente, apenas uma questão de ordem.
(Assentimento da Presldêncía.)

Outra vez para recomendar ao Sr. Relator uma
modificação apenas na redação do seu dispositivo
final.

Declara: "Fica criado o Fundo de Conservação
e Reposição do Meio Ambiente, constituído de
taxas."

Taxa é contraprestação de serviço. Constituído
de tributos ou de contribuições, mas taxa exata
mente não pode, Sr. Relator.Alterariao seu pensa
mento. Aquilo que V. Ex' quer dizer com todo
o artigo, "taxas" quebraria, porque taxa é contra
prestação de serviço. Remoção de lixo,tem a taxa.
Um serviço que se presta, cobra-se taxa.

Teria que ser contribuições ou tributos, alguma
outra expressão.

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

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Substi
tui-se, então, pela palavra "tributo".

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sr. Presidente, vai colocar agora os destaques?

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Os
destaques, incluam-se onde convier. Há vários.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Tenho um destaque exatamente em cima deste
artigo, em que se coloca também um percentual,
a nível de Orçamento da União, do Estado e do
Município.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -Ain
da no art. 39 um destaque do Constituinte Joa
quim Sucena.

Com a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA

Da mesma maneira que foi feito em artigo ante
rior, aqui fica difícil conseguir-se, efetivamente,
alocar os recursos desses impostos, que vêm atra
vés de lei que irá dispor sobre a questão.

Sugiro e neste sentido é levado o destaque 
seja criado um percentual orçamentário, a nível
da União, dos Estados e dos Municípios,que seria
a base também para se fazer com que houvesse
a possibilidade deste Fundo vira ter efetivamente
ação e, ao mesmo tempo, ter-se idéia de quanto

representará este Fundo, pelo menos o seu início,
depois engrossado, através dos impostos colo
cados.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Al
guém quer usar da palavra para contraditar? (Pau
sa.)

Então, vamos submeter à votação nominal a
emenda ao art. 39:

"Para a preservação ou recuperação do
meio ambiente, a União, os Estados e os
Municípios alocarão recursos em seus orça
mentos anuais não inferiores a 1% da re
ceita."

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, faço uma indagação ao nobre Deputado
Joaquim Sucena: esse valor percentual se inclui
à proposta apresentada.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Sim. Inclusive a proposta foi parcialmente aceita,
porque não existia, à época do projeto original,
nada que se referisse a condições de execução
de uma politica de preservação.

O SR.RELATOR (Carlos Mosconi) - Seria váli
do se o pequeno acréscimo de alguns termos
que completariam todo o artigo.

Então: "Fica criado o Fundo de Conser
vação e Reposição do MeioAmbiente, consti
tuído de tributos, cobrados a toda pessoa
física ou jurídica que utilize" - aí acrescento
- "ou explore os recursos naturais e ambien
tais de qualquer natureza" - também in
cluindo - "com finalidade de lucro".

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM SUCENA
Seria em forma de parágrafo?

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Seria um
parágrafo.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos submeter a votos. Os que estiverem de acor
do com a proposta do Constituinte Joaquim Su
cena queiram responder "sim" à chamada.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Vo-
taram sim 16 Srs. Constituintes. Nenhum contra.

Aprovada.
A proposta do Constituinte Cunha Bueno:
"Onde couber:

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) -

"Art. As propriedades, quer florestais, na
turais, científicas, arqueológicas, históricas e
artisticas, reconhecidas como de interesse
municipal, estadual ou internacional, serão
isentas de quaisquer tributos.

Art. Os proprietários das áreas acima defí
nídas terão tratamento fiscal diferenciado.

Art. Lei complementar disciplinará a ma
téria."

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO- Pe
ço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Concedo a palavra a V. Ex'.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, precisamos mudar exatamente a
mentalidade, porque não adianta convocarmos
o Exército, a Marinha, a Aeronáutica para fazer
a preservação à força. É preciso que os proprie-

tários dessas áreas, tenham algum incentivo. Pos
so citar um exemplo concreto: numa fazenda exis
te uma reserva florestal, sobre essa reserva incide
imposto, e mais do que isto, aquela área, hoje
florestal, está sujeita à desapropriação pelo /ncra,
porque nada produz.

Então, temos de criar o incentivo, pelo menos
o de não-pagamento do imposto, para que o pro
prietário tenha interesse de ele mesmo fazer a
preservação, e não fazer com que ele destrua
aquela área, a fim de torná-la produtiva, porque,
além de a área nada produzir, ele ainda tem que
pagar impostos. É a maneira de invertermos o
processo. Como com um monumento histórico,
uma casa antiga representativa de uma época,
ou que tenha morado um cidadão ilustre, e que
é tombada pelo Patrimônio Histérico da União,
do Estado ou do Município. Além de essa área
estar muitas vezes numa zona urbana da cidade,
- essa área tem um valor muito grande, qual
é o interesse do proprietário? É não conservar,
colocar abaixo, para poder vender o imóvel.

Desta maneira, pelo menos, estaríamos com
pensando as pessoas que possuem propriedades
particulares para que tenham interesse na preser
vação, e não na destruição, como ocorre hoje.
Temos que inverter o processo, e não adianta
mandar o Exército, nem a Marinha, nem a Aero
náutica porque na Avenida Paulista, coração de
São Paulo, no dia em que o Condephaat, o órgão
da conservação, abriu o processo para tomba
mento de alguns casarões, na mesma madru
gada, nessa avenida, foram destruídos oito casa
rões. Portanto, temos que inverter o processo,
e a forma é dar ao proprietário, pelo menos, o
direito do não-pagamento de impostos sobre
aquela área.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Al
gum Constituinte deseja fazer uso da palavra para
contraditar? (Pausa.)

Passamos a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, louvo a intenção do Constituinte Cunha
Bueno, mas me parece que a proposta já traz
a sugestão.

Evidentemente devemos penalizar àqueles que
destróem a floresta, o patrimônio público. O artigo
ficaum pouco vago: "as propriedades, quer flores
tais, naturais, científicas, arqueológica, históricas
e artisticas..", evidentemente é uma gama muito
ampla de propriedades que ficariam isentas.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - É
uma gama muito ampla de propriedades, mas
todas elas são importantes e serão regulamen
tadas pela lei.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Consi
dero realmente um risco, porque praticamente
todas elas se inserem dentro desta proposição,
ficando todas isentas do imposto quando, na realí
dade, seria inclusive, uma obrigação que hou
vesse essa preservação sem a isenção do tributo.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Esclareço que existe um problema com relação
às áreas florestadas, que eram consideradas áreas
não produtivas pelo Incra, sobre as quais recaia
uma tributação muito mais intensa do que sobre
outras áreas normais. Um dos grandes problemas
que existem com relação às áreas tombadas pelos
diversos serviços de preservação histérica dos Es-



Julho de 1987 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 165

tados e da União, diz respeito exatamente ao cha
mado esvaziamento do conteúdo econômico da
propriedade. Não vejo nada demais. Apesar de
ser muito detalhada, o que na verdade foge um
pouco do espírito que tentou colocar conceitos
mais amplos, não vejo nenhum prejuízo.

o SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos passar à votação da proposta.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo
com a proposta do Constituinte Cunha Bueno
queiram responder "sim" à chamada.

(Procede-se à chamada nominal para vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Aprovada a proposta por 13 votos favoráveis e
1 Não.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr.
Presidente, há outra proposta de minha autoria,
que V. Ex' anunciou quando eu não estava pre
sente, uma emenda ao art. 34, onde se fala que
"as prefeituras, os Estados e a União podem alT\"
pliar as restrições a determinadas áreas, quando
estas consideradas de interesse".

Estamos dando um poder muito grande aos
burocratas das prefeituras, dos Estados e da
União.Já temos visto casos de abusos no proble
ma de desapropriações. Recentemente, no meu
Estado, São Paulo numa cidade, inclusiveo Depu
tado Geraldo Alckmin faz política e se volta por
este assunto, o prefeito desapropriou uma área
que tinha reserva natural e um asilo de crianças,
por uma indisposição pessoal com a presidenta
daquela entidade de benemerência. Portanto, aca
bou-se a área florestal e acaba-se o asilo de bene
merência porque o prefeito alega que vai construir
habitações populares. Se isso passasse pelo crivo
do povo, certamente não ocorreria. Ninguém .me
Ihor do que os representantes do povo, reumdos
em Câmaras Municipais,Assembléias Legislativas
e na União, para acabar com esse tipo de abuso
de burocratas das prefeituras municipais, dos go
vemos estaduais e da União, que, muitas vezes,
desapropriam por perseguição, quando não em
conluio com o proprietário, e certamente, o povo
falando através de seus representantes, evitar-se
iam esses casos.

o SR. CONSTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Presidente, para contraditar.

Devo dizer ao nobre Deputado Cunha Bueno
que abusos na preservação ambiental tenho visto
muito poucos. Tenho visto muito abuso na depre
dação ambiental por parte das autoridades. Muit?
pelo contrário, não tenho visto nunca as auton
dades municipais, estaduais, cometerem abusos
para proteger o patrimônio público.

Se realmente há casos de abusos, pode-se sub
meter ao Poder Judiciário.

É de fundamental importância que as três esfe
ras possam sempre estabelecer normas mais res
tritivas.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Houve a decisão de que discutiríamos esta pro
posta como a última. Ainda há uma, do Consti
tuinte Antoniocarlos Mendes Thame, anterior.

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) -Sr. Presi
dente, já foi discutida.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Per
gunto ao Constituinte Antônio Carlos Mendes
Thame se concorda?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME (Fora do microfone. Inaudível)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Va
mos votar a proposta do Deputado Cunha Bueno
e, depois, a do Deputado Antônio Carlos Mendes
Thame,

O SR. RELATOR (Carlos Mosconi) - Sr. Presi
dente, fico com a redação original.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - O
Relator fica com a redação original.

Passamos à votação da proposta do Deputado
Cunha Bueno.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram
dizer "sim". (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Re
cusada a proposta.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ante
niocarlos Mendes Thame para o seu destaque
ao art. 39.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS
MENDES THAME - Sr. Presidente, é a mesma
idéia que já foiaprovada para a Previdência Social,
que os órgãos e direção das instituições públicas
ambientais também sejam constituídos na forma
de colegiado, onde estarão representadas as asso
ciações ambientais de âmbito nacional, com pelo
menos 113 de votos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) - Al
guém quer contraditar? O Sr. Relator quer mani
festar-se? (Pausa.) A Presidência considera aco
lhida a proposta.

Em votação a proposta.
Os Srs, Constituintes que a aprovam digam

"sim" à chamada.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) -
Aprovada por 14 votos. '

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA 
Sr. Presidente, permita-me.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA
Registro o meu aplauso a V. Ex' e à sua equipe
pelo trabalho aqui realizado, e que me relevem
alguma irreverência que, porventura, haja come
tido ao longo de nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos, principalmente em nome de nossa
equipe de auxiliares, evidentemente, o Relator. Is
so se deve à compreensão de todos os colegas,
e que também relevem a minhas brincadeiras,
mas não resisto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONERICHI- Sr.
Presidente, não sou desta Subcomissão, exerço
uma liderança, com muita honra, exatamente a
Liderançado Partido a que V. Ex' pertence. Inde
pendentemente de nossas ligações partidárias,
louvo a Presidência de V. Ex', que soube inclusive
dosar, com bom humor e inteligência, o estafante

trabalho que aqui foi enfrentado. Sou testemunha
vivencial, pois participei de todas as votações.

Ao Sr. Relator, enalteço seu trabalho li firmeza,
a seriedade de suas posições, a honestidade de
princípios que revelou na análise de todas as pro
postas; à Deputada Mariade Lourdes Abadia tam
bém os nossos cumprimentos por seu trabalho
lhano, escorreito; e principalmente a esses funcio
nários que souberam desenvolver um serviço de
tal eficiência na hora, como em nenhuma outra
Subcomissão presenciei. O ordenamento das
propostas foi feito em tempo tão breve que se
tomou para mim uma surpresa, pois não acredi
tava que se pudesse fazer. A todos esses funcio
nários os nossos cumprimentos, as minhas ho
menagens pessoais pela delicadeza do trato, em
relação aos Constituintes, e também pela eficiên
cia de seu trabalho.

O SR. PRESIDENTE(José Elias Murad)- Mui
to obrigado, Constituinte Gastone Righi, Uder do
PTB.

Concedo a palavra ao Constituinte Fábio Feld
mann.

O SR. COSNTITUINTE FÁBIOFELDMANN
Sr. Presidente, também devo elogiar o trabalho
da Secretaria. Em nome dos Parlamentares, talvez
pelo cansaço e pelo estresse, tenhamos praticado
algum ato de indelicadeza, nunca foi nossa inten
ção, pois reconhecemos o trabalho exercido por
funcionários. Refiro-me aos Constituintes desta
Subcomissão, deixando registrado nos Anais que
demos o primeiro passo para que o texto constitu
cional brasileiro seja o mais avançado em termos
de meio ambiente no mundo.

Se tivermos sucesso, até o final do processo
da Constituinte teremos um modelo para toda
a América Latina, para toda a África, para todo
o Mundo, e em especial para todos aqueles povos
de língua portuguesa e espanhola. Inclusive enti
dades internacionais de meio ambiente estão vol
tadas para o Brasil com relação aos trabalhos
da Constituinte.

Devemos muito ao Relator Carlos Mosconi,
que, com enorme sensibilidade, com enorme bri
lho e inteligência, soube sintetizar, no seu texto,
as aspirações de todos os Consbtuintes e dos
setores e segmentos que eles representam.

Ao Presidente José Elias Murad agradeço, co
mo Primeiro-Vice-Presidente, todas as oportuni
dades dadas a todos os membros da Subcomis
são, em especial à Primeira-Vice-Presidência.

Em nome dos ecologistas, estamos muito agra
decidos pela oportunidade desse passo importan
tíssimo na preservação do meio ambiente e dos
recursos naturais deste País, para essa geração,
sobretudo para as futuras. (Muitobem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Elias Murad) 
Agradecemos. Apenas salientamos um ponto: es
ta Presidência poderia ter recusado destaques,
mas democraticamente acolheu todas as emen
das e todos os destaques.

Desejo agora, com muita justiça, um bom do
mingo para todos, saudações trabalhistas, sauda
ções republicanas e, uma homenagem ao nobre
Constituinte Cunha Bueno, saudações monárqui
cas.

Ficam os Srs. Membros desta Subcomissão
convocados para uma nova reunião, segunda
feira,às 14 horas, para a redação finale assinatura.
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Nada mais havendo a tratar, a Presidência en
cerra a presente reunião.

(Encerra-se a reunião às 21 horas e 10
minutos.)

COMISSÃO DA FAMiLlA,
DA EDUCAÇÃO, CULTURA

E ESPORTES, DA
cffiNclA ETECNOLOGIA

E DA COMUNICAÇÃO

lia Reunião Ordinária,
Realizada em 10 de junho de 1987

Ms dez dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dez horas e cin
qüenta e cinco minutos, no Auditório Nereu Ra
mos - Anexo D- Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão da Família, da Educação, Cul
tura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da
Comunicação, sob a presidência do Senhor Cons
tituinte Marcondes Gadelha, com a presença dos
seguintes Constituintes: Cláudio Ávila, Matheus
Iensen, Antônio Gaspar, Artur da Távola, Vingt
Rosada Agripino de Oliveira Uma, Florestan Fer
nandes, Hermes Zaneti, João de Deus Antunes,
Pompeu de Souza, eunice Michiles, Olívio Dutra,
Koyu lha, Antônio de Jesus, Cristina Tavares, Átila
Líra, Nelson Aguiar, Rita Camata, Aécio de Borba,
Aloísio Vasconcelos, ElVÍnBonkoskí, Sólon Bor
ges dos Reis, Díonísío Hage, Tadeu França, Wilma
Maia, Sadie Hauache, Antônio Brito, Ruberval Pí
Doto,Antônio Câmara e Chico Humberto. Haven
do número regimental, o Senhor Presidente de
clarou iniciados os trabalhos e solicitou fosse dis
pensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
foi considerada aprovada. Prosseguindo, o Se
nhor Presidente comunicou que a presente reu
nião destinava-se a ouvir, em audiência pública,
o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, Dr. Raphael de
ira pública do convidado. Com a palavra, o Exce
lentíssimo Senhor Ministro abordou seu ponto de
vista a respeito da política social brasileira e da
necessidade do País enveredar pelo caminho de
uma política compensatória, a fim de suprir as
carências do nosso povo, enfatizando ainda, a
importância da Nova Constituição no atual mo
mento político. Abertos os debates, o senhor Rela
tor Artur da Távola solicitou a opinião do Ministro
sobre o Substitutivo da Comissão no tocante a
sessão do Idoso. Questionaram, também, do Se
nhor Ministro, os seguintes Constituintes: Olívio
Dutra, sobre o gatilho salarial e a sonegação por
parte das empresas do recolhimento de impostos
à Previdência; Hermes Zaneti tratando sobre a
reserva de mercado e verbas públicas para o ensi
no público; Nelson aguiar, sobre a problemática
do menor; Eunice Michiles, sobre o planejamento
familiar e a possibilidade de se estabelecer uma
aposentadoria regionalizada; Nelson aguiar, sobre
o loby na área das Seguradoras; Pompeu de Sou
za, sobre política compensatória e dívida extema;
Antônio de Jesus; sobre o atendimento dispen
sado ao funcionalismo público e social. Em segui
da, o Senhor Presidente agradeceu a participação
do senhor Ministro Raphael de Almeida Maga
lhães, passando a palavra ao Senhor Relator que
teceu elogios ao convidado, solicitando-lhe que
registrasse as importantes reflexões que havia ex
posto diante da Comissão. Nada mais havendo

a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados
os trabalhos às quatorze horas e dez minutos,
cujo teor será publicado, na íntegra, no Diário
da Assembléia Nadonal Constituinte, convo
cando os senhores membros da Comissão para
a próxima reunião, a realizar-se às dezessete horas
do mesmo dia, com a seguinte pauta: discussão
do Substitutivo do Senhor Relator ao qual foram
apresentadas emendas. E, para constar, eu Luiz
Femando Lapagesse Alves Corrêa, Secretário, la
vrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos da Comissão da Familia, da Educação,
Cultura e Esportes, Ciência e Tecnologia e da
Comunicação.

Esta Comissão se sente honrada com a presen
ça, na manhã de hoje, do eminente Sr. Ministro
da Previdência Social, Raphael de Almeida Maga
lhães, que aqui veio, muito solícito e despojada
mente, atendendo a um convite desta Presidência,
para uma discussão em tomo de assuntos refe
rente à Pasta que conduz com tanta proficiência
e que estão sendo tratados no âmbito desta Co
missão Temática rr 8.

O Ministro Raphael De Almeida Magalhães é
basicamente um cientista político; é um estudioso
dedicado da realidade nacional, com inúmeros
trabalhos publicados, abrangendo campos diver
sos da vida nacional, particularmente no que diz
respeito ao aspecto social, econômico e político.

O Ministro Raphael de Almeida Magalhães pro
duziu, há algum tempo, documento importante,
amplo, uma proposta para o Brasil, em conjunto
com o Senador Teotônio Vilela, que tomou preci
samente o nome de Projeto Brasil e serviu de
inspiração a muitas das políticas que posterior
mente foram postas em prática e ainda hoje serve
como elemento de instigação ao debate, à pesqui
sa, e de cotejo com o que vem sendo executado.

O fato de ser um cientista político não o impede
também de ser um político militante e, por isso,
tem a experiência, a vivência prática de todas es
sas questões que hoje nos absorvem.

Pedimos, então, ao Sr. Ministro a luz de todo
esse background cultural e técnico, de que dis
põe, e da sua vivência prática, como político, tam
bém, para que faça considerações sobre alguns
pontos específicos do substitutivo do Sr. Relator.
Evidente, o Sr. Ministro tem liberdade total e abso
luta para conduzir a sua fala da maneira que julgar
mais conveniente.

Alguns pontos polêmicos no substitutivo do Sr.
Relator, supõe esta Presidência, poderiam ser
abordados pelo Sr. Ministro. O substitutivo do Sr.
Relator, como toda obra de fôlego, tem seus pon
tos polêmicos, questionáveis; por exemplo, no
que diz respeito a planejamento familiar, o artigo
vem precedido de um outro que fala na proibição
de quaisquer programas antinaturalistas, que nos
parece envolver uma pequena, senão profunda,
contradição.

Há fatos novos que são introduzidos na legisla
ção brasileira, como por exemplo, a aposenta
doria integral aos 65 anos, mesmo que o cidadão
não tenha feito contribuições à Previdência; as
pectos referentes ao menor, à constituição da fa
mília.

Enfim, pedimos ao Sr. Ministro uma visão atual,
um enfoque sobre o texto que estamos produ
zindo.

Vamos seguir a metodologia anteriormente fi
xada, quando da vinda do Sr. Ministro Antônio
Carlos Magalhães.

Falará o Sr. Ministro Raphael de Almeida Maga
lhães, em princípio, por meia hora, prorrogável
a seu critério, e depois abriremos o debate com
o Plenário, concedendo a palavra para interpe
lação, por 3 minutos, e, em seguida, 5 minutos,
para a resposta do Sr. Ministro; depois, concede
remos mais dois minutos para a réplica do inter
pelante, e mais 3 minutos para a tréplica do Sr.
Ministro, pedindo evidentemente ao Constituinte
que permaneça na tribuna até o fim do seu debate
com S. Ex".

Tenho, então, a honra de conceder a palavra,
neste momento, ao Sr. Ministro Raphael de Almei
da Magalhães.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Sr. Constituinte, Senador Marcon
des Gadelha, a quem me ligam vínculos muito
estreitos, no período em que militávamos ainda
no MDB - e esses vinculos não se apagaram
nem se esmaeceram quando, por circunstâncias
políticas, as quais acompanhei muito de perto,
ele foi levado a outro rumo partidário, mas acre
dito que ele continua sendo o mesmo homem,
com os mesmos compromissos, professando os
mesmos valores, como os professava ao disputar
até a liderança do nosso PMDB.

Foi com muita alegria que acolhi o convite for
mai que ele me fez e acresce que, nesta Comissão,
o Relator deste caleidoscópio temático é um que
rido companheiro meu, também de muitos e mui
tos anos mais antigo que o Senador Marcondes
Gadelha, mas também como ele, um expoente
de um geração de brasileiros que, juntos, cons
troem uma nova ordem democrática e social no
Pais.

De modo que, para mim, é motivo de especial
atenção e alegria atender aos dois amigos, aos
dois companheiros, que inclusive têm um tempe
ramento muito especial para encontrar nesse
imenso elenco temático da Comissão o que é
convergente, o que é permanente, o que é, na
verdade, consensual em matérias onde o grau
opinativo, a subjetividade certamente é muito
grande.

De modo que, é com muita alegria que estou
aqui e não pretendo utilizar a meia hora que me
foi concedida pelo Presidente da Comissão.

Gostaria de abordar simplesmente alguns pon
tos para ordenação da discussão, pois acredito
que a parte mais importante e significativa seja
o debate que se vai seguir.

Quero dizer que venho não na condição de
Ministro, porque acredito inclusive que uma das
idéias centrais na elaboração de uma Constituição
seja, tanto quanto possível, não termos presente
a conjuntura. E um Ministro é, por definição, um
exercício conjuntural; o Ministério é uma coisa
passageira e as políticas substantivas, a meu ver,
têm que ser desligadas das eventuais e neces
sárias limitações, até de tempo com que um Mi
nistro de Estado enfrenta a pauta de questões
posta sob seu exame.

Assim, venho como cidadão, e com muita ale
gria, porque a Constituição também é um trabalho



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 167

de todos nós, é um trabalho que envolveu a socie
dade no gesto e no ato de votar. Ela delegou
aos seus representantes uma tarefa histórica que
é a elaboração de uma carta constitucional, cuja
gravidade, cuja densidade, cuja Importância, nes
sa hora do País, não pode deixar de ser salientada
por quem aqui compareça. Quero poder, modes
tamente, e com a maior liberdade, sem envolver
nisso minha posição de Ministro, muito menos
a posição de Governo, trocar idéias com os Cons
tituintes sobre os temas que entenderem depois
de submeter à minha consideração - com a
adução do comentário de que não sou especia
lista, nem quero ser, de nenhum desses temas.
Mas acredito que possa, de alguma maneira, con
tribuirpara o exame de qualquer deles, pela minha
ótica individual,em relação a estes temas.

Gostaria apenas, para colocar uma questão que
é tão ampla aqui, de dizer que em geral o País
tende a políticas sociais compensatórias muito
amplas, e o meu Ministério, por sinal, é bem ex
pressão do alcance das políticas compensatórias.
Somos, talvez, a fronteira estatal mais debruçada
sobre os defeitos de uma má distribuição da ren
da, da riqueza e do poder no País, e é certamente
uma tarefa praticamente impossível, através da
atividade compensatória do Estado ter ou cons
truir, basicamente, uma sociedade mais justa. Há
uma questão, portanto, de fundo, que acredito
seja uma alternativa entre uma política compen
satória ampliada e uma política de renda mais
justa do que a que temos. Acredito que a política
de renda deva prevalecer; acredito que o País,
pelas suas características, e em qualquer país isso
ocorre, tem bolsões onde a política compensa
tória é certamente necessária, mas quando as
políticas compensatórias, como acontece entre
nós, são abrangentes demais, alcançam pratica
mente metade do universo populacional, é claro
que ela tende a substituir a política de renda, ou
seja, a política de renda passa a ser um tema
secundário em relação à forma com que as políti
cas compensatórias ganham espaço. Quero dizer
com isso que, por exemplo, todo o elenco de
programas de caráter assistencial, como suple
mentos alimentares, o programa do leite etc., se
dirigidos a minorias populacionais efetivamente
desestruturadas é uma coisa considerável e a meu
ver correta; mas quando ela toma como objetivo
ou como alvo uma parcela correspondente a 30%
da população brasileira, ela passa a substituir uma
política de renda. E uma política assistencial desta
característica, no Estado, traz embutida a não ci
dadania, ou seja, todas as políticas compensa
tórias amplificadas têm uma característica de
clientela evidente e têm uma característica de su
bordinação da dignidade das pessoas ao aparato
público; elas têm uma característica, portanto, que
atinge a cidadania no que ela tem de mais defini
tivo ou de mais fundamental, que é o poder de
escolha do agente econômico. A tendência nos
últimos tempos, no Pais, tem sido a ampliação
das políticas compensatórias e os gastos sociais
se ampliam.

Digo isso com muita tranqüilidade porque, tal
vez, a LBAseja hoje o maior instrumento de exe
cução de políticas compensatórias no País. Te
mos uma clientela extremamente ampla de pes
soas que são atendidas pela LBAem programas
de creches, em programas de cobertura de ido
sos, excepcionais e programas de ahmentação

e, aliás, existe no Governo hoje mais de 10 progra
mas de suplementação alimentar, que têm essa
característica de envolver, primeiro, um aparato
público que administra esses programas com
muita dificuldade; em segundo lugar isto subme
te, tutela, de certa maneira, o cidadão aos apare
lhos públicos e, em terceiro lugar, ISSO relega para
um segundo plano a questão decisiva e funda
mental deste País, que é encontrar uma política
de renda que dispense essa amplissima neces
sidade de políticas sociais compensatórias. Nou
tras palavras, se houvesse uma política de distri
buição de rendas melhor, ou seja, se a partici
pação do salário na formação da renda nacional
fosse muito maior do que a que é hoje, essas
políticas compensatórias praticamente se toma
riam desnecessárias, porque as famílias dispo
riam de renda para administrar, como todos nós
administramos as nossas necessidades de educa
ção, de alimentação etc. Este me parece um pon
to importante na amplitude e nos temas substan
tivos que são subjacentes aos debates desta Co
missão, que, de certa maneira, induz a que se
tenha um certo cuidado na ampliação da fronteira,
das obrigações do Estado, com relação a políticas
compensatórias. E na medida em que se estra
tificaa idéia de uma política compensatória muito
amplificada, evidentemente que a política de ren
da toma-se marginal em relação à prioridade que,
a meu ver, deveria ter. E, além disso, a experiência
que tenho na gestão de um aparato público gigan
tesco é que o sistema público é extremamente
deficiente na prestação correta deste tipo de servi
ço, que é muito pulverizado, que tem clientelas
extremamente difusas, de identificação muito
complicada e que exige um gasto, no próprio
meio de prestar esse serviço, muito grande e,
portanto, grande parte dos recursos, em vez de
serem destmados ao destinatário das políticas
compensatórias, acabam consumidos no custeio
da própria máquina. Está aqui o Constituinte Nel
son Aguiar que sofreu essa experiência, acredito,
na carne, na Funabern, que consumia na adminis
tração da própria máquina, praticamente metade
dos recursos que são destinados à instituição,
embora talvez a Funabem tenha como caracte
rística um setor onde a política compensatória
certamente será necessária, porque é um capítulo
à parte, na questão do menor.

Mas, essa era a primeira consideração que eu
gostaria de fazer, e que me parece importante
do ponto de vista da construção de uma política
social mais correta que, no fundo, é o que inspira
todo esse capítulo da família, da educação, da
cultura, da ciência e tecnologia e talvez menos
da comunicação.

Um segundo ponto que desejo abordar é a
natureza da Constituição. Exatamente porque
existe uma realidade muito mutável no País, e
acredito que temos talvez o exemplo de uma so
ciedade que mais se transformou em tempo e
em estrutura na história dos povos, visto que este
País muda de configuração dos anos 50 aos anos
de 86, de maneira absolutamente fantástica: os
números de 1950 indicam um país de natureza
agrícola, com 75% da sua população vivendo de
atividade primária, um país pouco urbanízado, um
país em que se discutia efetivamente se tínhamos
vocação industrial ou se devíamos continuar plan
tando café para fazermos divisas e importarmos
produto acabado dos países de ponta Essa dis-

cussão, lembro-me que eu era universitário, prati
camente consumia a atenção do País com teses
muito radicais, em que se procurava o destIno
aparente da Nação brasileira, vocacionada para
a produção agrícola, que na verdade correspondta
à própria estrutura social existente naquela hora.
Este País, em pouco mais de 30 anos, evolui exa
tamente para as dimensões opostas. A partici
pação do produto industrial cresce avassaladora
mente, a do produto agrícola se reduz fortemente
e o País deixa de ser um País de campo para
se transformar num dos maiores países urbanos
do mundo. Temos hoje 75% da população nas
ente o percentual invertido, na relação de 1950.
Essa enorme vocação em aceitar a mudança que
este País tem, a seu modo e a seu jeito, sem
parecer sequer que está mudando, sugere que
se tenha muita cautela na fixação de regras consti
tucionais, para que sejam regras tão maleáveis
e tão flexíveis, que possam suportar os processos
de transformações do País que ainda não se esgo
taram nem se exauriram. Parece-me fundamental
pôr isso em destaque, não como uma forma de
desaconselhar, que seria descabido, mas de uma
reflexão que me parece deva ser considerada.
Acredito que devemos encontrar uma Constitui
ção que aceüe os processos de mudança que
a própria sociedade vai ainda pôr em marcha.
Na verdade o primado da ConstItuição em qual
quer país significa entregar à própria sociedade
a capacidade de construir o seu próprio destino.
Na medida em que se estratifica em verdades.
que são verdades em determinado tempo do pro
cesso histórico, aprisiona-se a possibilidade de
haver mudanças depois; ou seja, é preciso que
a nossa geração não queira impedir que as gera
ções futuras possam construir um país, e isso
é uma inscrição que está na abertura da conven
ção revolucionária na França, em 1789, em que
se diz, com toda a clareza, que essa geração não
pode aprisionar a história nem o tempo. Acredito
que essa deva ser uma reflexão extremamente
importante para um país que está em mudança
Não temos uma estrutura tão estratificada como
os países da Europa Ocidental, não temos certa
mente uma estrutura produtiva ainda tão decan
tada e tão' estável como têm os Estados Unidos
- mais uma razão para que busquemos uma
estrutura constitucional extremamente leve que
permita, sem crise, que este País complete o seu
ciclo de transformação. A sensação que se tem
é que o Brasil procura ainda o seu desenho final
de sociedade. Já avançamos fortemente, somos
um país com a taxa média de crescimento mais
forte, mais alta do mundo nos últimos 50 anos;
ninguém logrou uma taxa de crescimento em
média tão alta como este País logrou, e o desen
volvimento é mudança profunda, é como se esti
véssemos num processo de morte e nascimento
quase ininterrupto. O desenvolvimento é isso, ele
destrói estruturas, engendra estruturas. num pas
so seguinte as destrói para criar outras em segui
da. Quer dizer, este País tem uma dinâmica, uma
vocação a crescer e uma aceitação da dinâmica
do crescimento, que lhe são muito marcantes
e, portanto, aconselha estruturas constitucionais
extremamente leves, que permitam adaptações
contínuas a esse processo de mudança. As verda
des num país em mutação são verdades de tempo
e de conjuntura e acredito que o grande segredo
da construção de uma constituição democrática
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estável no País é que se encontrem os valores
que são comuns a este País.Um deles certamente
é esta vocação de crescer que leva e sugere muita
cautela na estratificação de normas, a fim de que
o crescimento e a adaptação estrutural que o cres
cimento exige possa ser completado. Acredito
que essa deva ser uma reflexão irradiadora de
todo o quadro da Constituição brasileira.

Outro ponto que me parece importante é que
nesta idéia de que se deixea história fazera histó
ria, deixe-se o povo construir o seu processo 
que me parece a idéia democrática por essência
- em que o povo é que constrói o seu destino,
e, portanto, as regras de organização da luta pelo
poder, deve ser o capitulo decisivodesse processo
de mudança. Não é uma posição correta concei
tuar uma Constituiçãoprogressista e uma Consti
tuição não progressista. É progressista a meu ver
a Constituição que permite o progresso, mas que
não incorpore em determinado momento uma
norma que pode parecer até progressista agora
e que viria revelar-se não progressista adiante:
mesmo porque esses valores são extremamente
mutáveis, não há um referencial sociologicamen
te definido para que ele seja. Então é importante
que se permita que o autor básico do processo
histórico, que é o povo, que detém a soberania,
reconstrua a estrutura nacional a cada passo, a
cada momento.

O que me sugere também acreditar que exis
tem pontos a observar no substitutivo, do qual
tomei conhecimento apenas ontem à noite,numa
exposição muito bem feita pelo Relator, numa
reunião que tivemos com vários Relatores de Co
missão, acreditar que haja muita coisa a regula
mentar neste texto e muita coisa que a meu ver
não traduz essa idéia da busca do que é consen
sual, do que são valores permanentes, que serão
válidos aqui e depois. Esta é que me parece a
grande busca do texto constitucional. No caso,
e apenas para abordar um tema referente à Previ
dência Social,no textohá dispositivode cobertura
aos idosos, que me parece deva ser remetido
mais à lei ordinária, pela dificuldade, inclusiveno
texto constitucional, de se ter uma avaliação do
que isso representa de encargos efetivos. Deve
mos operar isso com muita cautela, para não
despertarmos expectativas de direito que even
tualmente se frustrem e a questão entre num pro
cesso de uma certa perda de credibilidade públi
ca. Existe todo um capítulo que acredito que pos
sa ser ordenado como um princípio que a lei
deva agasalhar, quer dizer,que as coisas tenham
um caráter mais de princípios do que propria
mente um alinhamento de definições e de polítí
cas que vão dificultar, criar expectativas que não
vão ser cumpridas ou criar encargos que a Previ
dência Social, apesar do volume de receitas que
por ela passa, não tem condições de atender.

Mas,finalmente,e apenas para ficarfiel à propo
sição do Constituinte Marcondes Gadelha, com
relação ao planejamento familiar, que é um pro
grama da cobertura de assistência médica da Pre
vidênciaSocial,através do lnarnps, uma cobertura
residual da LBA, de certa maneira fazemos, da
mos informações, respeitamos a liberdade deci
sória da família, com relação à extensão dos seus
filhos, mas de certa maneira acredito que a ex
pressão Ué proibido qualquer dispêndio" nos iniba
de fazero que estamos fazendo. Na verdade, acre
dito que a PrevidênciaSocial, nessa matéria, hoje,

dá cobertura a uma faixa da população que não
tem acesso a outro tipo de informação, nem de
cobertura médica, a não ser pela via pública. Nós
temos hoje um grande programa de informação
para decisão dos membros da família sobre a
sua extensão, e àquelas mulheres que desejam
planejar a dimensão da sua família, botamos à
disposição um aparato médico e os instrumentos
necessários a que ela possa transformar em ato
a sua decisão. De modo que, nesse ponto que
o ConstituinteMarcondes Gadelha provocou-me,
como em vários outros, acredito que se deva en
contrar uma forma a mais de acentuar um princí
pio, mas deixar uma certa margem de adaptação
às circunstâncias do País. Acredito que eu possa
contribuir mais para a Comissão na fase de dis
cussão, e repito que vou dar as minhas opiniões
pessoais em relação aos temas que forem per
guntados, que não envolvem nem a responsa
bilidade de Ministro, muito menos a responsa
bilidade do Governo. Estou aqui, como cidadão,
para trocar idéias com os Constitumtes que têm
a delegação da sociedade para esta missão, que
é uma missão marcante na vida de cada um,
que é elaborar este texto. Muito obrigado. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado a V. Ex", Ministro Raphael de Al
meida Magalhães.

A Mesa informa ao Plenário que as inscrições
estão abertas para o debate.

Vamos conceder a palavra,inicialmente,dentro
daquela sistemática já empregada em outras oca
siões, ao Relator da matéria, o nobre Constituinte
Artur da Távola. S. Ex" disporá de 10 minutos
para as suas indagações iniciais.

O SR. RELATOR (Arturda Távola)- Sr. Presi
dente, prezado amigo Ministro Raphael de Almei
da Magalhães. Sendo esta uma reunião de traba
lho, e estando os Constituintes na antevéspera
da decisão sobre esta matéria, eu gostaria, já que
O texto do substitutivoé bastante curto, no tocante
ao idoso, e que foi objeto de observação de V.
Ex", de lhe propor a seguinte sistemática, que
me parece será de grande utilidadepara os Cons
tituintes e também para o Relator: eu lerei 4 ou
5 artigos do texto sobre o idoso e pediria a V.
Ex" a gentileza de algumas considerações sobre
cada um. A consideração, por certo, iluminará
a decisão. Lembro a V. Ex' que o texto do substi
tutivo apresentado ainda é um material de traba
lho. Ele é um pré-texto. Ele pretende justamente
colocar as preocupações básicas do Relator,dei
xando inclusive em aberto alguns pontos para
a consideração dos Constituintes, para a troca
de idéias com os Constituintesvisando ao aperfei
çoamento. É claro que ali está uma tomada de
posição e esta corresponde ao sentimento parti
dário, a uma série de características, mas está
longe ainda da forma definitiva - e qualquer inter
pretação desse texto como algo que se pretende
definitivo, é uma preocupação, é uma cogitação
equivocada. O texto está aberto ao ajuste, ao acer
to; ele define uma posição; agora ele está aberto
ao acerto com a Comissão, à iluminação; ele con
tém imperfeições, ele procurou avançar, clarificar,
sintetizar o trabalho das subcomissões, trabalho
intenso, brilhante,que colheu na origem centenas
de milhares de sugestões e emendas: então ele
não tem ainda, nem poderia ter, a natureza de

um texto definitivo e o que há nele, sim, de defini
tivo, talvez para o Relator, é a posição assumida,
é a VIsão de mundo, é a posição doutrinária assu
mida.Agora em relação a essa posição tudo mais
é objeto de análise, é uma análise sofrida,penosa,
em 48 horas, que consulta o próprio Plenário da
Comissão, que consulta a composição política
da Comissão. Quem não compreender o texto
dessa forma não compreenderá o trabalho. O ou
tro sentido do texto é que ele, não no caso do
idoso, mas em todos os demais pontos, e são
11, procura ser articulado. Muitas vezes, o que
num capítulo não aparece integralmente, articu
la-se com outro capítulo, e dou exemplos: Educa
ção, Cultura, Ciência e Tecnologia e Comunica
ção, possuem vários pontos comuns; há matérias
que são específicas dos 4 pontos; há matérias
que são específicas de dois desses pontos e, evi
dentemente, que lido isoladamente um dos capí
tulos não forma sentido. Esse é um desafio, tam
bém, não apenas ao Relator,mas à própria Comis
são, encontrar a forma de articular temas que
estão imbricados por sua natureza. Eu lhe dou
um exemplo, Sr. Ministro, no tocante ao capítulo
de Ciências se prevê uma ajuda, um auxilio às
formas de pesquisas e pós-graduação, quando
são programas especificamente dirigidos.Issopo
de ser matéria da Educação e está em Ciência
e Tecnologia e a Ciência e Tecnologia possui
ligações muito grandes assim como váriosoutros.
Há capítulos na área da Cultura, que garantem
a liberdade de Imprensa; há capítulos na área
de Comunicação que cominam penas para o mau
uso da liberdade. De forma que é todo um articu
lado e nós não podemos tomar o substitutivo,
ainda, como uma forma definitiva; ele é a forma,
digamos, quase definitiva. Ele é a tomada de posi
ção do Relator,ele é a tomada de posição doutri
nária, sobre temas cuja forma, cuja redação, cuja
sutilezadeve ser trabalhada e elaborada pelo Ple
nário, e o Relator, inclusive, está inteiramente
aberto, e acredito tenha-se mostrado assim nes
ses dias, a receber, por parte do Plenário, toda
forma de sugestão, de troca. Aqueles que tiveram
a oportunidade de estar aqui ontem e sofreram
durante 7 horas, que foi o tempo que durou o
meu relatório,verificaram que a posição do Rela
tor é a de acolher, de colocar também dúvidas;
ele não se pretende definitivo e nem autoridade
absoluta, está muito longe disso, sobre os 11 te
mas.

Então, eu pediria a V. Ex", feitosesses esclareci
mentos, que nos iluminasse também, com o seu
parecer, a respeito de cada um dos pontos do
idoso.

O nosso art. 55 diz:

"O Estado e a sociedade têm o dever de
amparar as pessoas idosas, mediante politi
cas e programas que assegurem participa
ção na comunidade, defendam a sua saúde
e bem-estar, sempre que possível em seus
próprios lares, garantam condições dignas
de vida e impeçam 'discriminação de qual
quer natureza".

É um princípio geral...

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Eu parava nesse.

O SR. RELATOR (Arthur da Távola) - V.Ex'
terminaria aí a Constituição.
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o SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Estou tão de acordo com o primei
ro, que era o bastante.

O SR.RELATOR (Arthurda Távola)- É possí
vel que V. Ex' fique de acordo também com o
restante. Vou ler os demais.

"§ 1° A partir de 65 anos de idade
o idoso, independentemente da prova de re
colhimento de contribuição para o sistema
previdenciário, desde que não possua outra
fonte de rendas, fará jus à percepção de pro
ventos de aposentadoria vitalícios, não infe
riores a 1 salário mínimo e progressivamente
majorados, de acordo com as disponibilida
des da Previdência Social."

Quer dizer, aqui está-se procurando consagrar
a extensão de um auxílío ao chamado indigente
rural ou urbano, que atinge uma idade elevada.
É um princípio novo na Constituição.

E eu gostaria de ouvir a opinião de V.Ex'

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃES - Eu tenho as seguintes observações
a fazer. Primeiro, a idéia de aposentar tem a ver
com a idéia de participação contributiva ao siste
ma da Previdência Social, ela está ligada à idéia
de trabalho. Ora, se as pessoas que trabalham
são obrigadas a contribuir para a Previdência So
cial, é evidente que o dispositivoemprega a pala
vra aposentar e atribui à Previdência Social uma
cobertura que não cabe na Previdência Social.
Eu acredito que a proteção de um idoso nas con
dições escritas é uma questão de assistência so
cial e não de Previdência Social; ela não tem que
ver com seguro social, ela tem a ver com uma
proteção de políticas compensatórias para aque
les estratos frágeis da sociedade que não pude
ram, ao longo da sua vida, contribuir,o que revela
que eles não tiveram uma relação normal de tra
balho. Quero lembrar ao eminente amigo Artur
da Távola que são contribuintes obrigatórios da
Previdência Social o trabalhador do mercado for
mai e os autônomos. Existe uma regra específica
hoje para o trabalhador rural; o trabalhador rural
é não contributivoe de certa maneira tem portanto
um benefício inferior na Previdência Social que
os discrimina em relação aos outros. De modo
que me parece que a cobertura do idoso, nas
condições postas aqui, ou seja, ele nunca con
tribui e, portanto, ele descumpriu a sua condição
de autônomo, ele nunca trabalhou no mercado
formal de trabalho, este dispositivo induz, aqui,
praticamente a um incitamento a que não se con
tribua, ao se dar o salário mínimo como base,
e a progressividade majorada ~e acordo com a
disponibilidadeda Previdência. E evidente que no
regime básico da Previdência todo mundo tem
que contribuir para poder ter benefício. De modo
que esta é a primeira observação a se fazer. Isto
é uma questão de assistência social e não de
aposentadoria. A aposentadoria se liga à idéia de
quem trabalhou, de quem contribuiu com recur
sos para a cobertura; quer dizer,essa relação entre
contribuição e beneficio de aposentadoria é uma
regra fundamental para que a Previdência possa
sobreviver.Poressa razão me pareceu que o artigo
enumera que todos os idosos tenham garantia
de condições dignas de vida. Quer dizer,aqueles
que ficarem fora da cobertura da PrevidênciaSo
cial têm que ser assistidos socialmente pelo Esta-

do. E, por essa razão, como está criada uma forma
específica de aposentadoria, me pareceu inade
quado. Claro que esta observação, com relação
ao § 1°, eu estendo às outras. Quer dizer, são
mais ou menos articulados

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Eu vou
ler para o Plenário, o § 2°;

"§ 2° É vedada a incidência de impostos
sobre os proventos de aposentadoria e pen
sões, que serão reajustados na mesma época
em proporção dos reajustes concedidos aos
que estão em atividades;

§ 3° Em caso de falecimento de um dos
cônjuges, é assegurado ao outro ou aos seus
dependentes pensão de valornão inferioraos
proventos de aposentadoria que lhe dão ori
gem."

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Eu queria fazer aqui, com relação
a esses dois artigos, algumas observações. Isto
me parece que tem um alcance mais genérico
só que somente no caso do idoso.

O SR.RELATOR (Arturda Távola)- É verdade.

O SR. MINISTRO RAFHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Então, está abrangente, não é só
para o idoso, é para todos os aposentados.

Veja que há uma articulação entre o mercado
ativo e o inativo,de tal maneira que, por exemplo,
um feitor que se aposentou numa fábrica, com
um salário "x", se o mercado do feitorpassa para
"y", ele é ajustado por aí. Do ponto de vista admi
nistrativo é uma enorme dificuldade operativa,
mas do ponto de vista financeiro, isso destrói a
Previdência, porque a contribuição sobre o traba
lhador ativo é de 8% e, evidentemente, se elevar
o salário de um feitorativode 1Opara 20, é preciso
mais de 10 trabalhadores ativos para poder per
mitiro crescimento proporcional da outra. De mo
do que eu acredito, e queria deixar claro ao ilustre
Relator, que inclusive isso aqui exige um esforço
de quantificação muito grande. Quer dizer, é pre
ciso que se tenha em vista quais são os efeitos
financeiros dessas medidas e por isso elas me
parecem inadequadas a um texto constitucional.
Eu acredito que elas possam ser objeto de legisla
ção ordinária,acredito que a gente possa trabalhar
para quantificar bem e estabelecido o princípio
do art.55, é uma indicação para o legislador ordi
nário. Quero dizer-lhe que não é propriamente
um exercício agradável, parecer que aqui estou
contra os velhinhos. Não é isso, trata-se apenas
de uma medida que precisa ser ajustada. Quer
dizer, nós temos hoje uma cobertura para os ve
lhos que não têm nenhuma condição de susten
tação, caso eles provem que durante 5 anos con
tribuíram para a PrevidênciaSocial, ainda que ISO

ladamente: quer dizer, dá uma certa cobertura
a quem está pagando à PrevidênciaSocial.E mais
que isso: nós estamos procurando evitaresse tipo
de articulação entre salário do ativo e salário do
inativo, porque, na verdade, são coisas distintas.
Quer, dizer, não é possível estabeIcer essa lineari
dade no acompanhamento do mercado de traba
lho. Quer dizer, se jogaria sobre a Previdência
um ônus que certamente a inviabilizaria.

Enfim, são estas as observações que eu gosta
ria de fazere, opinativamente, é evidente, eu suge
riria que o artigo se restringisse ao 55.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Com a palavra o Constituinte Artur da Távola.

O SR.RELATOR (Arturda Távola) - Sr. Minis
tro, eu gostaria de fazer um desafio um pouco
maior a V. Ex', que é um desafio de interpretar
o espírito do legislador. Este texto proveio da sub
comissão, eu aqui até invocaria os seus autores
na subcomissão, caso presentes, e aqui está o
Presidente da subcomissão. Eu vou tentar inter
pretar o espírito da lei,como ambos aprendemos
aqui, para que V. Ex' procure olhá-lo não pelo
ângulo de Ministro, mas pelo ângulo de legislador
nato e jurista que é. A idéia do legislador foi, pri
meiro: garantir àqueles brasileiros que não tive
ram nem acesso ao chamado consumo, ao cha
mado mercado, nem formas as mais indiretas
e longínquas de contato com o mercado, o míni
mo necessário para morrer, digamos assim, com
alguma dignidade. V.Ex' disse-o bem, que talvez
não seja matéria previdenciária, mas seja matéria
de assistência. Porém, no caso da extensão, no
§ 30, em caso de falecimento de um dos cônjuges
é assegurado ao outro ou seus dependentes pen
são de valornão inferioraos proventos de aposen
tadoria que lhe dão origem, o legislador está bus
cando encontrar algumas formas compensató
rias. Quer dizer, é evidente que analisado à luz
da Previdência e dos seus mecanismos atuais de
funcionamento, não há destinação orçamentária
e também não há compensação de entrada para
isso. Mas, analisado à luz dos direitos sociais, co
mo prioritários num país como o Brasil, que não
os tem nessa condição, o legislador, talvez por
equívoco, vá na direção da Previdência quando
deve ir em outras direções, mas ele não se equi
voca ao dispor priondade para esse tipo de atendi
mento. O desafio, portanto, Ministro, está em en
contrar as formas de traduzir a preocupação prio
ritária da Constituinte com esses segmentos de
sassistidos. Pode ser até que a forma não seja
feliz: V. Ex' poderá nos ajudar na mesma. Mas
eu tenho a impressão que V.Ex', que é um dos
defensores dos direitos sociais, dos mais talento
sos e atuantes, há de compreender que o legisla
dor, aqui, está procurando garantir mínimos para
o envelhecimento neste País e estender alguns
pequenos beneficios àquele segmento de indi
gentes que nem chegaram a participar do pro
cesso de produção.

Como V. Ex', se não estivesse sentado aí na
condição de Ministro, e cá estivesse na devida
e merecida condição de Constituinte, na qual só
não está porque é Ministro, de vezque o eleitorado
do Rio de Janeiro de novo lhe deferiria a eleição,
como V.Ex" procuraria resolver essa dificuldade?

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Como eu lhe disse, e tomo a lhe
dizer, o meu depoimento é muito pouco como
Ministro, e mais como cidadão. Eu acho que o
art. 55 é um artigo de diretiva,que cria os princí
pios necessários a orientar uma legislação ordi
nária que levaem conta possibilidades e objetivos.
Por essa razão é que me pareceu um salto um
pouco no escuro os dispositivos colocados. Eu
acredito que a questão do idoso desamparado
passa por uma questão de assistência social, mes
mo, e que, portanto, deve ser objeto de um trata
mento não na previdência, como seguro social,
não se trata disso. Trata-se de um encargo que
tem que ser assumido pela sociedade toda e não
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pela contribuição do trabalhador, porque na ver
dade é como se fosse atribuído ao trabalhador
o encargo de manter o idoso indigente. Inclusive,
eu aceito por isso o princípio do art. 55, e acredito
que os demais possam até ser ampliados, se pos
sa dar até, eventualmente, uma cobertura maior
num texto de leiordinária em que se possa quanti
ficar, se possa ter claro quantas pessoas vão ser
atendidas, quantas não vão ser. O que me parece
importante é que se distinga o que é um texto
de princípio, que é o art. 55, e os demais, que
são texto de política do princípio aplicado. Por
cautela, e até para que o assunto possa ser melhor
trabalhado, não me parece que devam constar
do texto constitucional. Quer dizer, a divergência
é da natureza da Constituição. É só isto. Mas é
evidente que eu estou à disposição de V. Ex' para
a colaboração e, se for o caso, para juntos elabo
rarmos uma lei ordinária que seja apresentada
ao mesmo tempo da Constituição, ou tentar pelo
menos tirar do seguro social esse encargo e jogá
lo para a sociedade, para os tributos gerais da
União, porque me parece que é o caso da assis
tência social: deve ser muito mais coberto por
recursos gerais do que com a contribuição dos
trabalhadores

O SR.RELATOR (Arturda Távola) -Sou muito
grato a V. Ex', estou satisfeito e passo a palavra
aos Srs. Constituintes.

O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Srs. Constituintes, nós temos até agora inscritos
9 Parlamentares. É possível que a lista cresça
também e isso vai-nos obrigar a um certo discíplí
namento do tempo em favor de todos. Assim,
nós vamos adotar o estilo anteriormente empre
gado. Vamos conceder a palavra a cada um dos
inscritos, pela ordem, por três minutos, conce
dendo cinco minutos para a resposta do Ministro,
dois minutos para a réplica, três para a última
palavra do Ministro.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
OlívioDutra, do PT, e em seguida ao Constituinte
Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIODUTRA - No
bre Companheiro Presidente da Comissão, ilustre
Ministro da Previdência, Raphael de Almeida Ma
galhães, companheiros e companheiras Consti
tuintes:

Eu participo das preocupações levantadas aqui
pelo Ministro a respeito do que deve ser uma
Constituição num país como o nosso, no tempo
em que nós vivemos. Não congelar a moderni
dade, não esquecer a Históriadeste País e valorizar
as suas culturas sem estretíficá-Ias, sem eliminar
suas riquezas regíonais específicas. Acho que é
uma missão que por isso mesmo não pode ser
resumida ao trabalho de nós, os 559 Constituintes
legitimamente eleitos, mas que deve ser feita com
a participação permanente e direta da sociedade.
O processo constituinte não tem como único su
jeito a Assembléia Constituinte. A Assembléia
Constituinte é um elemento fundamental nesse
processo, mas a sociedade viva e atuante é parte
fundamental e indispensável desse processo. Daí
que nós - eu sou sindicahsta, eu sou bancário
do PT do Rio Grande do Sul - entendemos que
estamos aqui representando forças sociais perfei
tamente definidas na sociedade. Eu particular
mente recebo pressões, que estimo muito e até
estimulo, do campo do trabalho, do movimento
smdical E digo isso expressamente porque acho

que é um dever nosso dizer a que força nós servi
mos aqui dentro da Assembléia Constituinte. Sei
que na Assembléia Constituinte tem que se dar
também um processo de negociação interna e
externa. Portanto não tenho a pretensão de trazer
para cá a visão que nós trazemos do campo de
trabalho e forçar que seja total e inteiramente
aproveitada: terá que haver a negociação. Um dos
grupos de pressão que prezo muito é o grupo
de companhenos e companheiras aposentados
e pensionistas. Os sindicatos têm lutas concretas
aí, penso até que deveriam ter lutas mais signifi
cativas no interesse dos aposentados, porque o
trabalhador ativo de hoje será o aposentado de
amanhã. O Ministro,o Ministérionão desconhece
essas lutas e essas reivindicações. Nós entende
mos que o arrocho salarial não prejudica só os
trabalhadores da economia do País, prejudica
também a Previdência na medida em que reduz
a própria receita da Previdência. Na medida em
que houver desemprego ou subemprego, a recei
ta da Previdência diminui e os seus encargos au
mentam. Porque quem ganha pouco, e se alimen
ta mal, portanto é mais passível de adoecer e,
portanto, de recorrer aos serviços da Previdência
e da sua assistência médica. Nesse sentido nós
achamos que uma política como a que hoje se
vislumbra no Governo Federal e que chega a esti
mular até os governos estaduais no sentido de
acabar com o gatilho salarial ou congelá-lo, não
é uma política correta até mesmo para os interes
ses da Previdência. Então nós gostaríamos de
ouvir a palavra do Ministro a respeito desta ques
tão: congelamento de gatilho e política de empre
go, de arrocho salarial e os seus reflexos na receita
e nos trabalhos da Previdência.

Também nos interessa muito ouvir do Ministro
sobre a questão da sonegação das receitas para
a Previdência de parte de empresas que recolhem
dos seus empregados a contribuição desses e
que ou demoram mais do que o necessário para
repassar para a Previdência ou, às vezes, nem
repassam e utilizam esses recursos a custo zero
para eles, que é um enorme custo social para
o País e para Previdência.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Eu peço a compreensão de V.Ex', democratica
mente, em favor dos demais. Já vai ultrapassando
o seu tempo em três minutos.

O SR. CONSTITUINTE OLÍVIO DUTRA -Aco
lho a ponderação do Presidente, que ela é cabível,
e peço desculpas aos demais companheiros. Vou
concluindo.

Ministro,a nossa preocupação, então, também
com relação a um novo critério de receita para
a Previdência. Não seria melhor que a receita para
a Previdência, o desconto para a Previdência por
parte das empresas se desse não em cima da
folha de pagamento, mas em .cima do fatura
mento das empresas? Eu diria que novos proces
sos de tecnologia, de automação estão reduzindo
a oferta de emprego, o número de empregados...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Nobre Constituinte, V.Ex' terá mais dois minutos
em seguida à fala do Ministro,poderá voltar com
novas indagações.

O SR. CONSTITUINTE OÚVIODUTRA - En
tão, nós gostariámos de ouvir do Ministro,e mais
tarde tenho perguntas específicas a respeito dos
aposentados e a situação deles hoje. Eu me reser-

vo esse direito par depois da sua resposta falar
sobre isso. Obrigado.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Nobre Constituinte OlívioDutra, pri
meiro: o Ministro da Previdência é defensor, de
primeira linha, da manutenção do gatilho, na con
cepção de que evidentemente o gatilho não tome
imune o salário do trabalhador aos efeitos inflacio
nários, mas de certa maneira funciona como uma
rede protetora e evite uma queda excessiva e so
bretudo evite o plano de estabilidade econômica,
que de novo façam repousar sobre o assalariado
o ônus desse plano de estabilidade. Segundo ,
a Previdência é sócia do crescimento econômico,
mas é sócia também de uma melhor distribuição
de renda no País. A receita da Previdência tem
a ver direta e linearmente com a taxa de cresci
mento econômico, mas não só com ela, com
a elevação dos salários no País. Eu tenho reitera
damente me posto nessa posição, não como for
ma de interferência na área econômica, mas co
mo um dever com relação à administração da
Previdência Social. Não só o crescimento, é o
crescimento com a melhor participação da renda
nacional entre o capital e o trabalho. Isso é deci
sivo para o equilíbrio da Previdência.

Em terceiro lugar, quero dizer-lhe, com relação
à sonegação que a Previdência Social realizou,
no ano passado, 250 mil inspeções de empresas.
Para lhe dar uma idéia do volume que isso repre
senta, nós temos 1 milhão e 600 mil empresas
aproximadamente, exceto as que foram criadas
no ano passado. Duzentas e cinqüenta mil empre
sas fiscalizadas em um ano, certamente é um
volume de fiscalização bastante amplo. Dessas
250 mil empresas, fizemos 50 mil autos de Infra
ção e um recolhimento em decorrência da fiscali
zação. Significa dizer que praticamente 20% das
inspeções resultaram em posições de autos de
infração fiscal. A receita da Previdência cresceu,
no ano passado, muito, por força do crescimento
econômico e da capacidade que os sindicatos
revelaram de lograr ganhos no período auge do
Plano Cruzado. Este ano a receita da Previdência
foi aumentada, no final do ano, por duas modifi
cações legislativas, uma delas incidente sobre a
folha dos bancos, parte do patrão, do sistema
financeiro brasileiro, que pagava 2,5% a menos
do que todos os demais setores da sociedade
brasileira, o que representou um ganho de receita
razoável. E o segundo foi a eliminação do teto
de contribuição das empresas, mantido o teto
para os trabalhadores. Essas duas providências
permitiram que a receita, neste exercício de 1986,
se mantivesse em alta. E agora estamos com
um ganho financeiro muito grande, porque a Pre
vidência está com saldo de caixa apreciável, que
está aplicado no overnight. Só no mês passado
o resultado da aplicação financeira do caixa da
Previdência representou 14 bilhões de cruzados,
contra uma receita de contribuição da ordem de
35,36 bilhões de cruzados. Acredito que, mesmo
na hipótese de uma redução da taxa de cresci
mento este ano, o caixa da Previdência não sofrerá
abalos e poderá cumprir a reposição dos valores
da aposentadoria em curso e poderá, sobretudo,
ampliar a qualidade da prestação dos serviços
médicos em repasses ampliados para as secre
tarias estaduais

Acho fundamental para a Previdência que a
sua base de receita seja diversificada.Não acredito
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que se deva abandonar a folha de salário como
instrumento central, mas que se deva somar à
folha de salário outros instrumentos de captação
de recursos. Seria uma coisa variável, fazer uma
práxis do lucro bruto, que me parece a mais ade
quada, porque, na verdade, sobre o faturamento
das empresas incidem outros tributos e haveria
o risco de uma acumulação de tributos sobre
o faturamento das empresas. Mas, acredito que
se deva ter uma outra fonte de receita incidente
sobre o lucro das empresas, para que se comple
mente e se complete a contribuição sobre a folha
de salário, porque é extremamente sensível à flu
tuação dos ciclos econômicos. E, como V. Ex
bem acentuou, no momento em que baixam as
atividades econômicas, a Previdência é mais exigi
da em serviços e, simultaneamente, é o momento
em que a sua receita baixa, o que aconteceu gra
vemente entre os anos de 1979 e 1984. Acho
a diversificação de bases extremamente impor
tante. Está prevista no capítulo da seguridade so
cial,aliás, não só uma fonte alternativa, mas várias
outras, entre as quais uma tributação sobre prê
mio de seguro, uma tributação sobre patrimônio
líquido da pessoa física, uma tributação sobre a
cativação dos recursos de todas as formas de
loteria do País e, talvez, sobre os lucros. Há um
elenco consistente e fontes alternativas que com
plementam e, de uma certa maneira, permitem
que a Previdência, em instantes de redução de
volume de emprego e de folha, possa sobreviver.
Mas, acredito que a tese central aí seria a primeira,
do início da minha exposição, que o País tivesse
uma política de distribuição de renda clara, que
pudesse inverter os termos em que repartem a
renda entre capital e trabalho. Inclusive seria o
caminho mais linear para ampliar o caixa da Previ
dência Social e permitir que ele pudesse ampliar
os seus serviços, porque, no fundo, a Previdência
Social nada mais-faz do que transferir recursos
do trabalhador ativo para a cobertura das aposen
tadorias do inativo. A Previdência é um sistema
de solidariedade entre geraçôes e, hoje, dá uma
cobertura praticamente universal, em termos de
assistência médica.

o SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Constituinte OlívioDutra, mais dois minutos para
nova interpelação e a nossa confiança na conci
sãodeV.&

O SR. CONSmUINTE OLÍVIO DUTRA- Gos
taria até de não usar os 2 minutos, até para devol
ver aos companheiros Constituintes o tempo que
lhes roubei na introdução.

Ministro,os aposentados são credores de uma
defasagem salarial ocorrida nas suas aposenta
dorias e até nas suas pensões. Há uma promessa
de se acertar essa defasagem corrigindo-se de
1979 e 1984. Ocorre que a execução dessa corre
ção está difícU de se dar. Há aposentados tendo
de entrar na Justiça para ter o pagamento disto
que é um direito seu, líquido e certo, e já reconhe
cido pela própria Previdência. Não estão no pro
jeto último, encaminhado pela Previdência ao
Congresso - naturalmente o Congresso há de
corrigi-lo - os aposentados do Funrural. Há apo
sentados do Funrural ganhando uma aposenta
doria de 420 cruzados mensais. Agora em abril
vão sair os quatro gatilhos acumulados. Ocorre
que os aposentados não entendem como se leva
90 dias para que os camês sejam confeccionados.

Decorrendo 90 dias de atraso, o próprio gatUho
já virá corroído pela inflação.

Gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro a respeito
dessas questões e agradecer a deferência da res
posta, agradecer também a deferência do Sr. Pre
sidente e a paciência dos companheiros Consti
tuintes dos quais roubei alguns minutos. Obri
gado.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Devo informar a V.Ex"que o Con
gresso Nacional votou e o Presidente da República
sancionou a reposição da renda perdida pelos
aposentados entre 1979 e 1984. O projeto não
previa o pagamento dos atrasados; prevê, a partir
de 10de maio, a recomposição da renda mensal,
pela seguinte razão: é que não houve receita entre
1979 e 1984. Foi a razão básica pela qual houve
essa redução da renda mensal da aposentadoria.
O projeto de leivotado pelo Congresso está sendo
regulamentado até o fim deste mês e vamos repor
essa renda. Há uma variação de reposição que
vai de 2% até 19%. Os aposentados de um a
três salários mínimos praticamente não tiveram
perda, porque, na forma de cálculos que o Minis
tério fez, entre 1979 e 1984, aposentados de um
a três salários mínimos não foram afetados. Essa
perda ocorre a partir de aposentadorias com valo
res de referência de três salários-mínimos e varia
entre 2% e 19%. Essa reposição deve ser paga
daqui a mais 30 dias. Começa-se a pagar a renda
mensal a partir daí. Os atrasados não temos con
dições de pagar; não temos caixa, porque a caixa
não entrou. De tal maneira que vamos ter de fazer
a correção dessa injustiça a partir de agora e para
a frente, o que representa, num ano, um ganho
bastante expressivo para os aposentados.

Estamos, também, no mesmo projeto votado
pelo Congresso estabelecendo um teto mínimo
de benefícios da Previdência Social. Este, sim,
abrange 4 milhões e 100 mil aposentados e pen
sionistas da Previdência, que percebiam valores
inferiores ao salário mínimo. Levantamos esse te
to para 95% do salário mínimo. Esta me parece,
do ponto de vista social, a providência mais urgen
te e se refere aos aposentados e pensionistas ur
banos, que têm o regime contributivo. Isso bene
ficia 4 milhões e 100 mil pessoas, e a correção
da perda ocorrida entre 1979 e 1984 beneficia
1 mílhâo de aposentados e pensionistas. De modo
que, do ponto de vista de vida e justiça social,
a medida mais importante foi a correção dos que
estavam aquém do salário mínimo e que repre
senta o maior aumento da despesa da Previdência
Social. Na questão do carnê, nesse projeto votado
pelo Congresso, estabelecemos a obrigatoriedade
de os bancos pagarem em conta corrente, porque
é a única maneira de vencermos esse tempo que
decorre entre o reajuste dos benefícios e o seu
recebimento pelo aposentado. O sistema de carnê
é o que já encontrei, é um sistema que tem de
ser operado com muita cautela para evitar fraudes
e distorções que ocorriam. Ele é feito de forma
muito cuidadosa. Nós temos um contrato de for
necimento. O camê sofre um processo de fiscali
zação muito grande. Ele tem uma fita de controle
para evitar fraudes e ele demora 60 dias. Encon
trei-o com 90 dias, mas as providências internas
que tomamos nos permitiram reduzir em 30 dias
a operação entre a sua emissão e a sua colocação
na rede bancária para pagamento. A única ma
neira de tomar imediato esse pagamento é através

do depósito em conta corrente, que se faz, nor
malmente, a cada mês e permite a correção. Mas,
os bancos resistem a isso. Não querem clientes
que tenham valores pequenos em suas contas
correntes. Alegam que o custo de operação deles
é grande e não é compensatória a operação de
contas correntes muito baixas. Vamos regulamen
tar esse dispositivo e vamos fazercom que a maior
massa possível entre nesse regime de conta cor
rente ou no regime de ordem de pagamento. O
que, evidentemente, eliminará esse gap que existe
hoje entre a mudança de benefício e o seu recebi
mento. Mas, quero dizer que esse é um sistema
que a Previdência Social brasileira adota desde
o seu início. Há uma defasagem histórica de 90
dias entre as correções e os recebimentos. Mas
acredito que vamos conseguir, a partir de julho,
pelo menos, corrigir essa defasagem que, na ver
dade, faz com que o aposentado tenha uma perda
grande, na medida em que a inflação é alta. Quero
lhe informar também que, este ano, a Previdência
já ajustou em 74% os valores de todos os bene
fícios que paga, em decorrência do primeiro gati
lho e da complementação quando houve a corre
ção do salário mínimo, que ocorreu no final de
fevereiro. Já demos o outro gatUho e esse pro
cesso nos obriga, praticamente, a um emissão
mensal de carnês. Estamos, praticamente, emi
tindo esses carnês dia-a -día, Isso representa um
aumento de despesas da Previdência Social. O
conjunto dos gatUhos feito, mais a correção do
salário mínimo, dá um aumento de despesa 
estou lhe falando em cruzados da época em que
a mensagem foi encaminhada ao Congresso,
maio - de 70 bilhões de cruzados na despesa,
o que equivale a 5 vezes o orçamento do Ministério
da Ciência e Tecnologia, enfim, é um dispêndio
muito alto. Estamos hoje com 11 milhôes de be
nefícios de manutenção e qualquer aumento nes
ses 11 milhôes é um aumento de despesas exces
sivo.

Finalmente, quero lhe dar uma explicação so
bre o Funrural. O trabalhor rural não contribui
com a Previdência. O Funrural é formado por
uma contribuição das empresas urbanas e se
complementácom a primeira comercialização do
produto rural.E nós temos uma fiscalização muito
precária sobre a contribuição da primeira comer
cialização. Estamos estabelecendo hoje um con
vênio com as Secretarias Estaduais de Fazenda
para nos ajudar a fiscalizar esse tributo. Acredito
que há uma evasão, há uma não-cobrança relati
vamente grande, embora o Funrural represente
muito pouco em relação ao conjunto da receita
da Previdência. Mas isso coloca o trabalhor rural
numa posição não contributiva e por isso ele tem
um benefício menor. Acho fundamental que igua
lemos o sistema todo, mas é preciso, gradativa
mente, também igualar o sistema de ingresso.
E no projeto de reformulação da Previdência So
cial, acredito que o passo mais importante seja,
de certa maneira, induzir o mercado de trabalho
rural a formalizar, porque, na verdade, essa é a
grande fórmula, a grande maneira de proteção
ao trabalhador. É a formalização do mercado de
trabalho, o estimulo à sua organização sindical.
Estamos definindo um processo de integração
gradual dos trabalhadores rurais no sistema con
tributivo, a fim de que se igualem os benefícios.
Nós ampliamos a cobertura do trabalhador rural
na área da saúde, mas o valor foi o que faltou
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ou e nos atribuiu um prazo de 120 dias limite
para a remessa ao Congreso Nacional de uma
reformulação em profundidade da Previdência ru
ral. Acredito que daqui a 30 dias, bastante antes
do prazo que o Congresso Nacional deu ao Poder
Executivo, a Previdência estará encaminhando
um projeto de reestruturação do Funrural, para
que não haja dois regimes, para que se unifiquem
os regimes, embora o processo que se imaginou
seja uma integração gradual, para que o País do
ponto de vista da sua estrutura agrária, possa
adaptar-se progressivamente ao novo regime.

São essas as explicações que gostaria de lhe
dar. Acredito que o que estamos fazendo é um
esforço de recuperação de uma deterioração mui
to forte, ocorrida na gestão da Previdência de 79
a 84, um inicio de recuperação sobre a gestão
Waldir Pires, mas lhe confesso que, hoje, a coisa
que mais me preocupa é a eventualidade de este
País ingressar de novo num ciclo recessivo que,
a menos que encontremos uma fonte alternativa
de receita para a Previdência, inevitalvelmente a
afetará. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Srs. Constituintes, Sr. Ministro,estão inscritos ain
da para a nova interpelação 9 Srs. Parlamentares.
Considerando entre a interpelação e a resposta,
a réplica e a tréplica, e cada constituinte vai consu
mir 13 minutos na tribuna, nós teremos, se não
houver o vazamento de um segundo sequer, ainda
117 minutos de debates, ou seja, duas horas pre
cisamente. Isso se não houver nenhuma falha na
condução. Dai, então, a partir de agora a mesa
vai passar a ser rigorosa no cumprimento do acer
to inicial que tem base no Regimento. Vamos,
dessa maneira, assegurar o direito a participação
de todos.

Dessa forma, insisto nos tempos: três minutos
para o constituinte Hermes Zaneti para a primeira
formulação, 5 minutos para o Ministro,dois minu
tos para a segunda pergunta, três para o Ministro.
Não vamos deixar que nenhuma das partes exce
da um minuto sequer do seu tempo. Tem a pala
vra o Constituinte Hermes Zaneti, e, em seguida,
o Constituinte Nelson Aguiar; depois; Eunice Mi
chiles, Nelson Carneiro e assim por diante.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Relator, colegas
Constituintes, senhoras e senhores, em primeiro
lugar gostaria de manifestar a minha concordân
cia na formulação geral feita aqui na explanação
de S. Ex', o Sr. Ministro,com relação ao conceito
e à visão que tem sobre a Constituição que havere
mos de redigir.Particularmente, penso que é mui
to importante que a Constituição assegure o livre
caminhar do povo brasileiro. Esse parece o con
ceito fundamental. Que ela não se interponha no
processo de formação da sociedade que, majori
tariamente, o povo há de, organizadamente, cons
truir. Nesse sentido, Sr. Ministro,e tendo presente
essa largueza maior da sua explanação e não ape
nas especificamente sobre a questão previden
ciária, gostaria de ouvir V. Ex' sobre três questões.
Quero dizer desde logo ao Presidente que usarei
apenas os primeiros três minutos.

Primeiro, sua opinião sobre a reserva de merca
do. Tenho feito estudos sobre a questão da dfvida
externa brasileira e percebi, especialmente através
de um trabalho do Instituto Schiller, que, de 1978
a 1985, se nós tivéssemos tomado como base

39 bilhões de dívidacomo válidos naquele primei
ro ano, teríamos chegado ao fim de 1985, abati
dos os juros ilegais, os sobrejuros, as relações
discriminatórias do comércio internacional, evi
dentemente sustentados pelos acordos do GATI,
ao invés de uma dívida de 101,9 bilhões, nós
teríamos um crédito de 58,6 bilhões de dólares.
Isso nos leva a considerar a questão de reserva
de mercado numa questão mais ampliada dentro
desse conceito. Não somente sobre a questão
da informática e outras questões com as quais
sou favorável, mas gostaria de ouvir V.Ex' sobre
esta liderança que o Brasil, com todas as condi
ções que tem, pode exercer sobre as reformu
lações dos conceitos de mercado a nível interna
cional. Segundo, sobre a questão das verbas pú
blicas, exclusivamente para o ensino público. Co
mo V. Ex' vê esta questão, e se vê possível a
Constituição estilo à de Portugal, que trata um
pouco de vir a ser, como um caminhar, uma pro
posta de transição.

Aterceira questão se refere ao Conselho Nacio
nal de Comunicação Social. V. Ex' a conhece,
sabe dos debates que se travaram sobre ela. Gos
taria de ouvir a sua opinião a respeito.

Para finalizar, gostaria de dizer que sou filho
de uma família minifundiária. Minha mãe, com
80 anos de idade, vivena roça, levanta às 5 horas
da manhã para trabalhar e, até hoje, não tem
direito à aposentadoria.

Na parte transitoria de 120 dias que demos,
Sr. Ministro, na aprovação daquela lei, eu ques
tionei da tribuna, especificamente ao Relator da
matéria, se nos 120 dias teríamos garantido o
direito à aposentadoria da mulher trabalhadora
rural. V. Ex' disse, com razão, a inversão que se
fez sobre o processo de migração da roça para
a cidade. Quase não há mais ninguém no campo.
É continuarmos com essa política de exigir ape
nas suor e lágrimas dos trabalhadores rurais, em
pouco tempo, Sr. Ministro,não teremos mais nin
guém na roça. Fui eleito majoritariamente com
votos de minifundiários e sei disto. Encerrando,
gostaria de perguntar a V. Ex' se estará inserida
a norma, o princípio de garantia da aponsenta
doria da mulher trabalhadora rural, reconhecen
do-a como ser humano, coisa que ainda não fize
mos neste projeto, que tem 120 dias de prazo
para aqui chegar? Eram essas as considerações.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - As perguntas de V. Ex' são amplas.
Verei se consigo ficar um pouco mais, porque
o Sr. Presidente está com um ar de autoridade
imperial. Penso que vou ultrapassar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -
V.Ex' tem toda a liberdade.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃES - Em primeiro lugar, diria a V. Ex'
que a reserva de mercado é uma política de Go
verno. Mais do que isso: é hoje uma política da
sociedade brasileira. Portanto, tem o meu endos
so, o meu aplauso, o meu apoio. Não vejo nenhu
ma razão para o Pais rever essa política. Há um
princípio indissociável entre países que têm des
tino e os que dominam tecnologia de ponta. Hou
ve opções. A Europa Ocidental fez diversas op
ções. no pós-guerra e os países que optarem pelo
desenvolvimento da própria tecnologia, avança
ram e ocuparam o seu lugar no Mundo. Um exem
plo disso é o Japão, o único grande País de desen-

volvimento recente; quer dizer,não o era na virada
do século, mas, talvez tenha como característica
fundamental o obstinado propósito de construir
uma tecnologia própria, evidentemente contra to
dos os argumentos racionais no momento em
que fez essa opção, de que é mais fácil comprar,

que se está investindo onde o outro já descobriu,
ninguém vai inventar a roda etc..., mas havia clara
mente um destino de nação que foi o que a nação
japonesa buscou e teve como intrumento decisivo
idêntico desenvolvimento da sua própria tecno
logia.Acredito que é um caminho irrecorrívelpara
um pais que quer ser nação. Se ele quiser sê-lo,
a reserva de mercado é um fato decisivo.

Quanto ao segundo ponto, a meu ver, creio
que o Governo José Sarney fez opção ao decidfr
pela moratória; não decidiu apenas por questão
de caixa, e sim para inverter a ordem de um pro
cesso de negociação que coloque, inevitavelmen
te, em pauta questões à margem do processo
da dfvida, ou seja, durante anos, o Brasil discutiu
e negociou os spreads e taxas de juros. Ora,
foi exatamente para evitar que a discussão com
os credores continuasse em tomo dos spreads
e as taxas de juros que o Governo fez a opção
da moratória, para interromper a lógica dessa ne
gociação, ou seja, para que ela se faça não na
lógica de quem é credor, mas na de quem é
devedor. Talveza razão central, estratégica da mo
ratória tenha sido pouco compreendida, mas ela
tem como matriz que essa dfvida é impossível
de ser paga. Não se trata de vontade política,
a dfvidaé impagável. Se desejamos pagar os juros
na forma contratada teremos todo o acesso possí
vel à linha de financiamento. O que aconteceu
no nosso Pais de 1979 até hoje? Pagamos os
juros com novas dívidas. Para fazer isso, temos
os bancos internacionais que estão sistematica
mente abertos. Se quisermos pagar os juros ven
cidos da dívida acumulada temos acesso ao City
Bank, e a todos os bancos. De 1979 até hoje,
esses bancos nos emprestaram dinheiro para re
ceberem os juros, acumulando-os na dfvidaexter
na. O número que V. Ex' dá como ingresso é
X, o resto é financiamento dos juros, ou seja,
é uma decisão no interesse do banqueiro. A única
coisa que o banqueiro recebe é juros. Ao deixar
de pagar os juros, o Brasil levou os bancos credo
res a ajustarem as suas contabilidades. Tiveram
que levar os lucros e perdas a parcela de juros
não recebida. A meu ver, nas assembléias gerais
desses bancos, as direções que apresentaram os
empréstimos brasileiros como maior fator de ren
tabilidade, e fizeram isso durante anos, certa
mente vão ser interpelados pelos acionistas para
saber porque aquele belo negócio de tantos anos
de repente virou e transformou-se em lucros e
perdas. É evidente que uma imensa parte da dfvi
da externa brasileira é dívida para pagamento de
juros aos bancos. Não é ingresso de capital. Não
houve ingresso de uma grande parcela de capital
no Brasil,desde 1979. No Governo Sarney, o Bra
sil exportou sob forma de pagamento de juros
aproximadamente 50 milhões de dólares contra
o ingresso de 22 milhões de dólares, mesmo sob
essa forma de financiamento, essa linha de crédito
para pagar juros. Essa lógica é que foi interrom
pida com a moratória. O Brasil tem que entender
que é uma posição de luta, de força. Não se trata
de o Brasil ir ou não ao Fundo Monetário Interna
cional. O fato de se fazer ernpréstimo-ponte, ter
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linha de financiamento para pagar juros, é insu
portável. A economia brasileira não suporta que
se lhe retirem 3,5% do produto para fora para
pagar juros, porque ela se descapitaliza. As taxas
de crescimento brasileiras históricas se fizeram
com a poupança interna da ordem de 21%, 22%.
No tempo do Presidente Juscelino Kubitschek
chegou à ordem de 24%, mas a poupança interna
era de 21%. Acrescia-se a isso o capital externo
que entrava, dando uma formação de capital de
23% do produto. Desta vez,continuamos fazendo
21%, tirando desses 3,5% do produto que é o
quanto montam os juros. O Brasil parou de cres
cer, o setor público está praticamente sem investi
mento, no País,nos últimos 5 anos; a participação
do setor público no investimento global do Pais
é ridícula,o problema da energia se agrava. Esta
mos voltando à mesma situação dos anos 50
em que o Brasil não tinha energia. Vivemos o
problema do racionamento de energia no Riode
Janeiro. Naquela época, os Constituintes Pompeu
de Sousa e Nelson Carneiro eram jornalistas emé
ritos, e devem lembrar-se disso. Estamos quase
voltando àquela época, porque não há gastos de
infra-estrutura no setor público e se está desinves
tindo,se está diminuindo a participação do investi
mento. Essa é uma questáo central no País. Por
tanto, acredito que deva ser tratada com uma
mobilização nacional muito maior. O que me cau
sa espécie é que uma questão de destino decisiva
seja tratada como uma operação de caixa que
não deu certo, etc... Trata-se de uma decisão de
futuro. Acredito que o meu próprio Partido, o
PMDB, não tenha dado à questão o relevo neces
sário. E uma questão decisiva. Na medida em
que não há unidade interna sequer esboçada, fica
mos à mercê das pressões externas. Tal dia tem
que pagar, se não pagar....Está-se associando a
recessão com a falta de pagamento. Enfim, há
uma série de combinações causais que estão en
fraquecendo a posição brasileira numa hora im
portante da vida nacional. Estou de pleno acordo
que se trata de uma questão chave, articula-se
com a reserva de mercado. Penso que o País
tem um grande destino a cumprir e essas duas
posições são decisivas.

No que se refere à verba pública para ensino
público, ontem, já conversei com o ilustre Relator
a respeito. Acreditoque a norma tenha exagerado,
porque o princípio sobre verbas públicas para en
sino público parece perfeito, mas deve haver uma
certa janela. Há lugares, talvez até no seu Muni
cípio, em que pode não haver ensino público de
mérito, mas pode haver ensino particular. Nesse
caso, a possibilidade fica muito fechada. Já tive
mos essa discussão na questão do Estado da
Guanabara, em 1960, e acabou numa forma ra
zoável,até eu sugeriria que se adotasse isso.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - Se V.
Ex" me permite, gostaria de dizer que, naquela
ocasião, os Constituintes da Guanabara conse
guiram uma das poucas vitórias contra o talento
do então secretário de Governo, o Ministro da
Previdência e Assistência Social, Raphael de Al
meida Magalhães, que estava na posição contrária
à nossa. Naquela ocasião, defendemos a exclusi
vidade das verbas públicas para a escola pública
no Estado da Guanabara. Foi uma das poucas
vitórias obtidas, graças ao voto de um Deputado,
que exigiuque, em contrapartida, nas disposições
transitórias da Constituição da Guanabara - este

é um fato pitoresco que vale a pena lembrar 
constasse o seguinte item: "O final da carreira
de Perito Criminal é Delegado". Naquele tempo,
eu tinha 24 anos e estreava como Deputado, virgi
nal em todas as intenções. Fui para casa, à noite,
com esse problema. O Deputado chegou-se a
mim e disse: "Ól garoto, vem cá. Esse negócio
da"escola pública até acho bom. Agora, se você
quiser ganhar isso aqui, tem tantos votos, o Lacer
da tem tantos. Vocêtem que votar nas dísposições
transitórias. Você fecha comigo, eu fecho com
você e você ganha -o capítulo." Para um jovem
Deputado de 24 anos, essa proposta de estupro,
assim tão violenta, foi dolorosa. Ao final de uma
noite mal dormida, concluí que devia aceitar o
absurdo das disposições transitórias para ganhar
a luta pela escola pública. E assim aconteceu.
Foi uma das poucas vitóriasque tivemos naquela
ocasião contra o MinistroRaphael de AlmeidaMa
galhães. Anos depois, eu estava no exílio, na suo,
cessão do Governador Carlos Lacerda, e via que
a base da campanha do seu candidato, Prof.

F1exa Ribeiro,foia construção de escolas públicas
em grande quantidade. No exílio, verifiquei que
o dispositivo pelo qual havia lutado e ganho era,
naquele instante, bandeira de luta dos que o com
bateram. Reforçado por essa experiência, creio
que o Ministro Raphael de Almeida Magalhães
há de convir que o nosso texto garante a exclusi
vidade das dotações públicas para a escola públi
ca. Porém, está feito de maneira tal que, sem
abrir essa janela, acabará se transformando no
Túnel Rebouças e não numa janela, que é o que
ocorre hoje na educação brasileira, e defira às
formas comunitárias e filantrópicas um atendi
mento necessário e, no setor universitário,à pes
quisa e à pós-graduação o amparo igualmente
necessário.

Creioque o Ministro, tal e qual vinte anos atrás,
acabará concordando comigo.

oSR.MINISTRO RAPAHAEL DEALMEIIJAMA
GALHÃEs - O que me inspira a observação que
fiz foia experiência do Estado da Guanabara. Um
de nós dois está cometendo equívoco. Na verda
de, fízernos um programa muito largo de escola
pública primária - naquele tempo era ensino
primário - mas na ampliação das vagas do ensi
no médio, o fizemos com bolsas, porque era im
possível ao mesmo tempo ampliar as redes pri
mária e média. Haviaum enorme estrangulamen
to na rede média. A capacidade de ofertas de
vagas no Estado era muito limitada. Nada se fazia
ou se construíam primárias e se faziam bolsas
no secundário e foi o que fizemos. De modo que
devia haver, no seu artigo constituicional, uma
janela qualquer que nos permitiu fazer isso, a me
nos que tenhamos descumprido a Constítuíção,
o que não era fácil naquele tempo, porque V.
Ex"seram extremamnete renhidos na oposição.

O SR.CONSTITUINTE OÚVIO DUTRA-V.Ex"
mesmo é testemunha de que, ao tempo do gpver-'
no Carlos Lacerda, o critério de concessão de
bolsas foi seriamnete controlado. Mas, a partir
daí, esse critério se transformou numa das maio
res formas de enriquecimento ilícito, não para
o sistema.educacional privado, sério, de natureza
tradicional, mas para os aspectos puramnete em
presarias.V.Ex" como eu, em nosso Pertído.Iíde
rou wandes lutas contra setores até do nosso

Partido que se beneficiaram enormamente com
o critério das bolsas de estudo.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA.
GALHÃEs -Imagino que na Constituição deves
se haver qualquer ressalva, porque na verdade
nós o fizemos.

Acho a solução do Çonselho de Comunicação
Social extremamente feliz, democrática, partici
pativo.Quanto ao projeto rural,vamos andar bem
antes do prazo que o Congresso nos assentou.
Antes de mandá-lo, submeteremos. o anteprojeto
a debate parlamentar prévio; não vamos mandar
a mensagem como um ato do Executivo.O dese
jo é que se dê cobertura bem ampla ao traba
lhador rural, inclusive à mulher, que é trabalha
dora.Já ampliamos alguns benefícios a ela e acre
dito que seja muito importante, pela forma real
com que a unidade famíliar trabalha a terra, que
tenha cobertura. Quero ver se nos próximos trinta
dias concluímos o projeto, entramos em discus
são com o PMDB e demais partidos. Faço questão
da presença do PT neste debate. Esse projeto
foielaborado com participação muito intensa das
centrais sindicais e liderança rurais. Inclusiveuma
correligionária sua, do PT, foi realmente uma re
presente efetiva, e era assim que ela se posicio
nava na Comossão:"Não sei falar direito, mas sei
dizer o que a gente precisa."Esse projeto será
enviado quando representar o consenso entre as
forças que se interessam pelo tema.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Depois desses atos de "desobediência civil" do
Relator e do Ministro, vamos ver se voltamos ao
abrigo seguro dos critérios.Se o Plenárioentender
de adotá-lo ou não, é uma alternativa que a Mesa
pode considerar, deixando aos debatedores a
condução do tempo. A nossa impressão é que
ficamelhor para todos se mantivermos um critério
uniforme.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson
Aguiar,por três minutos improrrogáveis.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Constituintes, no
bre Relator, vou-me ater apenas a um aspecto
da questão do menor. O Relator acolheu três arti
gos, com alguns incisos e parágrafos: o art. 52,
que trata do princípio e do direito; o art. 53, que
trata do trabalho e do menor; e o art. 54, que
trata da adoção e do acolhimento.

A figura do acolhimento, que sugerimos ao Sr.
Relator e foi acolhida, é uma figura nova; alguém
tem dito que não é matéria para a Constituição,
mas acredito que sim. Quem passou pela Funa
bem, como nós, não como interno, mas como
Presidente, traz na consciência as marcas da tra
gédia. Sou daqueles que insistem que se a socie
dade brasileiranão participa da solução deste pro
blema, a questão do menor simplesmente não
terá solução. Não será através do Estado nem
de instituições que vamos encontrar a solução.
A questão de acolher o menor se insere numa
recomendação milenar do Mestre dos Evange
lhos, Jesus, quando ele diz: "Quem acolhe a um
desses pequeninos a MIM acolhe", e faz parte,
agora, da Campanha da Fraternidade da CNBB.
Falta ao povo brasileiro o gesto fraterno e como
vente do acolhimento que outras nações já adota
ram, talvezmuito mais importante do que o gesto
da adoção,Quero inquirirde V.Ex" e naturalmente
pedir o seu apoio, ainda que não pareça, para



174 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

a Constituição. No meu caso especial, que vim
para cá com compromissos gerais, mas com um
específico, assumido parente Deus e a Pátria. de
lutar para que o princípio do direito do menor
fosse assegurado no texto da Constituição. o que
não foi feito em nenhuma das Constituições ante
riores. insistiremos em que. neste caso. devemos
pecar pelo excesso. não pela omissão.

Assim está redigido o artigo:

"A adoção e o acolhimento do menor se
rão estimulados pelos Poderes Públicos. com
assistência jurídica. incentivos fiscais e subsí
dios na forma da lei."

Pensemos no custo que representa o atendi
mento ao menor em uma instituição do tipo da
Funabem e congêneres. Já sabemos da forma
inadequada de atendimento que tais instituições
têm dado ao menor. Por isso. gostaria de ver
estimulada a sociedade brasileira para acolher o
menor. e. na questão da adoção. que não viesse
a ser um privilégiodas famílias abastadas: Se uma
família pobre tem condições morais de adotar
uma criança, que fosse subsidiada para fazê-lo.
Seria um gesto de fraternidade da sociedade bra
sileira estimular o gesto de fraternidade da familia
brasileira. no sentido de acolher a sua infância.
Quero inquirirde V.Ex" a respeito da conveniência
ou não desta formulação no texto da Constituição.

o SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃES - Acho muito importante. Concordo
com V. Ex" que a questão do menor é também
da sociedade e não exclusivamente do Estado.
Todos os mecanismos e formas de estimulo le
vam a que a sociedade desempenhe um papel.
e certamente o desempenhará. Somos testemu
nhas visíveise físicas da dificuldade de administrar
os aparatos públicos que se envolvem na questão
do menor. não por descuido nosso, mas porque
é difícil. São instituições que têm uma história
muito distorcida e custos de operação muito gran
des. Já que V. Ex' se referiu ao custo de um
menor na Funabern, respondo-Ihe que. hoje. está
em 4 mil cruzados por mês. o que significa que
é superior a dois salários mínimos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Acolhido numa família. poderíamos atender a
quatro menores.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Pelo menos se o acolhermos na
base do salário mínimo brasileiro. certamente será
por muito menos. É importante que se destaque
a possibilidade da adoção. que é um instituto que
já existe regulado. mas que no País não tem circu
lação muito larga. O acolhimento. instituto mais
leve e menos formal do que a adoção. passa a
ser uma excelente forma de estímulo e de enfren
tamento da questão do menor. Há nas dispo
sições da Comissão da Ordem Social um dispo
sitivo extremamente importante. que é a institui
ção do salário-família seletivo. Hoje. é pago indis
criminadamente. independente da renda ou do
salário. Quem ganha vinte mil cruzados recebe
um salário-família correspondente a 40 cruzados,
que é o valor por dependente. Instituídoo princípio
seletivo. ou seja. o salário-família dirigido apenas
para famílias de salários mais baixos. isso dará
uma contribuição inestimável a que se supram
de recursos muito mais significativos as famílias
até cinco ou seis salários. dependenddo da legisla-

ção ordinária defini-lo como forma de auxílio pú
blico, feito com recursos orçamentários. O auxílio
família é o instituto mais utilizado em todos os
países do mundo para ajudar as famílias a criar
os seus filhos. Na Alemanha esse aUXI1io vai até
o ingresso na universidade; na França. até a maio
ridade. Esse é um dos institutos mais fundamen
tais e é necessariamente seletivo no País. É irrele
vante o valor de 40 cruzados para quem tem salá
rio alto e pouco para quem tem salário baixo.
Fizemos vários estudos e estimamos que um salá
rio-família que corresponde a 30% do salário mí
nimo por filho, com uma certa regra que não
estimule a procriação como forma de ampliar
a renda por esse caminho. parece-me uma solu
ção que transfere recursos para as famílias para
que possam prover a educação de seus filhos,
sem nenhuma interferência do Estado - portan
to. sem nenhum dos mecanismos e instrumentos
adicionais de tipos de auxílios In natura, que
diminuem ou degradam a cidadania.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR 
Quando Presidente da Funabem, tive a honra de
ter V. Ex"compondo o Conselho. mas como ele
se reuniu em três ocasiões em que V. Ex" tinha
compromissos inadiáveis, não tivemos ocasião
de contar com seu sábio aconselhamento. para
os trabalhos que procuramos desempenhar na
quela instituição. Dessa forma. estamos receben
do. em termos de Comissão. essa orientação. que
vale também como um aconselhamento. no sen
tido de que. de uma vez por todas. providencie
mos formas corretas para acolher nossa infância.

Tenho dito aqui e vou dizer agora para V. Ex":
quando uma sociedade chega ao ponto de aban
donar a sua infância. dispondo de meios par impe
di-lo. terá chegado a um dos degraus mais baixos
da sua convivência social. Gosto de repetir um
pensamento oriental de autor desconhecido. e
vou repeti-lo muitas vezes, até que todos possam
decorar: "Mostra-me como é tratada a criança
do teu país e eu julgarei o caráter do teu povo".
Ter esta Nação a sua infância atirada às ruas.
às vielas.às prisões. é degradante. Todos os recur
sos que possamos canalizar e. agora. com a previ
dência que possamos tomar por viada elaboração
constitucional, pensando da infância do Brasil.
será o gesto não apenas de solidariedade huma
na. mas o mais sólido gesto de compromisso
com a Pátria que possamos adotar.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra à Constituinte Eunice Michiles
e. em seguida. ao Constituinte Nelson Carneiro.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEM1CHILES
Sr. Ministro Raphael de Almeida Magalhães, V.
Ex"disse que a Previdência Social tem um progra
ma de planejamento familiar. Onde está instala
do? Está funcionado realmente onde a população
tem essa necessidade? V.Ex"disse que esse seria
um programa que traria despesas para o Estado.
V. Ex" não acha que um programa de planeja
mento familiar oneraria muito menos a Previdên
cia Social do que as cesarianas que são feitas
via Previdência? Sabemos. hoje. que pelo menos
90% das cesarianas efetuadas neste País são fei
tas via Previdência e que também um investimen
to feito no planejamento familiar diminuiria e mui
to o custo dos leitos hospitalares. ocupados hoje
com seqüelas de abortos mal realizados. Segundo
dados que temos, o consumo do plasma feito

aí onera extremamente as despesas da Previdên
cia.

Há um outro artigo. naquilo que foiconsiderada
sobre o idoso. no seu § 39• que diz que. "em
caso de falecimento de um dos cônjuges, é asse
gurado ao outro e seus dependentes pensão no
valor não inferior aos proventos da aposentado
ria•..." V. Ex' considera que isso também onera
a Previdência? Entendemos que ela. realmente.
é um grande seguro e que as pessoas contribuem
para receber depois os benefícios a que fazem
jus. Se a mulher é descontada. por que não tem
um direito adquirido?

Apresentei uma emenda, que foi rejeitada. mas
gostaria de ouvir V.Ex"Trata-se da aposentadoria
regionalizada. sob o seguinte argumento: O ho
mem do Norte e do Nordeste tem uma expectativa
de vida muito menor do que o homem do Sul
e do Sudeste. O homem do Rio Grande do Sul,
aos 65 anos. é - vamos usar a expressão regional
- um "guapo". e ainda digo brincando que anda
procurando namorada. enquanto que um homem
do Nordeste nem chega lá. pela média de vida.
Não lhe parece profundamente injusto que as
aposentadorias se realizem sempre com a mesma
idade. quando a diferença entre os diversos "Bra
sis" é tão gritante? Não seria o caso de se pensar,
como uma questão de justiça. que o homem tives
se a sua aposentadoria baseada na expectativa
de vida da região?

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Respondo-lhe com o maior prazer.
Tenho acompanhado a sua permanente vigilância
com respeito às questões da Previdência Social.
Tenho sido um leitor assíduo das suas interven
ções, pronunciamentos e entrevistas a respeito
do tema.

O programa que temos em execução na Previ
dência Social tem o n9me de "Proteção Integral
à Saúde da Mulher". E uma cobertura bastante
ampla. que vai desde os cuidados pré-natais até
o parto. passando por uma ação de prevenção
ao câncer. e é nele que se insere a questão do
planejamento familiar. Não é um programa que
tem como objetivo direto a questão da paterni
dade. O que ele envolve é uma forma de proteção
à saúde da mulher e se inspira muito nas observa
ções que V.Ex"fez.A mulher do povo faz controle
e as taxas de crescimento demográfico do País
são -absolutamente respondíveis. Há uma queda
constante. nos últimos dez a quinze anos. da taxa
de fertilidade do conjunto das mulheres do País
e uma baixa crescente da taxa de crescimento
demográfico. Provavelmente. em 1990 o País es
tará com essa taxa perto de 2%, talvez um pouco
mais abaixo. Há estudos dos demógrafos do IBGE
de que ela provavelmete se situará em 1.9% ao
ano. o que significa que há uma atitude nacional
de controle populacional. em grande parte decor
rente da capilarização do sistema de comunica
ções do País, que hoje alcança quase que a totali
dade da população. o que. de certa maneira. inse
re qualquer um nos valores e padrões modernos
da sociedade industrial brasileira. O que acontece
é que a mulher da classe média para cima faz
planejamento famJ.liar porque tem recursos, se
trata, se informa. A mulher do povo não tem capa
cidade de acesso a esses serviços. O que ela faz
são esterilizações brutais. abortos desacompa
nhados; não tem nenhuma forma de cuidado pú-
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blico para exercer essa sua deliberação de plane
jar a família.O fundamento do Programa de Prote
ção Integral à Saúde da Mulher é dar cobertura
global à saúde da mulher. Está sendo implemen
tado com muito cuidado, porque não se deseja
de nenhuma maneira que esse programa se pare
ça com uma atitude do Estado, impondo uma
determinada forma de redução do crescimento
da população; é a mulher informada poder delibe
rar sobre quantos filhos deseja ter. Se ela deliberar
não ter filhos, o Estado a assiste nessa delibe
ração. É um programa que estamos levando com
muito cuidado. Não desejamos massificá-lo e
transformá-lo numa campanha de controle da na
talidade. O que estamos fazendo é treinar pessoal
de todos os centros de atendimento matemo
infantil da Previdência Social: formamos moni
tores, que fazem treinamento em diversas áreas.
Temos vários sistemas de assistências instalados:
dois no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do
Norte, dois ou três em São Paulo, dois no Paraná
e um no Rio Grande do SuL Onde temos em
implementação esse programa, estamos reco
lhendo as observações que a experiência está nos
fornecendo para ampliarmos a cobertura. Mas o
que, fundamentalmente, temos procurado evitar
é transformá-lo numa política de Estado e sim
plesmente atuarmos como um dever de assis
tência à mulher, que é, no fundo, quem deve
decidir sobre o assunto com o seu marido. Esse
é o significado do Programa. Ele nos custa na
medida em que temos que comprar todo o apa
rato de instrumentos necessários a que a mulher
possa transformar a sua vontade de planejar a
sua família em ato. Compramos diversos instru
mentos de controle de procriação. Quando fize
mos o orçamento do Inamps no principio do ano,
o desembolso era de um bilhão e meio de cruza
dos na compra de vários instrumentos muito sele
cionados. Não desejamos de maneira nenhuma
pôr em circulação na assistência médica do
Inamps nenhuma forma de controle da mulher
que lhe possa afetar a saúde. Temos sido extrema
mente cautelosos na difusão dos meios. Trata-se
de um programa muito delicado, que atravessa
uma faixa,na relação entre o Estado e as pessoas,
de muita delicadeza. Temos uma cartilha de difu
são dos mecanismos pronta, mas tenho resultado
muito em divulgá-Ia, exatamente para não parecer
que se violenta a consciência das pessoas. Acre
dito que até o final do ano a cobertura desse
programa de proteção integral à saúde da mulher
esteja mais consistente do que está hoje.

Quanto à questão da contribuição: estou de
pleno acordo, porque a base da PrevidênciaSocial
é: contribuiu, tem o beneficio. Se a mulher é con
tribuinte, evidentemente ela deve ter o seu bene
ficio.Estamos corrigindo essa distorção da legis
lação nesse projeto novo da Previdência. Não tem
cabimento nem sentido se a mulher e o marido
trabalham; portanto a mulher é contribuinte. É
preciso que haja igualdade. Há também as posi
ções inversas, em que a mulher trabalha e o ho
mem não e ela não repassa. Estamos procurando
criarum sistema de igualdade no tratamento entre
mulher e o homem na nova legislação da Previ
dência Social.

Quanto à aposentadoria regionalizada, teorica
mente até tem sentido, porque há desigualdade
efetiva na expectativa de vida entre as diversas
regiões do BrasiL Quero chamar a atenção que,

na sua região o homem e a mulher têm mais
ou menos a mesma expectativa de vida que o
homem do Centro-Sul brasileiro.É curiosa a esta
tística. As taxas de mortalidade e de expectativa
de vida no Brasil são fortemente afetadas pela
taxa de mortalidade infantil, agudas no Norte e
Nordeste. Mas é muito curioso que as pessoas
que conseguem sobreviver, depois que passam
dos 50 anos, tenham a mesma expectativa de
vida. Na Região Norte, o homem que chega aos
50 anos tem uma expectativa de vida de até 72
anos; a mulher da mesma região tem uma expec
tativamédia de vida de 75 anos, que é exatamente
a mesma taxa do Rio de Janeiro, de São Paulo
e de Brasilia. Para conforto dos que aqui vivem,
Brasília tem uma expectativa de vida bastante lar
ga, quando se passa dos 50 anos. É uma informa
ção importante sobre a evolução da demografia
brasileira até para a Previdência Social, porque
as idades médias que apareçem nas estatísticas
não são aquelas com que a Previdência trabalha.
O aposentado da Previdência, aos 50 anos, fica
recebendo beneficio durante vinte anos, na média
de expectativa de vida, e a mulher durante 24
a 25. Na medida em que os brasileiros vão tendo
"mau hábito" de viver mais, creio que este mau
hábito está sendo fortemente ampliado, apesar
de tudo. A expectativa de vida do brasileiro, em
1950, já que me referi a isto, era de 53 anos.
Em trinta anos, em média, ela foi a 65 anos, ou
seja, expandiu em dez anos, mas com essa distor
ção. Quem vence, na primeira infância a dificul
dade de sobrevida, no Norte e no Nordeste, e
chega aos cinqüenta anos, tem uma sobrevida
o no Nordeste ela não é igual à do Norte, mas
a Amazônia, realmente, é produtora de vida Ela
tem ar, ela tem água, ela tem frutos, ela tem comi
da, tem peixe. Realmente, é uma comparação
muito curiosa; tem exatamente a mesma expec
tativa de vida no Rio e em São Paulo, e as causas
de morte são desiguais. As causas de morte, em
cada região do País, são desiguais. Talvez eu até
possa acolher a sua sugestão e examiná-Ia na
próxima legislação da Previdência Social, porque
entendo que faz sentido.

ASRA.CONSTITUINTE EUNICEMlCHILES
Muito bem. Ainda temos mais dois minutos, Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) _
Temos dois minutos.

A SRA CONSTITUINTE EUNICE MlCHILES
- Apenas para complementar. Minha preocu
pação, voltando ao planejamento familiar...

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) _
Vou fazer uma pequena observação. Estão inscri
tos, em seguida, Nelson Carneiro, Pompeu de
Sousa; os demais, os três últimos, AloísioVascon
celos, Wilma Maia e Antônio de Jesus, já não
se encontram presentes. Considerando este as
pecto, a Mesa adere à flexibilidade geral e concede
a palavra a V. Ex'.

A SRA.CONSTITUINTE EUNICEMlCHILES
Minha preocupação com o sentido de perfeição
desse programa é que ele não atinge exatamente
as camadas que deverá atingir. Compreendo a
preocupação de V. Ex", do Ministério, porque seria
um programa, vamos dizer - aliás, V. Ex' não
quis usar a expressão "programa" -, mas enten
do que deva ser um programa, e um grande pro-

grama, porque, senão, não vamos chegar a nada.
Estive, há alguns dias atrás, com uma mãe, no
Amazonas, que teve 24 filhos, dos quais criou
3. É nascer para morrer. Entendo que, se não
houver possibilidade desse programa atingir es
sas camadas, ficar no Rio, em Minas Gerais, em
São Paulo, será apenas amostra do que o Minis
tério é capaz de fazer. Entendo que não é bem
por aí, não é disto que estamos realmente preci
sando. A não ser que o Ministérionos tranquilize,
dizendo que, dentro de um ano ou dois, será na
cional, que estará à disposição de todas as famí
lias,de todas as mulheres. Eu queria apenas dizer,
neste último instante, que, aqui em Brasilia,uma
auxiliarminha, que encaminhei ao médico do Se
nado, isto em 1983 foi a um médico que receitou
uns comprimidos e ela fazia deles uso vaginal.
Aquela idéia de pensarmos que todo mundo está
esclarecido, isso não é bem verdade. Isto, aqui
em Brasilia, no meu Gabinete! Fiquei escanda
lizada.Assim, entendo que há necessidade, mes
mo entre as mulheres que se presumem mais
esclarecidas, de uma informação maior. Entendo
que esse é um programa em que tem de ser
usado toda a mídia, ou seja, nas televisões, nos
programas...

Veja V. Ex" o seguinte: se perguntarmos o que
aconteceu na novela ontem, todo mundo, o Brasil
inteiro sabe. Então não é uma coisa tão difícil
levar essas informações científicas, numa lingua
gem popular, para que todas as mulheres real
mente possam fazera opção. É muito bonito colo
carmos essas palavras na Constituição, mas, se
elas não forem factíveis, não se estará levando
a nada, e a esta responsabilidade, realmente, es
peramos que o Ministéno chegue.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Mas posso tranqüilizá-la. Estamos,
como expliquei, ampliando, gradativamente, o
programa. Mastemos que formar pessoal, porque
não é uma relação normal, isto é, a forma de
induzir, a forma de passar a informação; do con
trário, transforma-se quase em um fator de indu
ção a determinada decisão. Já formamos 40 mo
nitores. Esses quarenta monitores vão circular pe
la estrutura da Previdência Social. Nosso objetivo
é o de que tenhamos, até o final do ano, uma
cobertura nacional básica e minima distribuida.
Mas é preciso que se faça com certo jeito;mesmo
porque, quero pedir a atenção de V. Ex" para o
fato de haver uma queda pronunciada na taxa
de fertilidade, e ela opera em mulheres de todas
as faixas de renda. Mesmo nas faixas de renda
mais baixas, a taxa de fertilidade está em queda,
e a taxa demográfica também está caindo. Acre
dito que já haja uma difusão, evidentemente que
haverá exceções aqui e lá, mas há uma difusão
razoável de que esta é uma possibilidade e de
que as mulheres possam deliberar sobre o tama
nho de sua família Acredito que, na medida em
que a novela tem uma circulação pluriclassista
muito larga, dificilmente há uma novela em que
não haja essa questão; alguém que ficou grávida,
alguém que não quis ficar grávida, alguém que
quer que não fique, etc. Assim, a novela é um
difusor de valores muito importante. O que tenho
- e a nossa divergência situa-se só aí - é o
entendimento de que não deveria haver uma polí
tica pública, indutora de redução do tamanho das
famílias. Entendo que esta é uma decisão indivi
dual, instransferivel,é da essência do ser humano.
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A SRA.CONSTITUINTEEUNICE M1CHILES
Não posso mais falar, mas, quanto a Isto, estamos
de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson
Carneiro.

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, Sr. Ministro, minhas perguntas
já foram antecipadas pelas respostas dadas no
decorrer deste debate. Eu queria aplaudir a posi
ção do Ministro no que dizrespeito à transferência,
para a legislação cMI, para a legislação ordinária
de vários textos, não só desta Comissão, mas
de outras, que na convicção de que a lei não
é obedecida, no Brasil, resolve colocar tudo na
Constituição, como se a Constituição fosse tam
bém observada, o que nem sempre ocorre. Não
quero referir-me neste comentário especifica
mente à questão do idoso, que foi aqui formulada,
mas em regra geral. Ocupo a tribuna, já agora,
apenas para dar um conselho - o que, pela mi
nha idade, justificaria, e, se mais moço, eu chama
ria de advertência - ao Ministro. Quando falo
na regulamentação que elabora, e vai buscar, en
tre as fontes de recursos, de receita, uma taxação
sobre os prêmios de seguro, encontrará V. Ex"
o mais terrívellobby contra a sua pretensão. Sou
vitima deste lobby. Apresentei, há alguns anos,
dois projetos de lei, sucessivos: o primeiro, enca
lhou definitivamente na Câmara dos Deputados;
o segundo, conseguiu ser vitorioso, mas foivetado
pelo Presidente da República. E a que visava este
projeto? Criava uma taxa de cinco por cento sobre
os prêmios de seguros, para destiná-los à Previ
dência Social, a fim de que os aplicasse à assis
tência aos idosos; fossem àqueles que se encon
silos, fossem àqueles que pudessem ser atendi
dos nos lares, onde encontrariam a assistência
familiar. Esse projeto vitorioso foi vetado.

Esta advertência é que eu queria, valendo-me
da inscrição, fazer ao Ministro:tome cuidado com
o lobby das companhias de seguro. É muito mais
fácil V. Ex- conseguir todos os outros recursos,
mas vai encontrar a reststêncía tenaz, e, até hoje,
invencível, desse terrível lobby das companhias
de seguro, ainda quando estes recursos se desti
nassem ao amparo aos idosos e não saíssem
do bolso das seguradoras; saíam, sim, do bolso
daqueles que fazem o seguro, porque era cinco
por cento sobre o prêmio do seguro. Não sairia,
portanto, do bolso, da fortuna das seguradoras.

A minha idade justifica que eu dê um conselho,
e não que faça uma advertência a S. Ex' Era
o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃES - Eu queria aproveitar a oportunidade
para prestar uma homenagem muito especial e
muito afetiva ao Constituinte Nelson Carneiro, cu
ja presença, nesta Constituinte, é razão, para o
povodo Estado do Rio de Janeiro, de muito orgu
lho, pelo que ele representou e representa como
legislador brasileiro.

Eu não poderia deixar de aproveitar esta oportu
nidade para, mais uma vez, exprimir ao Consti
tuinte Nelson Carneiro, acredito que em nome
de todos, a alegria de vê-lo atuante, de vê-lo pre
sente a esta Constituição, que ganhará muito com
a sua lucidez, com sua experiência e com seus
conselhos.

Quanto à questão específica e ao conselho que
V.Ex"me dá, devo dlzer-lhe: primeiro, que a inicia
tiva foi da Comissão Temática, que trata dos as
suntos sociais, que incluiu entre as fontes da Se
guridade Social um acréscimo sobre o valor dos
prêmios de seguros; em segundo lugar, não pode
haver veto sobre o texto constitucional. De modo
que o lobby terá que ser feito aqui, e acredito
que, por grande maioria, esse lobby será infrutí
fero. Em terceiro lugar, o que me anima a ser
otimista com relação ao tema é que, neste projeto
último, que foi votado e que corrigiu os valores
mínimos da aposentadoria e pensões, foi incluído,
por iniciativa do Constituinte Jorge Uequed, um
dispositivo segundo o qual 30% dos prêmios do
DPVAT que é o seguro de automóveis, destina-se
à Previdência Social. E não só foi aprovado como
não foi vetado.

Assim, acredito que temos razões para confiar
e esperar que, desta vez, e creio justo, haja uma
contribuição dos que pagam prêmio de seguro,
em benefício daqueles que não pagam prêmio
de seguro; porque, repito, na minha concepção,
a previdência pública exatamente existe para
aqueles que não podem ter a previdência social;
e o seguro cobre o elenco de eventos, que é
exatamente o que cobre a previdência pública.

Entendo ser uma transferência de renda extre
mamente correta, que a Previdência se alimente
de parte desses prêmios.

Acredito que, aprovado o dispostivo na Comis
são da Ordem Social, o valor dos prêmios de
seguro pagos no Brasil correspondem, aproxima
damente, a 1.2 do PIB,o que significa um volume,
em cruzados, de aproximadamente 130 bilhões.
Se tivermos um acréscimo de 10% sobre essa
massa de prêmios, a contribuição para a Previ
dência Social seria de 10% de 1.2 do PIB, o que
é expressivo, e nos daria, certamente, condições
de, num orçamento de assistência social, dar uma
cobertura muito mais correta para o problema
dos idosos. Acredito, a advertência serve, o conse
lho serve, para que fiquemos alertas com relação
ao que ainda vem por aí. Muito obrigado.

O SR. CONSmUINTE NELSON CARNEIRO
- Sr. Presidente, eu queria apenas me referir
a que, no meu projeto, vetado há cerca de um
ano, a contribuição seria apenas de 5%, mas foi
vetado sob o argumento de que haveria bítnbu
tação. É por isto que estou pedindo a V.Ex"aten
ção para o lobby, que é poderoso.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Pompeu
de Sousa, sem limite de tempo.

O SR. CONSmUINTE POMPEU DE SOUSA
- Sr. Presidente, eu ia, realmente, limitar-me ao
máximo, e ia começar a dizer que dispensava
todas as reverências a V. Ex"", ao Presidente, ao
Relator, ao Sr. Ministro, aos Srs. Constituintes, pa
ra ganhar tempo, de vez que não tenho o poder
de síntese, hão de ver, do meu brilhante colega
e queridissimo amigo Olívio Dutra, por exemplo.
Mas sirvo-me da generosidade de V.Ex'" Sr. Presi
dente, para, em primeiro, lugar, agradecer-lhe,
mas não vou gastar tempo com gentilezas. Vou
direto ao assunto.

Tomei nota de três pontos da exposição exce
lente, vamos dizer, da exposição, ao mesmo tem
po, suculenta e sumarenta, do Sr. Ministro Ra
phael de Almeida Magalhães, que me inspira es-

ses dois adjetivos, não pela amizade, mas real
mente pelo mérito de sua exposição.

Quanto a esses três pontos, eu gostaria de che
car as nossas convergências ou divergências. Te
nho a impressão de que teremos mais conver
gências do que divergências.

Começou S. Ex' por assinalar que o Ministério,
e não só o Ministério, mas a política de govemo
no Brasil, tem um caráter eminentemente com
pensatório. Compensatório da situação de mise
rabilidade em que vive o nosso povo; esta é que
é a verdade. Essa política compensatória faz com
que a dualidade, previdência e assistência, quase
que deixa de ser dualidade e se transforma em
unidade. O Ministério de V.Ex"tem esse problema
muito agudo. Esse estado de miserabilidade, que
eu diria ser uma patologia sócío-polítco-econõ
mica da nossa sociedade, cria a necessidade des
sa política compensatória, tal como, vamos dizer,
no organismo de um diabético, a dose de insulina.
E pergunto a V. Ex"se V. Ex" não concorda que
essa situação só se resolverá quando resolvermos
em definitivo o problema da dívida externa. Esse
problema da dívida externa, Sr. Ministro, Srs.
Constituintes, parece-me a armadilha diabólica,
a armadilha diabólica, repito, da associação do
capital financeiro colonizador com o capital pro
dutivo colonizador. O capital financeiro, creio que
todos nós, quanto a este ponto, concordamos,
tem menos interesse do que nós, de que nós
saldemos a dívida externa; eles não querem que
saldemos a dívida; querem que nós paguemos
indefinida e cumulativamente o serviço da dívida,
e quanto mais paguemos mais devamos. Da asso
ciação do capital fínanceíro com o capital produ
tivo,ambos colonizadores, o capital produtivo pro
duz, no País, a baixo preço, para o consumo pró
produtos que, no seu país de origem, produziria

a preço muito mais alto, pois embora os insumos
materiais tenham o mesmo custo, o insumo tra
balho humano tem um custo diferentíssirno, e,
com isto, eles eternizando esta dependência, eter
nizando essa miséria dos trabalhadores brasilei
ros, eternizam a nossa dependência como nação
e o nosso subdesenvolvimento, afetando, vital
mente, a nossa soberania.

Assim, ou nós resolvemos o problema da dívi
da, pagando-a de alguma maneira, saldando-a
de alguma maneira, inclusive, dizendo que não
temos dívida alguma - porque é uma maneira
de saldar, porque já pagamos tanta taxa de risco ...
E o que é a taxa de risco? É o risco de não
pagar. Então, não paguemos. Precisamos saldar,
para fugir da armadilha diabólica, que faz do Brasil
um país permanentemente subdesenvolvido e do
trabalhador brasileiro um pária.

A segunda questão é aquela que V.Ex' assina
lou muito bem, da inversão demográfica, do cam
po/cidade, no Brasil, que decorreu da migração
urbanizadora, que, inicialmente, foi gerada de um
fenômeno positivo, que é a nossa industrialização,
mas o fenômeno positivo acabou transformado
numa conseqüência negativa, que é o inchaço
das grandes cidades.

Hoje, essa migração, que nasceu em virtude
da produtividade da indústria, transformou os mi
grantes - que vêm dos campos e das regiões
mais subdesenvolvidas do País, em uma multidão
- não fator de trabalho, não de força de trabalho,
mas de força de trabalho ocioso, de ausência
de trabalho, de subemprego e de desemprego
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gerando a marginalização, gerando a violência,
gerando toda uma patologia urbana nascida de
uma patologia rural.

Então, é preciso que se faça ao mesmo tempo
reforma agrária e uma reforma urbana também,
porque essas populações não podem ser tangidas
como gado; vieram para cá por engano, porque
acreditavam no eldorado da indústria e esse eldo
rado se transformou no eldorado do Rei Midas
às avessas. E não podemos tangê-los de volta
como se eles fossem gado; então, precisamos
fazer uma reforma urbana para incorporar esse
contingente humano como força de trabalho e
como gente - reforma agrária, reforma urbana
- mas, ao mesmo tempo, Sr. Ministro,me parece
que este País precisa de fazer uma espécie de
planejamento global da demografia nacional.

O Brasil é, ao mesmo tempo, um dos países,
como V. Ex' assinalou muito bem, onde há a
mais alta concentração demográfica nos centros
urbanos e um dos mais baixos níveis de presença
humana em extensões extensíssimas - vá lá o
pleonasmo - do território nacional.

E, acho eu, Sr. Ministro, seria um plano de go
verno realmente providencial se se fizesseum pla
nejamento global da demografia brasileira, atra
vés da estimulação e do desenvolvimento de pe
quenas e médias cidades ao longo do território
nacional para que essas pequenas e médias CIda
des se transformassem em pólos de desenvol
vimento das regiões adjacentes.

Este País precisa muito menos de planejamen
to familiar do que de planejamento demográfico,
porque a população brasileira ainda é pequena
para o território nacional.

Finalmente, V. Ex"mencionou o caráter deta
Ihista e até regulamentar de alguns dispositivos
que a nossa Comissão está propondo à Consti
tuição em elaboração.

Concordo com V. Ex" que uma Constituição
para muito durar precisa ser concisa, porque se
não for concisa envelhece depressa e o que enve
lhece morre. Aliás, V. Ex" me deu uma notícia,
baseada no seu saber demográfico, no seu saber
estatístico, bastante auspiciosa, de que ainda me
resta um ano de vida: estou com 71.

Então, a Constituição corre o risco de enve
lhecer e, envelhecendo, morrer e se não morrer,
o que é pior, ficará morrendo aos pedaços, como
têm morrido as nossas Constituições, sobretudo
esta colcha de retalhos que a ditadura inventou
e que até hoje nos infelicita.

Acho que ela deve ser concisa, mas, ao mesmo
tempo, precisa para que não se transforme ape
nas numa declaração de princípios, que não seja
mais um daqueles fenômenos que costumo dizer
que constitui um mal essencial, um mal histónco,
cultural das nossas instituições, que é o faz-de
conta e que gera as leis que não pegam: o fa-de
conta consiste em quê? Em transformar ídealí
dades em realidades e isso gera o fenômeno das
leis que não pegam, das constituições que são
apenas declarações de principios.

Costumo contar um episódio, porque o acho
muito bom, muito saboroso...Aliás,não pretendo
ser tão memorialista como o meu querido amigo
e eminente Relator, mas esse episódio que acho
muito bom, ocorreu com o nosso mestre Alceu
Amoroso Lima, que na minha juventude era uma
figura detestável, mas na mmha maturidade é
uma figura adorável. No meu capítulo de memó-

rias, consta esta fase em que nos tomamos ami
gos. Um dia eu contei para ele: "Mestre Alceu,
você sabe de uma coisa, quando você fez aqueles
dois concursos da Faculdade Nacional de Direito
para Economia Política e para Introdução ao Direi
to e que você era impiedosamente vaiado pelos
alunos..." A mesa era constituída de professores
quase todos de tendênica marxista e ele de ten
dência... - não quero nem qualificar, em home
nagem à memória dele - ele já era massacrado
pela mesa examinadora, e quando começava a
tentar responder à Comissão nós vaiávamos.
"MestreAlceu,você sabe que eu faziaparte daque
la turba que vaiava você? Ele me bateu no ombro
e disse: - "É, Pompeu, e você estava com a
razão."

Eu conto isso para lhe contar um outro episódio
do Alceu, em que eu dizia a ele: "O mal, deste
País é o faz-de-conta", e ele disse: - "E, seu
Pompeu, começa em faz-de-conta e acaba em
tanto faz."

Para acabar com o faz-de-conta e o tanto faz,
Sr. Ministro, eu apresentei, entre as muitas suges
tões e emendas que propus, uma sugestão de
disposição transitória, que não sei se foi aprovei
tada, que inclusive não vi ainda, no sentido de
que apenas se conclua a elaboração e promul
gação da Constituição e a própna Constituinte,
aproveitando os predicamentos de Constituinte
e, portanto, funcionando ao mesmo tempo como
o Congresso Ordinário, elaborando imediatamen
te as leis complementares, que são precisas; e
então a Constituição concisa será amarrada por
uma legislação complementar tão rigorosa e ao
mesmo tempo tão abrangente e detalhada, e não
ordinária, complementar, que faça da Constitui
ção uma Constituição e não um faz-de-conta, que
é o que V.Ex" já disse.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA

GALHÃEs - Eminente amigo e companheiro,
Senador Pompeu de Souza, acredito que a divida
externa constituí hoje no Pais um obstáculo ínarre
dável, não só para que o Brasil logre um desenvol
vimento estável, logre um desenvolvimento autô
nomo, mas logre, também, uma justiça social
mais acelerada, que acho que é um grande desa
fio que temos que decifrar. Acho que é a peça
fundamental e ela tem que ser tratada a partir
desse valor, ela não pode ser tratada a partir de
uma posição em que os interesses do credor e
do devedor se situem em pé de igualdade. Ela
não pode ser olhada por aí.

Acredito que o crescimento, o desenvolvimento
brasileiro, tenha alguma coisa de perverso no seu
formato, acredito que falta até investigação mais
consistente do que aconteceu com nosso desen
volvimento. O Brasil cresceu em média 7% ao
ano, nos últimos 50 anos, portanto, com o cresci
mento do produto e com o ganho de produti
vidade inequívoco, mas, ao longo desse tempo,
houve uma concentração dos frutos desse desen
volvimento num estrato social muito concentrado.
Não só o que marca o crescimento brasileiro é
crescer, como também marca um caráter per
verso que esse crescimento assumiu ao longo
deses 50 anos, que se transformou, afinal, num
problema quase estrural do País, ou seja, houve
um crescimento muito concentrador como mar
ca desse crescimento. Se só se cresceu porque
foi concentrador ou não, acho que é uma questão

de investigação a meu ver não resolvida, mas
o fato é que a característica do desenvolvimento
brasileiro é este. Em geral como se opera um
crescimento ao longo dos anos de taxas altas,
há um processo instintivo de redistribuição, uma
participação de renda melhor e, portanto, é o mo
mento em que os países constroem estavelmente
os seus processos democráticos pela ampliação
ou construção de valores amplos, em que a socie
dade cria os problemas das misérias que são resí
s dos muitos ricos que são também residuais.

Nós construímos esta forma de crescer que
é um desafio que está posto. Se Isto é a única
maneira que o País tem de crescer, ou não, me
parece uma questão importante a ser tratada.

O que aconteceu no ano passado é muito as
sustador, porque, na verdade, ampliou-se o con
sumo das camadas que subconsumiam e elas,
sem atingir, propriamente, um nível de bem-estar
razoável, provocaram no sistema produtivo brasi
leiro uma das suas crises estruturais mais agudas
de que o País tem notícia.

De modo que no momento em que o povo,
de certa maneira, pôde comer um pouco melhor,
pôde comprar mais roupa, pôde participar um
pouco mais do mercado consumidor, houve uma
questão estrutural aguda na economia brasileira,
o que é grave. Isto é um desafio que considero
fundamental que traz no seu bojo toda temática
posta na sua intervenção, quer dizer, isto passa
na dívida, passa nos processos de inchaço das
cidades, mal resolvida a questão da produtividade
agrícola, mal resolvida a remuneração no campo,
a remuneração do trabalho: o fato é que a socie
dade brasileira tem um contigente de subassa
lariado muito larga.

E uma das coisas mais tormentosas para quem
observa a realidade nacional é ter presente que
o salário mínimo brasileiro é o mais baixo da
América Latína, é o mais baixo de todos eles.
Nós temos um salário mínimo que é inferior ao
que paga a Bolívia, o Equador, etc. Não estou
comparando o salário mínimo brasileiro com paí
ses avançados

É evidente que isso gera todo um processo
complicado até na própria estabilidade do cresci
mento brasileiro, mas, caracteriza e define um
certo modo de crescer.

Por isso é que saliento que o grande desafio
que este País tem defronte de si é rapidamente
reverter a forma pela qual capital e trabalho se
apropriam da renda em ascenso. Se não resolver
mos esta questão é insuportável e impossível re
solver todas as demais.

Tomo o caso da Previdência. Se nós temos
70% da folha de assalariados brasileiros perce
bendo até 3,5 a 4 salários mínimos, sobre isto
recai a receita da Previdência. Ela é arrecadada
sobre uma base salarial muito baixa. 70% da força
de trabalho está até aí.

Nós fizemos uma estimativa de custo de uma
criança para podermos montar um programa de
creche e um programa de ampliação do per capi
ta da LBA e da Funabem, e o custo mínimo
de uma criança sai em tomo de 500 a 600 cruza
dos, há dois meses atrás.

Se existe um salário rnírumo de 1.600 e pouco,
supondo-se que a família tenha 5 membros é
evidente que cada membro dessa família está ten
do uma renda de salário inferior ao custo medido
da criação de uma criança.
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Essas são questões dramáticas que repicam
para dentro da estrutura estatal e exige que a
LBA se amplie, exige que a Funabem se amplie,
que a receita pública se amplie para fazer frente
a isto.

A questão da renda é uma questão decisiva:
me parece que em algum ponto dos princípios
constitucionais devia haver um propósito político,
porque se não houver uma vontade política, a
racionalidade econômica vai para o outro lado.
A acumulação é fonte de crescimento, é fonte
de capital, etc., etc., e é evidente que as razões
de natureza econômica levam as empresas a se
situarem em locais mais adequados a ganharem
dinheiro e levam também à regra de que quanto
mais houver disponibilidade e poupança nos tra
tos de renda alta, mais poupança se forma no
Pais e mais crescimento o País tem.

Quer dizer, a vontade política de inverter isto
me parece decisiva,do contrário, nós vamos criar
uma sociedade com uma tal tensão constante
que inviabiliza qualquer estabilidade democrática
no Pais.

A questão social não é uma questão adjetiva,
é uma questão rigorosamente substantiva e passa
por tudo isso.

Quanto à questão do planejamento demográ
fico brasileiro global, a França construiu e orga
nizou em determinada hora um ministério que
eles chamaram "da Organização da Ocupação
Territorial".

Eu presidi a comissão que tentou equacionar
as questões do Banco Nacional da Habitação e
da política haoitacional, que terminou quase em
cima do meu convite para Ministro, mas uma
das sugestões que nós dávamos era que se atri
buísse ao Ministério do Interior, ou ao próprio
Ministério do DesenvolvimentoUrbano, a compe
tência também de servircomo um centro de polí
tica da definição da ocupação territorial brasileira,
onde também a vontade política é decisiva 
porque os fatores econômicos entregues à sua
própria lógica vão instalar-se no ABC paulista,
vão instalar-se onde existe economia externa já
bastante agregadas porque os custos da Nação
são muito menores e a rentabilidade do capital
é maior, a velocidade de retomo é maior e está
próximo dos mercados consumidores. É evidente
que a concentração populacional se deu porque
a lógicada conta econômica leva inequivocamen
te à concentração industriale concentração popu
lacional. Esse me parece um tema que deveria
ser referido em algum lugar, porque na verdade
esta questão mais ou menos global de se colocar
a questão da população no Brasil,ela não é corre
ta. Nós estamos caminhando para uma taxa de
crescimento demográfico baixa, mal distribuída
de novo,e mal distribuídado ponto de vistasocial;
as famílias mais pobres continuam tendo taxas
de fertilidade mais altas. Repõe-se, portanto, a
questão do acesso dessas famíliasaos instrumen
tos modernos de comunicação, de saúde, etc.,
que provêm da sua capacidade de gerar renda.
Isto é inequívoco.

Gostaria, por sinal, de abordar um ponto do
projeto, que é a questão do trabalho do menor
aos 14 anos hoje, a legislação brasileira permite
o trabalho a partir dos 12 anos.

É um fatodo real brasileiro,que é a antecipação
atroz do ingresso no mercado, não no mercado
do trabalho, mas, no mercado de ganhar pão,
de menores.

Nós fizemos uma investigação no Rioe grande
parte dos meninos de rua não são meninos desar
ticulados dos núcleos familiares; eles são meninos
que têm casas, que voltam para suas casa etc.
No primeiro estágio, eles são supridores de recur
sos, de receitas para suas famílias básicas; eles
trabalham e levam o produto do seu ganho para
completar os orçamentos domésticos, é isso que
antecipa muito a ida da criança à rua. Nós encon
tramos grupos de crianças de 8, 9, 10 anos.

Acredito que a forma de integração cidadã não
seja vedando o acesso das crianças a partir de
14 anos - senão vamos criar uma norma que
a realidade brasileirapuxa para o outro lado. Acre
dito que a idade de 12 anos permite, de certa
maneira, tentar trocar a natureza do trabalho.

Nós estamos fazendo experiência no Rio, de
transformar o menino vendedor de limão num
cidadão. Como ele se reveste de cidadania? É
dar dignidade àquela forma de ganho que ele
tem e não vê-lo como um menino delinqüente,
abandonado etc. E revesti-lo de cidadania signi
fica reconhecer a atividade dele, dar-lhe, de certa
maneira, condições de ganho, porque eles são
financiados, a estrutura disto é uma coisa Incrível

Nós encontramos esses meninos excepcionais
em cadeiras de roda, e aquelas balinhas que eles
vendem nas portas de supermercados, nos cruza
mentos no Rio de Janeiro, são financiadas pelos
donos das mercadorias que eles vendem; eles
recebem uma pequena parcela daquilo.

Nós estamos tentando na LBAorganizá-los em
associações e dar-lhes capital de giro para que
eles possam comprar as suas mercadorias e sair
do intermediário, onde eles são explorados.

O menino que vende limão, vende de terceiro,
e ele retém do produto da renda dele uma renda
financeira mínima. Eles se deslocam a distâncias
imensas porque os locais em que eles podem
exercer o seu comércio são locais concentrados.

É uma coisa delicada, e de novo volta essa
questão essencial da baixa renda familiar e de
novo se defronta com uma realidade de que en
quanto não se mudarem as estruturas brasileiras
é preciso que se dê uma condição mais decente
para esta forma de trabalho, que nós não vamos
fazer desaparecer. O número de meninos que
ingressam em sistemas de clãs e quadrilhas de
favelas é enorme. Quer dizer, esses meninos en
tram precocemente no mundo da contravenção
e o número demeninas que se prostituem nesta
faixaé terrível. É uma questão que não pode ser
medida por um eventual princípiode que só deva
ter ingresso no mercado de trabalho aos 14 anos.
Esse é um outro ponto que eu não gostaria de
passar sem a ele me referir aqui.

Quanto· à sua expectativa de vida, quero dizer
que 74 é a expectativa média. Para que haja a
média é preciso que se vá certamente a mais
de 90 anos. De modo que faço votos que o Sr.
chegue a ser daqueles que descolam a média
para cima e chegue aos 90 anos.

É inevitável as primeiras proposições serem ne
cessariamente detalhistas, até para que o pensa
mento seja compreendido; quer dizer, o grande
produto de um texto inicialmais detalhado é que
ele toma mais evidente o que está submetido
a partir dos princípios. Mas um dos caminhos
que me parece que conciliaria a própria e neces
sária postura de quem apresentou as sugestões
é fazer o sistema de que o que fosse eventual-

mente passado para a lei ordinária ou para a lei
complementar fosse objeto, imediatamente, de
proposições legislativas, com um programa de
votação, a fim de que não as desprezem, ou se
deixem à margem, sem votação legislativa. Pare
ce-me uma idéia muito importante e isso podia
figurar nas disposições transitórias até com coisa
assim: "O capítulo tal e tal será completado na
forma das emendas apresentadas...", que consti
tuiriamum compromisso da própria Constituição;
enfim, encontrar um mecanismo em que a elimi
nação das proposições do textonão significassem
a eliminação da vida legislativa que esse texto
pudesse ter. Eu acho fundamental que os Consti
tuintes façam um esforço de convergência no
que é definitivo, no que é consensual mesmo,
e a Constituiçãotem que necessariamente buscar
o consenso. Sair uma Constituição votada 45%,
55%, não é uma coisa boa, tem se buscar o con
senso, e eu tenho, na medida das minhas possibi
lidades, procurado, nas áreas em que posso atuar,
levando muito essa idéia de buscar um consenso.
Ninguém pode-se sentir perdedor ou vencedor,
a partir de um texto constitucional; ele é uma
coisa mais ampla, o texto absorve, mas se ela
não exprimir consensos reais, certamente será
uma Constituição já, de início,condenada a uma
certa imputação de ilegitimidade. E importante
que o Constituinte, representando a Nação, en
contre o que esta Nação tem de convergente e
de comum, e as matérias, eventualmente difíceis
e controversas, têm que encontrar um outro foro
de escolha.

Eu queria, finalmente, dizer que não me referi,
quando falei no detalhismo do texto, especial
mente ao relatório da Comissão. Como eu lhe
disse, eu acompanhei a seguridade social pela
óbvia articulação com o Ministério que tenho a
honra de administrar, que está muito mas deta
lhado do que o texto desta Comissão, apesar de
ter um universo temático menor; eu não fiz de
modo algum referênéia ao texto, mesmo porque
só ontem é que, mais ou menos, improvisada
mente tomei conhecimento do seu desenho - e
digo isso em caráter geral e não especificamente
em referência à Comissão.

Acredito que uma boa forma seja encontrar
o que é comum, quer dizer, em vez de recusar
as demais contribuições, criar um canal para for
çar as decisões em leisordinárias,em leis comple
mentares, das matérias que forem enxugadas do
texto, em suma. Eu acredito que o Colégio- os
Relatores mais a Presidência do Congresso, mais
os lideres - têm que encontrar uma forma, mes
mo porque, se as pessoas se sentirem frustradas
por não terem aproveitadas as suas propostas,
elas vão ser obstãculo, é evidente, a que se faça
uma Constituição mais concisa e mais flexível.
Eu acho que tem que ser encontrado um meca
nismo como esse. Gosteimuito que o Constuuínte
Pompeu de Sousa levantasse a questão, porque
eu fico muito feliz de poder concordar com as
suas iniciativas, a fim de que eu não pense que
as minhas são tão desastradas assim.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOU
SA- Eu pretendia desistir de meu tempo com
plementar mas vou aproveitar apenas para dizer
o seguinte: que realmente concordo, com tudo
que disse o Ministro. Atéparece que foijogo com
binado, mas não foi não. Inclusive, com mais do
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que a conveniência, necessidade de que elabore
mos a Constituição consensualisticamente.

Mas, quero dizer que esta Comissão Temática
é particularmente afortunada, porque tem um Pre
sidente que é um consensualista, como V.Exa.
deve ter visto, Sr. Ministro, com a liberalidade e
ao mesmo tempo a energia, com que ele joga
a liberalidade e a energia para temperar as duas
coisas. E ao mesmo tempo o nosso Relator, que
é um excelso consensualista. Eu tenho a impres
são de que se não houvesse esse Relator esta
Comissão já se teria, não dividido ao meio, mas
talvez se multiplicado em várias Subcomissões.

Quero, fínelmente, pedir também aos compa
nheiros que desculpem a minha exaltação fre
qüente, neste oráculo, porque sou um passional.
Eu me apaixono pelas idéias e causas. E essa
coisa realmente que V. Ex" tão bem acentuou,
de política compensatória no assistencialismo, é
algo que me aflige, porque é algo que, ao mesmo
tempo, humilha o assistido, mas envergonha e
revolta aquele que se sente co-responsável, pro
que participa de uma sociedade formada dessa
maneira, e eu me sinto co-responsável porque,
até hoje, aos 71 anos de idade, estando lutando
por isso desde os 14 anos, na Aliança Liberal,
na Revolução de 30, ainda não consegui êxito.
De forma que eu tenho mea culpa, mea culpa,
mea máxima culpa, também.

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MAGA
LHÃEs- Isso não. Passe essa culpa para outro.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Para pedoar todas essas culpas, V. Ex" não vai
precisar de toda essa expiação, porque Jesus terá
a compreensão para todas as fraquezas humanas.

Concedo a palavra ao Constituinte Aloísio Vas
conselos. (Pausa.) S. Ex" está ausente.

Concedo a palavra à Constituinte Wilma Maia.
(Pausa.) S. Ex" também não está presente.

Concedo a palavra, como último orador inscri
to, ao Constituinte Antônio de Jesus S. Ex" terá
todo tempo para a sua oração. Não apelaremos
para o milagre da concisão. Temos certeza de
que teremos a bênção e o perdão para o nosso
Constituinte Pompeu de Sousa.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO DE JESUS
- Sr. Ministro, V. Ex" comparece diante desta
Comissão, e observei bem a introdução de suas
palavras, como cidadão. Dizo sepíennssimo Solo
mão que, como maçãs de ouro em salvas de
prata, assim é a palavra dita a seu tempo. EU
gostaria de saber do Sr. Ministro, objetivamente,
qual o atendimento dispensado, por V. Ex", às
12 referências a que tem direito o funcionalismo
de toda a Previdência Social, e que foram deferi
das apenas a uma parcela do funcionalimo, dei
xando de fora, talvez até discriminatoriamente, os
mais antigos, os aposentados. As universidade
federais, o pessoal civil dos Ministérios Militares
já foram contemplados. Resta atender ao clamor
dos funcionários da Previdência em seu justo cla
mor.

Mais uma pergunta. Quando ficará conclído o
Plano de Cargos e Salários da Previdência? Qual
a posição atual do Sr. Ministro? V. Ex" afirmou
que a Legião Brasileira de Assistência é a maior
instituição na política de compensação. Como
LBAsatisfaz os planos assistenciais da sociedade
brasileira? Existem covênios com entidades filan
trópicas? Dentro da linha da FUNABEM, que eu

creio que tem 2 programas específicos, um pro
grama terapêutico e outro preventivo, gostaria de
sber de V.Ex" o que se poderia fazer para reforçar
mais esse programa de ação preventiva, pricipal
mente aqueles que estão alinhavados com entida
des de caráter particular, sem fins lucrativos, essas
que já desempenham um trabalho significativo,
o que fazer para aumentar esse aspecto preventivo
dentro destas instituições? E por aqui ficam mi
nhas palavras, dizendo a V. Ex" um pensamento
de um certo poeta, que "o que é belo e sempre
novo, é VER-SE o filho do povo saber lutar e
subir, de braços dados à glória, para, no panteão
da História, conquistar o porvir".

O SR. MINISTRO RAFHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs- Goastaria de informar ao nobre
Constituinte que, no que estou efetivamente em
penhando, é na elaboração do novo plano de
Cargos e Salários da Previdência Social. Consi·
dero que a Previdência é um órgão de prestação
de serviços, e a prestação de serviços envolve,
necessariamente, pessoas. E é impossível que a
Previdência Social melhore a qualidade dos seus
serviços com 05 seus servidores desmotivados,
a começar pelas condições em que eles traba
lham e a terminar pelos salários que percebem
para exercer as suas funções.

O setor social público do Estado Brasileiro, que
se confunde, no discurso, com o Estado, com
todos os abusos eventuais que gestões adminis
trativas do Estado puderam provocar, esse setor
social do Estado está em quase ruína, e é preciso
que o País tenha consciência disso. É impossível
ter serviços médicos estatais se a estrutura estatal
não for convenientemente motivada e se não tiver
gastos com ela. O investimento no setor social
é o que menos conta. O que é difícil no setor
social é manter o serviço, é o gasto de custeio.
Para lhes dar uma idéia, um hospital que a Previ
dência Social constrói-nos estamos construindo
vários-custa, em um ano, o valor do seu custeio
em um exercício. Que dizer, um hospital que nos
custe 5 milhões ou 10 milhões de cruzados, a
manutenção deste hospital em um exercício custa
a mesma coisa. Em geral se conseguem vérbas
pare investimentos, porque quando termina o
hospital, termina o gasto. E esta unidade de servi
ços que foi construída com recursos públicos,
em geral funciona em precaríssimas condições,
porque não tem recurso de custeio e de manu
tenção para operar. Isso é um fato absolutamente
claro, se observarmos a rede de prestação de
serviços médicos no Pais.

Estou assinando, neste último mês assinei di
versos convênios com Governadores de Estado,
e o primeiro objetivo é que o sistema existente
fisicamente opere em plena qualidade. Se nós
lograrmos isso, a mudança qualitativa do serviço
médico será extremamente clara e visível,porque
no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo,
o Estado tem 870 postos de atendimento básico,
que estão, em grande parte, parados, não operam,
e os que operam, operam 2 horas por dia, porque
não têm pessoal, porque não têm enfermeira, por
que não têm remédio, porque não têm condições
de operação.

O grande drama do serviço social no Brasil,
de que a Previdência, evidentemente, é parte, e
é a parte mais saliente, vem da confusão do gásto
corrente do Estado como se fosse um excesso.

Faz-se uma campanha ensurdecedora no País
inteiro para que o Estado não gaste. Significa
que o Estado não paga o seu pessoal, significa
pessoal mal pago e, evidentemente, não ternos
nem condições de exigir trabalho.

As condições em que operam os serviços de
prestação de serviços do INPS são absolutamente
dolorosas, desde a ínstalação física até a remune
ração do pessoal. E é evidente que isso tem que
ser enfrentado, e só será adequadamente enfren
tado não com paliativos, com esparadrapos, co
mo é o caso das 12 referências, mas através de
uma mudança na estrutura e na organização da
Previdência Social. que está em curso, à qual se
acople um plano de cargos e salários compatíveis
com os instrumentos modernos de atendimento
de um sistema de massas. A Previdência Social
se não se modemizarem os seus instrumentos
de gerência, e se não se ajustar o seu pessoal
a sua formação e os seus salários à sua realidade,
que é um sistema de massas... Nós atendemos,
a cada mês, concedemos, a cada ano, mais de
1 milhão de benefícios, e temos, em manutenção,
mais ou menos 11 milhões de beneficios. Isso
é um sistema de massas de uma dimensão ina
creditável.

Para lhes dar uma idéia do que ISSO representa,
o número de contas correntes que a totalidade
do sistema bancário brasileiro administra não
chega a 30 milhões de contas - e são contas
evidentemente dobradas, porque vários de nós
aqui temos conta em mais de .urn banco; 30 mi
lhões é o número de contas correntes que o País
tem. E nós pagamos, por mês, 11 milhões de
beneficios. Pagamos, a cada mês, 1/3 do total
das contas correntes do País.

É evidente que os bancos têm sistemas - qua
se todos têm - de computadores, têm sedes
e agências que são confortáveis etc., e a Previ
dência tem que ter esse horizonte em perspectiva.
Ela tem que se voltar a um esforço de moderní
zação, que a informatize de alto a baixo, e que
leve conforto a seus servidores para que eles pos
salJl atender e possam ser exigidos.

E isto o que estamos empenhados em fazer,
num esforço de modernização, informatização da
Previdência Social, de reestruturação da sua estru
tura operativa, o que se concluirá com um novo
Plano de Cargos e Salários que entendo indispen
sável para que a Previdência funcione em condi
ções razoáveis de eficiência e de humanização
em, relação aos seus segurados.

E evidente que isto custa, isto tem custo. Mas
quero dizer, para que tenham claro, que quando
se fala em empreguismo no Brasil, em gasto de
pessoal excessivo, tenham em vista que a Previ
dência Social não gasta, com seus servidores,
senão 8% da sua receita, o que é um dos índices
de relação entre custo de pessoal - num sistema
que é serviços - e a sua receita. É ridículo o
que a PrevidênciaSocial gasta com o seu quadro
de pessoal. E o resultado, por sinal, é a qualidade
dos serviços que esse quadro presta, porque não
tem nenhum estímulo, nenhuma motivação.

A média de salários na Previdência Social deve
rodar, hoje, em tomo de 2 e meio salários míni
mos para a sua massa de pessoal. E, evidente
mente, existem os salários dos Procuradores, os
salários dos médicos, o que, evidentemente, dá
bem uma idéia de que a massa de servidores
ganha um salário extremamente baIXO.
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Mas esse é um esforço que estamos fazendo.
E na Informática, que é decisiva na Previdência:
é improcessável um sistema desse tamanho, sem
estar informatizado de ponta até em cima. APrevi
dência gastava 0.2% do seu orçamento com Infor
mática, o que significa que o aparelhamento de
Informática da Previdência é e continua sendo
uma das coisas mais trágicas possíveis:não ofere
ce nem segurança no tratamento da informação,
não é confiável, nem dá a informação que nos
auxilie no gerenciamento da Previdência.

Mas esse é um esforço grande; passamos o
gasto com a informatização da Previdência de
0,25 para 2,5% da receita; estamos fazendo um
grande programa que começou por um reajuste
decidido da remuneração do pessoal da Dataprev,
que ganhava, todo ele, cerca de 60% aquém do
mercado - portanto, estávamos formando um
pessoal qualificado, em alguns lugares, para que
o setor privado os tomasse de nós, porque ofere
cia remuneração de mercado. Nós equilibramos
e, hoje, a Dataprev começa uma modificação in
terna extremamente veloz,complicada, porque há
um tempo muito grande a recuperar, mas quero
lhes dizer que sou o maior defensor de que se
reajustem, de que se paguem decentemente os
servidores da Previdência, numa nova visão.

Mas, de qualquer maneira, como esse Plano
de Cargos e Salários deve estar concluído em
um prazo de 120 dias, apesar de a Previdência
estar concedendo sistematicamente o gatilho, es
tou lutando para que se concedam, provisoria
mente, as 12 referências aos servidores da Previ
dência. Tenho encontrado dificuldades, porque
se o fizermos na Previdência vamos ter que fazer
com todos os outros ministérios civis. O Ministério
da Previdência está com saldo de caixa, mas o
caixa geral do Tesouro está afetado por um pro
cesso de redução das atividades econômicas, e
esta é a dificuldade com que a Previdência se
depara, mas acredito que vamos conseguir dar
as 12 referências até o Plano de Cargos e Salários.

Quanto à LBA, o orçamento da LBA neste exer
cício é de 25 bilhões de cruzados. Ê proveniente,
em parte, de recursos do FlNSOClAL, de recursos
orçamentários, em parte por transferência da Pre
vidência Social.ALBA, desde que assumi o Minis
tério da Previdência, fez correções nos valores
dos convênios que faz com entidades privadas,
que são as que prestam serviços assistenciais efe·
tivos, superiores a 2.000%. Nós encontramos o
per capita das creches em 90 cruzados, e esse
per capita está, hoje, para creches de 8 horas,
em 480 cruzados, que é exatamente ao que me
referi, o custo de uma criança em creche, que
é insuficiente, evidentemente, para quem ganha
salário mínimo.

Procurei concentrar as ações da LBA em áreas:
o menor. de Oa 6 anos; alguns programas suple
mentares para crianças em idade escolar, de 7
a 14, e a cobertura da questão dos excepcionais,
que é muito dramática no País,pois é insuficiente,
e os idosos. Em vez de tentar ampliar em excesso
os programas da LBA, procuramos concentrá-los,
para que possamos, realmente, ajudar a enfrentar
3 ou 4 questões com efetividade.

Temos um programa de creche que é bastante
ambicioso. Ele prevê, para este exercício, uma
cobertura de mais 2 milhões de crianças, para
chegarmos a 1.990 com uma cobertura de 9 mi
lhões de crianças, que é o número de crianças

estimado de famílias com salário até 2 salários
mínimos, em idade entre Oe 6 anos.

Quer dizer, esse é um objetivo que acredito
possamos atingir na medida em que per caplta
dessas creches suba. Mas,essencialmente, procu
ramos evitar a prestação direta de serviços, por
que ela tem custos inerciais muito pesados; são,
em geral, muito ineficientes, e sobre tudo não
contam com uma coisa que é decisiva, quando
se trata de questão social, que é a dedicação,
que é a vocação pessoal, que é enfim, uma forma
de ser e de sevir, e são tantos os exemplos de
pessoas que se dedicam à prestação de serviços.
Acredito muito que o grande papel da LBAé exa
tamente despertar e ajudar a comunidade, como,
aliás, se colocou no texto com relação ao acolhi
mento de menores.

A LBA pode ter um papel, a meu ver, relevante,
para a transferência de recursos para as famílias
que queiram fazer isso, que evidentemente, é um
custo muito mais barato do que o custo de manu
tenção dessas crianças na Funabem.

O SR. CONTITUINTE ANTÔNIO DEJESUS
Sr. Ministro, esse programa de favorecer as famí
lias menos dotadas economicamente, através da
LBA, é executado por quem, pela Fehem, pela
Funabem?

O SR. MINISTRO RAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Não, ele é executado pela LBA. A
Funabem é uma outra coisa, e eu ia terminar
fazendo a distinção. Encontrei as duas entidades,
que têm uma área de atuação afim muito super
posta fazendo mais ou menos a mesma coisa,
só que a LBA tinha um universo de cobertura
numérico maior do que a Funabem.

AFunabem tinha uma concentração de instala
çôes no Rio de Janeiro, onde praticamente ela
se transforma numa instituição do Estado do Rio
de Janeiro. A primeira tentativa que fiz foi tentar
fundir as duas instituições. Quer dizer,fazer desa
parecer uma e fundí-las numa só. Depois desisti
e tentei definir clientelas específicas para cada
uma delas. A LBAficou com a clientela da assis
tência social, propriamente dita, para menores,
idosos, excepcionais, e um ou outro programa
que complementa essa clientela básica da LBA,
com essas 3 faixas de atuação.

A Funabem ficou com os menores que deno
minei menores em estado ou situação de risco.
Ou seja, são menores que não são os carentes,
são os menores que ou já ingressaram na tutela
do juizado de menores ou estão expostos a que
isto ocorra. Por isso é que o programa dirigido
essencialmente aos meninos de rua é um progra·
ma sob tutela... esta é uma clientela da Funabern,
porque a Funabem se orienta para isso com a
cobertura da ação do juizado de menores, que
na organização brasileira é quem provê assistên
cia estatal aos menores em situação de abandono,
que é o inícioda situação de risco. Então, estabe
lecemos uma articulação muito clara entre Funa
bem e juizado de menores e a sua clientela ampli
ficada, e tal maneira que o menino de rua, que
a menina prostituída, que o menino contraventor
é a clientela básica da Funabem,

Devopor sinal dizerque ao contrário da retórica,
a clientela da Funabem é pequena, porque o nú
mero de meninos em situação de risco, ou delí
qüentes ou pré-deJinquentes é muito menor do
que as estatísticas demonstram: não passa de

600 mil criança no País inteiro, com concentra
ção, evidentemente, nas zonas mais densas de
mograficamente. Então, esta é a clientela da Fu
nabem. Ela exerce crescentemente as suas atíví
dades mediante convênio com as Prefeituras, em
alguns casos com o Estado.

O Rio de Janeiro tem um formato distinto,por
que a Funabem herdou duas estruturas antigas
e de má memória, na relação com os menores,
que são o SIM, e o SAM, e o nosso querido Constí
tuinte Pompeu de Sousa certamente se lembrará
das campanhas, porque, aliás,várias foi ele quem
fez, em relação à situação do SIMe do SAMque
são, na verdade, as duas instituições que se trans
formaram na Funabem, já após 64 e que gerou
uma estrutura deformada. A Funabem tem uma
escola em Quintino com o nome do Odílo, Mas,
de qualquer maneira, a Funabem ficou com uma
estrutura de prestação direta de serviço, no Rio
de Janeiro, muito grande, 50% do seu quadro
de pessoal está no Rio por causa disso; é uma
péssima prestadora de serviços diretos. E sobre
tudo a configuração dos estabelecimentos que
ela cria, os intematos, é extremamente ínadequa
da à recuperação da criança. A criança é tratada
como um presioneíro, nos estabelecimentos da
Funabem.

Estamos alterando fisicamente o sistema da
Funabem no Rio de Janeiro; porque transferir os
monstrengos que a Funabem administrava no
Rio para o Governo estadual ou para a Prefeitura,
era inaceitávelpor todos eles. Nós redesenhamos
os estabelecimentos para acolher menores, a limi
tação de população é de 35 menores por estabele
cimento, o sistema não é um sistema de reclusão,
é um sistema de semi-liberdade, em que o me
nino lá dorme, mas exerce as suas atividades na
comunidade, normalmente, como um menino
qualquer. Quer dizer, ele não é segregado para
uma escola da Funabem, ele não é separado da
comunidade. Nós estamos construindo no Rio
de Janeiro 16 centros desses, que substituirão
a totalidade dos internatos da FUNABBEM; vão
ficar prontos daqui a 2 meses e vamos entregar
esses estabelecimentos à gestão do Prefeito da
Cidade do Rio de Janeiro, e vamos entregar o
que sobrar de reclusão - porque haverá, certa

mente, um número de crianças a serem privadas
da líberdade - para ficar sob tutela do Estado.

Mas onde estamos expandindo, e vamos expan
dir a atuação da Funabem, é no trabalho de assis
tência às famílias dos menores em risco, ou seja,
é o que se chama de liberdade assistida. Acriança
fica com a família, em geral, onde existe um pro
blema de criança, um problema do núcleo farní
liar;de onde se origina, a Funabem faz um traba
lho de assistência, de cobertura, de indução; e
se combinaram aí vários programas, inclusive, a
ajuda eventual de que a família possa promover
ou desenvolver um pequeno negócio que, por
acaso, é um programa que é feito pela LBA e
que se chama financiamento de micro em pes
soas.

A pessoa dotada para qualquer tipo de produ.
ção artesanal, ou qualquer forma dessas, a LBA
financia, em articulação com a Funabem, para
gerar um pequeno negócio.

Sempre que houver uma questão de menor
nós vamos encontrar uma família desfeita pela
inexistência de renda monetária. Então, esta artí
culação é a forma preventiva mais correta que
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existe de se enfrentar a questão do menor, e de
certa maneira a questão social. Eu insisto em
que é preciso restruturar uma política de salário
corajosa, uma política que realmente inverta o
percentual de distribuição - que hoje dá à massa
de trabalhadores, aproximadamente, 50% do pro
duto, e ao capital outro tanto -; tendo em vista
o número de capitalistas em relação ao número
de trabalhadores, pode-se perfeitamente medir a
distância da renda per capita de uma classe e
de outra. Acredito que uma das políticas funda
mentais do País seja exatamente a inversão desse
processo, fazendo a econom~a cres~er: p?~que,

do contrário, a equação política se InVlablbza; ~

em crescimento na economia adota-se uma delí
berada política de que o excedente, a cada ano,
seja apropriado crescentemente para o trabalh?
e não para o capital, inclusive porque a partir
de certa hora a inexistência de um mercado con
sumidor intemo, que é gerado pelo salário, acaba
afetando a própria dinâmica do crescimento eco
nômico. Quer dizer , o sócio, quem deve hoje,
na circunstância do País, advogar a melhoria dos
salários, é exatamente a classe empresarial. E
quero, por sinal, destacar que entre os que advo
garam e foram freqüentes, a retirada do gatilho
como instrumento de política defensiva para a
classe trabalhadora, não se inscreveram nenhuma
das lideranças patronais do Brasil. Eu não ouvi
declaração do Senador Albano Franco, defende,.n
do a retirada do gatilho, não ouvi a declaraçao
de nenhum líder empresarial, de significação do
País, que defendesse a eliminação do gatilho, o
quesignifICa que o País pode perfeitamente cons
truir um pacto que defina uma política de renda,
que enfrente a questão social. Eu vi tentando en
frentar a questão do gatilho, outros setores da
sociedade, mas não vi os empresários, que vêem
hoje, é claro, que a sua prosperidade depende,
essencialmente da capacidade de expansão do
mercado Interno, que é o primeiro fator de cresci
mento de qualquer economia. Os mercados ex
temos entram sempre como fator agregado, mas
não são as variáveis estratégicas de crescimento,
países de crescimento recente como a Coréia

do Sul Coréia do Norte etc, no Sudeste Asiático.
Não s~ conhece outra forma, outra estratégia de
crescimento que não se apoie, em primeiro lugar,
no mercado interno, o que não significa que não
se deva explorar as virtualidades do mercado ex
temo, embora o Brasil tenha uma das economias
mais autárquicas que se conhece, em que a de
pendência externa é relativamente pequena, seja
por termos que importar alguns insumos seja por
nos faltarem efetivamente a dimensão, mercado
para o tipo de estrutura capitalista que nós temos
o que ficou evidente no ano passado, quando
uma pequena expansão do mercado surpreendeu
um sistema produtivo incapaz de atender essa
demanda, e se nós tivéssemos conseguido man
ter de certa maneira a expansão de mercado, as
empresas todas se preparariam para investir, para
ocupar este mercado, porque sem uma perspec
tiva de venda não há investimento possível, que
foi infelizmente o que aconteceu quando a "ciran
da financeira .. se instalou no País, de maneira
feroz e voraz.

o SR. CONSmUINTE ANTÓNIO DE JESUS
- Fico agradecido e quero declinar o restante
do meu tempo para as considerações finais do

Presidente, ou do Relator, respectivamente. Obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Muito obrigado a V.Ex", nobre Constituinte Antô
nio de Jesus.

Esgotada a lista de interpelantes, nós voltamo.s
a palavra ao Relator Arturda Távola para as consi
derações que julgar conveniente.

O SR. RELATOR (Artur da Távola) - A única
consideração que o Relator julga conveniente é
a de não falar; apenas me permitiria sugerir a?
Ministro Raphael de Almeida Magalhães que solí
citasse à Taquigrafia desta Casa uma cópia da
sua fala, e depois a transformasse num pequeno
livro.

Conheço bem o Ministro Raphael e .ele pos~ui

um surto de talentos que não tem multa relaçao
com o momento e com o tamanho do auditório.

Eu já vi o Ministro certa vez, na televisão ~o

Rio de Janeiro, mais ou menos a uma e meia
da madrugada, ter um surto de talento, como
teve aqui agora sobre esporte, numa hora ~m

que, efetivamente, estavam quase todos dc:~m
do, exceto este escravo daquele tipo de cromca,
e ele mesmo talvez não se tenha dado conta da
amplitude da sua fala, em muitos pontos, princi
palmente agora no final; eu lhe sugeriria tomar
as notas taquigráficas e não perder este momento
de síntese. O administrador, às vezes, tem poucas
oportunidades de sintetizar o seu trabalho e a~

teses centrais que animam o seu trabalho, ate
porque o trabalho toma todo o tempo e há mo
mentos em que, misteriosamente, a mente en
gendra essas sínteses significantes; sã? os mes
mos sínteses significantes, com as qUaIS trabalha
o escritor também. De maneira que eu deixo essa
sugestão ao Ministro Raphael de Almeida Maga·
Ihães não deixar escapar este momento de sínte
se, q~e foi um momento brilhante. Ele.pode verifi
car posteriormente nas notas taqulqráfícas, e
quem sabe aproveitar esse seu depoimento numa
publicação ulterior que sintetize :. darifiqUt'~ a sua
orientação no setor. É a sugestão que, sincera
mente, eu lhe deixo.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
Srs. Constituintes, foi realmente um instante de
extraordinário brilho, para esta Comissão, epassa
gem do eminente Ministro Raphael de Almeida
Magalhães. S. Ex" nos brindou com uma expo
sição de uma importância que nós nem pode~os

avaliar assim de imediato. Estendeu-se pratica
mente sobre todos os conceitos mais significa
tivos que nos ocupam nesta Comissão Temática
n° 8, e sempre com a segurança, com a profi
ciência, com a abundância de informações que
são peculiares à sua maneira de e.nvol~mento

com os mais variados temas da nadonelldade,
Um ponto que chamou a atenção desta Presi

dência, um ponto que deve ser levado à conside
ração também das outras Comissões, um ~nto

quedíz respeito à tarefa maio: d~ elaboraçat? ~e

todo o conjunto do texto constítucíonal-s- o Minis
tro Raphael de Almeida Magalhães enfatizou este
ponto com entusiasmo e com uma profunda
consciência da sua responsabilidade - este pon
to, Srs. Constituintes, foi o apelo candente ao con
sensualismo. Esta talvez seja a lição maior, ao
lado de inúmeras outras, que nós pudemos haurir
nesta manhã. A necessidade de uma busca de

consenso, orienta talvez toda a Assembléia Nacio
nal Constituinte numa outra direção, direção que
não está sendo estimada adequadamente até este
momento. É evidente que uma Constituição é
matéria de acordo. Uma Constituição busca esta
belecer um pecto social, busca fixar um modelo
de Convivência social e política, com intenção
de perdurabilidade; uma Constituiçáo nada mais
é do que a ata de um acordo entre partes; uma
Constituição nada mais é do que uma ata de
um pacto social; uma Constituiçáo nada mais é
do que a ata de um acordo entre cidadãos, entre
governados e governantes, entre <;idadãoe a~ri
dade sobre maneira como se ha de condUZIr a
vida de uma nação. Ora, se uma Constituição
é matéria de acordo, se uma constituição é basica
mente uma ata de um acordo, de um entendi
mento, fica claro, fica objetivo que quanto mais
detalhes, menos probabilidade de acordo, menos
probabilidade de consenso. Quanto mais deta
Ihista for o texto, maior é a probabilidade de de
sentendimento no futuro próximo ou mais adian
te. E este certamente não é o propósito buscado
pela Assembléia Nacional Constituinte. Quer~'

mos que a Constituição seja o documento defínl
tivo deste País. E, para tanto, é preciso que ela
seja respeitada e amada. E para ser respeitada
e amada, precisa ser conhecida. E para ser conhe
cida, respeitada e amada, não pode ser extensa,
pervasíva, como está sendo montada neste me
mento. É fundamental que tenhamos em conta
este aspecto. Claro, nós compreendemos que o
trabalho que veio das Subcomissões representa
um primeiro contato, uma primeira intert:a~e

com a sociedade. E, como bem acentuou o Mims
tro Raphael de Almeida Magalhães, é importante
que tudo seja recolhido, até para que se tenha
uma Idéia do espírito da Nação, neste momento,
e como ela enxerpaas coisas que estão por vir,
mesmo porque tudo o mais há de servir como
subsídio, e não apenas como escolho: tudo o
que sobrar, tudo o que restar, há de ficar para
matéria de legislação ordinária. E este é o outro
ponto fundamental, suscitado aqui, pelo Minisu:.0'
que o material produzido, mesmo aquele que nao
seja aproveitado neste momento, sirva para o d~
talhamento da legislação complementar e ordi
nária sobre as intenções da Carta constitucional.

Nós ficamos profundamente reconhecidos pe
lo aporte substancioso - vou usar a expressão
do nosso Pompeu - "suculento e sumarento"
do Ministro Raphael de Almeida Magalhães. E es
tendemos a S. Ex" o apelo para que continue
nos acompanhando. Insisto que o trabalho das
Subcomissões foi um primeiro contato. Esta Co
missão Temãaca é um primeiro filtro.Outros hão
de se seguir. Teremos a Comissão de Sistema
tização e por fim o Plenário, onde se espera que
este texto vá sendo enxugado progressivamente
e que, ao final,tenhamos um elenco de princípios,
que forme aquela teia leve e estável a que aludiu
S. Ex", amparando e orientando os passos desta
Nação.

Os nossos profundos agradecimentos. Vamos
proceder ao encerramento da reunião, convocan
do antes uma nova reunião para hoje à tarde,
de$tinad~ à continuação da discussão do substi
tutivo do Sr. Relaton

O SR. MlNI3TRORAPHAEL DE ALMEIDA MA
GALHÃEs - Gostaria de fazer uma intervenção
final, muito curta, para lembrar-lhes que comecei
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essa exposição referindo-me muito especialmen
te ao Presidente, Senador Marcondes Gadelha e
ao Relator, Constituinte Artur da Távola. De modo
que o que eles disserem vai por conta da genero
sidade e da amizade que nos liga e por isso tomei
a cautela de adverti-los ao início da exposição,
porque é claro que a minha intenção foi simples
mente a de uma colaboração modesta no sentido
de que possamos, em conjunto, encontrar a inspi
ração para fazer uma Constituição, sobretudo, pa
ra a nossa geração, que é muito sofrida, em maté
ria de estabilidade democrática no País. Tudo o
que eu disse aqui, o que inspirou essencialmente
foi a convicção de que esta oportunidade para
a nossa geração, de nós três aqui da Mesa, não
pode e não deve ser perdida. E eu me alisto como
soldado raso do Presidente da Comissão, para
a colaboração que ele entender necessária, con
veniente. Estou à disposição dele e dos demais
companheiros desta Constituinte para qualquer
colaboração que entenderem necessária, útil,
oportuna, porque considero que esta é a grande
obra que estamos realizando. Não é a política
concreta do Ministério o que vai marcar o nosso
tempo. É a qualidade desta Constituição. Isto
é dominante nas preocupações de todos nós, co
mo o nosso compromisso com o futuro do País.

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) 
A reunião de hoje está colocada para as 17 horas.
Estão encerrados os trabalhos desta reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 20
minutos.)

SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES

34'Reunião
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano

de mil novecentos e oitenta e sete, às treze horas
e trinta e cinco minutos, na sala de Reunião da
subcomissão, Ala Senador Alexandre Costa, Se
nado Federal, reuniu-se a Subcomissão da Edu
cação, Cultura e Esportes, sob a presidência do
senhor Constituinte Hermes Zaneti, com a pre
sença dos seguintes Senhores Constituintes: Aé
cio de Borba, Louremberg Nunes Rocha, Bezerra
de Melo, Florestan Fernandes, Claúdio Ávila, Pe
dro Canedo, Octávio Elísio, José Queiroz, Agri
pino Lima, João Calmon, Márcia Kubitschek, Só
lon Borges dos Reis, Tadeu França, Antômo de
Jesus, Atila Líra, Ubiratan Aguiar, Osvaldo Sobri
nho, Chico Humberto, José Moura, José Carlos
Sabóia e Jorge Hage. O Senhor Presidente Her
mes Zaneti declara abertos os trabalhos colocan
do em votação as Atas das vigésima nona, trigé
sima primeira e trigésima segunda reuniões que
são aprovadas. Em seguida, presta esclarecimen
tos de como procederá a votação do Substitutivo
do Relator, fmalidade precípua desta Reunião, soli
citando a cooperação dos Senhores Constituintes
a fim de que os trabalhos decorram num am
biente tranqüilo onde prevalençam o sentimento
de compreensão e espírito democrático. O Se
nhor Presidente mantém o quorum de doze
Constituintes o que gera certo tumulto, sendo sus
pensa a reunião para que a Secretaria proceda
~ organização dos Requerimentos dos Destaques.
As quatorze horas e dez minutos tem a votação
do Substitutivo do Relator. O Senhor Presidente
confirma que não receberam pedido de destaque,
sendo portanto, mantidos no texto original, os
seguintes artigos: quarto, décimo segundo, dêcí-

mo sétimo, vigésimo, vigésimo segundo, vigési
mo quarto, vigésimo sexto, vigésimo oitavo, vigé
simo nono, e trigésimo. Após a votação que durou
cerca de nove horas e meia o resultado final foi
o seguinte: mantidos os Artigos citados acima.
Modificados na numeração e conservados na ínte
gra os Artigos: décimo quarto, décimo sexto, vigé
simo terceiro e vigésimo sétimo. Com pedido de
destaque, votados e conservados na íntegra com
a mesma numeração os Artigos: primeiro, oitavo
e nono. Foram substituídos em parte, isto é, modi
ficados, acrescidos ou suprimidos parágrafos ou
itens em sua redação anterior os seguintes artigos:
segundo, sexto, sétimo (passa a integrar o segun
do) décimo primeiro, vigésimo primeiro e vigési
mo quinto. Foram substituídos na íntegra, por
outras emendas, os seguintes Artigos: terceiro,
quinto, décimo, décimo oitavo, décimo nono e
trigésimo primeiro. E foram suprimidos os se
guintes Artigos: décimo-terceiro e décimo-quinto.
Durante a votação, o Senhor Presidente da Cornís
são Temática Oito, Constituinte Marcondes Gade
lha solicitou a palavra para cumprimentar os Se
nhores Constituintes e o Senhor Presidente Her
mes Zaneti pela condução dos trabalhos e pelo
prosseguimento harmonioso da votação, classifí
cando-a de exaustiva mas confiante nos bons re
sultados da mesma. Comunicou, também, que
esta Subcomissão passará a integrar a Comissão
Temática Oito e que as reuniões serão realizadas
a partir de terça-feira, dia vinte e seis, no Auditório
Nereu Ramos. Afirmou ser o dia quinze de junho
a data prevista para o encerramento da Comissão
Temática. Após a votação dos Artigos do Substi
tutivo, teve início a votação das propostas com
o seguinte resultado: propostas de números um
e dois, modificadas; e a de número três e quatro,
mantido o texto original. Nada mais havendo a
tratar o Presidente declara encerrados os traba
lhos, convocando os Senhores Constituintes para
a próxima reunião a ser realizada segunda-feira,
dia vinte e cinco de maio, às quinze horas, para
apresentação da redação final do Anteprojeto da
subcomissão, cujo teor será publicado na íntegra
no Diário da Assembléia Constituinte e, para
constar, eu Sérgio Augusto Gouvêa Zararnella,
Secretário, lavrei a presente ata que, depois de
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presí
dente.

Constituinte HERMES ZANETI
Presidente.

A!'lEXOÀATA DA34"REU
NIÃODA SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO.
CULTURA E ESPOTE5, REAllZADAEM 23
DEMAIODE 1987,ÀS13:00HORAS: ÍNTE.
ORA DO APANHAMENTO TAQ(JJORÁF/Co,
COMPUBLICAÇÃO DEVIDAMENTEA(JT()..
R/ZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA
S(fBCOMISSÃO, CONSTITUINTEHERMES
ZANETI:

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Haven
do número regimental, declaro abertos os traba
lhos da Subcomissão da Educação Cultura e Es
portes.

Temos em nosso poder um conjunto de atas:
da 29", 30",31° e 32° reuniões.

(São lidas e aprovadas as atas das reuniões
anteriores. )

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V. Ex'"
receberam notas sobre o parecer das emendas,

do anteprojeto. Isso na verdade, segundo nos in
formava o Relator João Calmon, são erratas, e
não sei se o Senador quer fazer algum comentário
sobre isso. (Pausa.)

O SR. RELATOR (João Calmon) - Não.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - São
então, as erratas que V.Ex'" receberam.

Quero, no início desta reunião, dizer que até
este momento o Presidente da Constituinte Ulys
ses Guimarães não respondeu ao oficio que esta
subcomissão aprovou, decorrente daquela comu
nicação que havíamos recebido, no sentido da
alteração do número de membros desta subco
missão. Portanto, conforme a comissão já havia
decidido, como o Presidente Ulysses Guimarães
não respondeu ao oficio, prevalece a redação dos
21 titulares e o quorum de 11 membros para
a apreciação das matérias.

Quero dizer que esta Presidência reforça a deci
são da subcomissão nos seguintes termos regi
mentais:

"Art. 13. § 4° - Dentro de 48 horas, a
contar da eleição da Mesa, os líderes dos
partidos indicarão à mesma, por escrito, os
integrantes e suas bancadas que irão compor
as comissões.

§ 5· Na sessão ordinária seguinte, o Pre
sidente da Assembléia declarará constituídas
as comissões e lerá os nomes dos que as
compõem."

Isso ocorreu, e com base nisso nós recebemos
aquela relação de 21 nomes e, por isso, naquele

, dia, houve aquela questão de ordem resoMda;
o ofício foi encaminhado, e embora tenhamos
insistido até pelo telefone, pedindo uma resposta,
até este momento o Presidente da Constituinte
não respondeu ao oficio da subcomissão. Portan
to, coerente com aquela decisão, esta Presidência
mantém o quorum de 11 e a relação dos 21
nomes que compuseram esta subcomissão des
de o início.

Nós temos em mãos o Substitutivo do emi
nente Relator João Calmon, e ontem já combi
namos todos os procedimentos. Há um procedi
mento adicional que ficou entendido ontem, mas
quem sabe, não tão explícito, e respondendo aqui
a uma consulta, do eminente Constituinte Bezerra
de Melo, é evidente que qualquer emenda supres
siva ao substitutivo, ou aditiva de termos, sem
modificação de artigo ou de parágrafo, também
foi objeto de destaque e será objeto de apreciação.
À medida em que o substitutivo foi aprovado on
tem e não poderia ter a emenda aditiva ou supres
siva do texto do substitutivo antes de o substitutivo
ser conhecido. Por isso a Presidência agora res
ponde, oficialmente, àquilo que já consultada res
pondeu, tempestivamente, à apresentação dos
pedidos de destaque.

A Presidência quer aditar um esclarecimento
a mais. Temos mantido, ao longo do nosso traba
lho, e parece que sempre o entendimento de que
prevalecem as convicções democraticamente ex
pressas, ou seja em nenhum momento, aqui, nin
guém por vias oblíquas, por vias de jogo regi
mental ou de forçar interpretações, buscou afir
mação dos seus pontos de vista.

Eu queria garantir na Presidência dos trabalhos
que nós tenhamos tranqüilidade suficiente para
quando houver algum programa de encaminha-
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mento de compreensão, tenhamos todos a pa
ciência de pararmos, entendermos sobre a com
preensão dos textos, e sobre a compreensão do
que estamos votando, para que sob eventual rigi
dez do texto do regulamento prevaleça, na verda
de, o pensamento dos membros e da Subco
missão. Parece que isso é importante à medida
em que estamos fazendo um texto de transcen
dência para a vida brasileira. Então contarão os
membros e a subcomissão, enquanto um todo
desta Presidência, sempre com a compreensão
para que a votação, a decisão seja a expressão
do pensamento, a expressão da vontade e não
de artifícios ou de eventuais jogos regimentais
de interpretação ou de ganhar por tipos de vias
oblíquas.

Este comentário que seria até despiciendo o
faço na convicção de que para esta compreensão
contarei, na Presidência, com os trabalhos e com
a colaboração de todos os membros desta subco
missão.

Como haviamos combinado ontem, nós vota
remos em globo o Substitutivo, sem prejuízo dos
destaques. Antes de votar o Substitutivo a Presi
dência vai ler a relação dos destaques apresen
tados, para que tenhamos a condição de com
preender, adequadamente, para cada artigo, quais
os destaques que estão apresentados.

Consulto a assessoria se já tem condições de
oferecer à Mesa os destaques apresentados. (Pau
sa.)

Nós temos condições de ler os destaques sem
que estejam ainda classificados por artigo. Como
sabe a subcomissão, o prazo para apresentação
dos destaques encerrou às 13 horas, então não
houve ainda tempo para classificação.

Se a subcomissão concordar, esta Presidência
poderá ler e decidir os destaques solicitados e
a partir daí, se não tivermos, ainda, condições
de ter os destaques separados por artigos, sus
penderíamos os trabalhos. Porque é impossível
iniciarmos os trabalhos sem que todos os desta
ques estejam classificados por artigos, para não
corrermos o risco de haver votado um artigo e
encontrarmos depois um destaque sobre o mes
mo artigo mais adiante.

A Mesa consulta se a subcomissão entende
que é possível fazer a leitura dos destaques, neste
momento, mesmo que ainda não classificados

por artigos, ou se preferem suspender os traba
lhos e obtermos a classificação dos destaques
por artigo para apreciação dos pedidos.

o SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA 
Parece que não há essa necessidade; a classifi
cação por artigos irá simplificar,porque ao invés
de 60 destaques ficarão somente 30 ou 31 artigos
que integram o anteprojeto. Então, nos parece
que essa classificação não é o primordial, o pri
mordial é sabermos quais os artigos que não se
rão aprovados de plano e que serão discutidos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
mos de acordo? Então poderíamos ler a relação
dos destaques, e enquanto isso a assessoria os
classificariapor artigo.

Destaque número 1, para o artigo 11, Emenda
219-8. Está aqui o número 1, e foi feitopelo Presi
dente. Solicito ao Primeiro-Vice-Presidente que
julgue a concessão ou não dos destaques de nú
mero 1 e 2,já que eles foram feitospelo Presidente
da Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA 
Está absolutamente dentro dos conformes. Os
destaques atendem ao que foi pré-estabelecido
e não há razão de impugná-los ou rejeitá-los.Es
tão deferidos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Então, votação global do substitutivo?

O SR PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não;
ela não poderá ser dada antes da apreciação dos
requerimentos de destaques. Primeiramente
apreciaremos e deferiremos, ou eventualmente
indeferiremos e aí a Subcomissão discutirá sobre
o pedido de destaques; somente após nós fare
mos a votação do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA 
Nós não tínhamos decidido ontem que os requeri
mentos de destaques seriam recebidos integral
mente?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ex
officio. Há que atender o preceito regimental e
deferi-los no ínicio da sessão.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Vamos indeferir em bloco.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Mas
é que esta Presidência também não tem conheci
mento de todos, porque muitos foram entregues
na última hora aqui. Eu preferia rapidamente, lê
los, e não me parece que sejam muitos, cerca
de 50 ou 60, e em 4 ou 5 minutos nós teríamos
condições de ver essa matéria vencida e V. Ex'"
conhecerem os destaques solicitados.

Então, suspenderemos a reunião e pediremos
à assessona que classifique os requerimentos de
destaques por artigo. (Pausa.)

Declaramos reaberta a reunião e vamos ler os
destaques:

Por favor, cada Constituinte poderá munir-se
do seu substitutivo e acompanhar pelo substi
tutivo a leitura dos pedidos de destaques.

Aoartigo l' do substitutivo,há pedido de desta
que do Constituinte Sólon Borges dos Reis,para
a Emenda 172-8.

Pedido de destaque do Constituinte Florestan
Fernandes, para a Emenda 209-1.

Pedido de destaque do Constituinte Vivaldo
Barbosa, para a votação em separado da Emenda
270-8.

Pedido de destaque para a Emenda 210-4, de
Sólon Borges dos Reis este é o pnmeiro destaque
ao artigo 29•

Ainda ao artigo 2' o Constituinte Louremberg
Nunes Rocha solicita destaque para os itens 4,
5 e 6.

Ainda ao artigo 2' o Constituinte Antônio de
Jesus pede destaque para o inciso 2'.

Ainda para o artigo 2', ConstituinteVivaldo Bar
bosa pede destaque para a Emenda 273-2.

Ao art. 3' o Constituinte Pedro Canedo pede
destaque para a Emenda 201-2.

O Constituinte Octávio Elísio pede destaque
para os incisos 1 a 4, e parágrafo único.

"Requeiro nos termos regimentais desta
que para a rejeição do artigo 3', incisos 1
a 4 e parágrafo único."

Emenda 211-2, do Constituinte Antônio de Je
sus, que pede destaque para o item 2' do art.
3'.

Emenda 158-2, do Constituinte Vivaldo Barbo
sa, que pede destaque para a Emenda 274-1,
é uma emenda para votação em separado.

Art. 5'. Portanto não há destaques para o art.
4'.

Art. 5', o Constituinte Antônio de Jesus pede
destaque para votação em separado, Emenda
124-8, pede para o art. 5 votação em separado
da Emenda 005-5, e pede também ao artigo 5'
a votação em separado da Emenda 006-3.

Do Constituinte Átila Lira, ao artigo 5', votação
em separado, Emenda 124-8, votação em sepa
rado do art. 5'.

Emenda 213-9, do Constituinte Chico Hum
berto.

Ao art. 6', o Constituinte Octávio Elísiovotação
em separado, Emenda 052-7.

Constituinte Ubiratan Aguiar, Emenda 214-7.
Ao art. 7' Constituinte Octávio Elísio, votação

em separado, Emenda 210-4.
Art. 8"AgripinoLima,votação em separado pa

ra a supressão do item 03.
Constituinte Bezerra de Melo. Art. 8', item 03,

Emenda 216-3, aproveitada pelo Relator Consti
tuinte João Calmon. Para aditar a emenda apro
veitada pelo Relator João Calmon, art. 8', para
aditar a expressão; depois de gestãç> democrática,
aditar "nas universidades oficiais".E uma emenda
aditiva ao art. 8', item 03.

Art.9'. Constituinte Louremberg Nunes Rocha.
Votação em separado do art. 9', para que preva
leça a Emenda 175-2. Para excluir.

Art. 10. Constituinte Octávio Elísio. Faz um re
querimento em separado para a votação em sepa
rado para substituir. A Presidência pede a contri
buição do Constituinte Octávio Elísio para ver se
está compreendendo adequadamente o assunto.
Para a rejeição da expressão "ensino", no fmal
do art. 10, em substituição pelos temias "Ensino
Público".

Na verdade é uma emenda aditiva da palavra
"público". Faço a consulta ao Constituinte. (pau
sa.)

Art. 11, do substitutivo, mas é para editar a
palavra "público" no final.

Art. 10,§ 4' Constituinte AgripinoUma. Desta
que para a votação em separado da Emenda
131-1.

É evidente que no momento da votação de
cada uma dessas emendas ela será lida no seu
teor, embora V. Ex'" já tenham a emenda consigo.

Art. 10. Constituinte Tadeu França. Votarem
separado Emenda 217 - 1 e 218 - O

Art. 10. § 4' Bezerra de Melo.Votar em sepa
rado Emenda 058-6.

Art. 10. § 2' Octávio Elísio.Votação em sepa
rado para rejeição.

Não há numeração nessa emenda, pois ela é
emenda do estilo praticado pelo Constituinte Be
zerra de Melo,que a Mesa deferiu e evidentemente
não estará a cada caso dando a mesma explica
ção. São expressões do substitutivo para adita-
mento ou supressão. '

Constituinte Octávio Elísio, para a rejeição do
§§ 4' e 5' do art. 10.

Constituinte Octávio Elísio, para a rejeição do
§ 3' Emendas 150 - 7.
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Constituinte Octávio Elísio. Art. 10., para vota
ção em separado para as Emendas 217-1, 218-0.
A Mesa consulta o Constituinte Octávio Elísio se
aqueles dois requerimentos supressivos constam
dessas emendas; são a mesma coisa. Vouseparar
e pedir a Mesa que nos ajude. (Pausa.)

Ainda para o art. 10. § 30 Emenda aditiva do
eminente Constituinte Vivaldo Barbosa.

Art. 11. Constituinte Vivaldo Barbosa. Emen
da 0275-9.

A primeira do art. 11. é a que lemos de autoria
do eminente Constituinte Octávio Elísio, aditiva
da palavra "pública" final.

Art. 11 Já deferida anteriormente pelo Presi
dente Constituinte Aécio de Borba.

Art. 11. Tadeu França. Emenda em separado
011-0, para votação em separado.

Louremberg Nunes Rocha. Art. 11. § 30 Emen
da 174-4.

Louremberg Nunes Rocha - Emenda 176-1,
art, 11.,§2°

Vivaldo Barbosa. Emenda 276·7
Vivaldo Barbosa. Emenda 272-4
Art. 13. Cláudio Ávila. Votação em separado.

Emenda 228-7
Octávio Elísio.Votação em separado, para rejei

ção do art. 13.
Para a supressão do art. 13. Constituinte Octé

vio Elísio.

Octávio Elísio. Para a rejeição do art, 14.
Bezerra de Mello. Emenda 56-Oao art. 15.Vota

ção em separado.
Florestan Fernandes. Votação em separado pa

ra rejeição do art. 15. Art. 16. Constituinte
Louremberg Nunes Rocha - Emenda 178-7.Pa
ra votação em separado.

Vivaldo Barbosa. - Art. 16., para votação em
separado da Emenda 277-5

Octávio Elísio, para votação em separado. Re
jeição do art. 18.

Átila Lira. Destaque para a rejeição do art. 19.
Emenda 223-6

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Poderia repetir pois no caso do art. 18.Aproposta
não é simplesmente a rejeição, e sim substituição
por outra emenda.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Apedi
do do Constituinte Octávio Elísio a Mesa repete
a solicitação. Art. 18. para votação em separado.
Emenda 222-8

Art. 19. Para a votação em separado. Consti
tuinte ÁtilaLira.Emenda 223·6

Octávio Elísio.Votação em separado. Emenda
044·6. A emenda de que trata o pedido do Constí

. tuínte Octávio Elísio é de autoria do eminente
Constituinte Aldo Arantes.

Art. 21. Sólon Borges dos Reis. Votação em
separado da Emenda 249·0.

Art. 23. Votação em separado. Emenda
043-8. Constituinte Octávio Elísio.

Art. 25. Emenda 089-6. Requerimento do
Constituinte Floristan Fernandes.

Constituinte MárciaKubitschek. Votação em se
parado da Emenda 089-6.

Constituinte Max Rosenmann. Votação em se
parado Emenda 133·7

Constituinte Octávio Ehs!o-Votação em sepa
rado Emenda 133-7

Constituinte Octávio Elísio. Votação em sepa
rado. Emenda 252-0.

E por fim votação em separado requerida por
Sólon Borges dos Reis: Emenda 252-0. Art, 31.

Sólon Borges dos Reis. Emenda 251-1.
Pedro Canedo. Emenda 226-1.
Esta Presidência recebe e defere os requeri

mentos para votação em destaque, e estamos
agora para condição de iniciaro processo de vota
ção.

A Mesa esclarece que os art. 4, 12, 17, 20,
2, 24, 26, 28, 29 e 30 não receberam pedido
de votação em destaque.

Concedo a palavra pela ordem ao nobre Consti
tuinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, apresentei um pedido de destaque
referente à proposta na 02 a ser encaminhada
à Comissão de Sistematização, através da qual
peço a inclusão da palavra "Cultura", que parece
era de intenção do Relator incluir, mas que foi
por engano omitida no primeiro artigo referente
à proposta de na 02.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Repe
tindo. Os artigos que não receberam pedido de
votação em sepado, destaque, portanto. Não há
destaque para os artigos: 4, 12, 17, 20, 22, 24,
26, 28, 29 e 30 do substitutivo. Se aprovado o
substitutivo, ter-se-á como aprovados estes arti
gos, pendentes de redação final, e votaremos em
seguida os destaques para cada artigo. Devo dizer
ainda que estão solicitados destaques para vota
ção. O Constituinte Octávio Elísio, para ditar a
palavra: "e da cultura", no art, 2° da proposta
na 02, DA proposta na 03. Emenda 173 - 6, para
votação em separado.

Para votação em separado da proposta 061-6.
Constituinte Tadeu França.

Votação em separado da proposta de n" 3, de
Louremberg Nunes Rocha. Proposta 173-6.

Octávio Elísio. Para votação em separado.
Emenda 045-4.

Estas emendas agora não constam do substi
tutivo, são emendas para serem agregadas a arti
gos, ou parágrafos, ou itens, enfim, ao substitutivo,
onde couber.

Do Constituinte Vivaldo Barbosa, votação em
separado, Emenda 271-6: Constituinte Octávio
Elísio, para votar em separado, Emenda 083-7;
Constituinte Octávio Elísio, para votar em sepa
rado a Emenda 250-3;Constituinte Tadeu França,
para votar em separado, 61-6; Sólon Borges dos
Reis,para votar em separado, 0161·2; Constituin
te Florestan Femandes, para votar em separado,
Emenda 126-4; e, por fim, Constituinte Antônio
de Jesus, para votar em separado, Emenda 180-9.

Para uma questão de ordem, tem a palavra
o Constituinte Sólon Borges dos Reis.

O SR.CONSTITUINTE'SÓLON BORGES REIS
-Sugiro a V.Ex"., para facilitaro trabalho, a leitura
pura simples dos números da cada emenda. En
tão, neste caso, eu já extraio desse pacote essas
emendas e trabalho só com elas, que são 60.
Parece que isso facilitará o trabalho, porque não
sei se V.Ex"tomaram nota de todas. Não importa
quem apresentou, ou deixou de apresentar, isso
já foi feito.Agora, eu entendo que facilitariamuito
se nó"soubéssemos a relação das emendas pelo
número, sem mencionar nome nem de que trata,
porque aí extraímos daqui essas 60 emendas e
deixamos de lado esse calhamaço.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência pede a V.Ex" que tome um assento
no outro microfone, porque esse seu microfone
acaba de dar defeito.

O problema é que os trabalhos estão sendo
gravados. Pederíamos de V.EX" a gentileza de tro
car de lugar.

O SR.CONSmUlNTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Solicitariaque V.EX',Sr. Presidente, fizes
se a leitura pura e simples da relação das emendas
pelo número. Então não se lê nome de autor,
assunto, nem ao que visa, porque aí se pode ex
trair desse calhamaço, quase 300 emendas, aque
las 60 com as quais nós vamos trabalhar, porque
com as outras nós não trabalhamos, porque eu
acho que nem todo mundo anotou cada emenda.

E uma sugestão de trabalho que eu considero
útil, se for aceita, muito bom. É só dizer o número
da emenda, mais nada; nem precisa "00", é a
emenda 76. Não precisa ler nem o primeiro nem
o último algarismo, é só o número da emenda.
Acho que isso é útil como processo de trabalho.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)"--A Mesa
vai suspender os trabalhos por 10 minutos. A Me
sa não tem condição de deferir o requerimento
do Constituinte Sólon Borges dos Reis, porque
a Mesa não recebeu as emendas separadas pela
ordem.

O número já foi enunciado. Então, podemos
repetir o número.

Nós não queremos, e eu já avisei isso no inicio
dos trabalhos, esta Presidência não quer nenhum
prejuízo de esclarecimento pleno de cada Consti
tuinte no momento de votar por questões mecà
nicas do Regimento. Então, eu não quero cercear
o direito que tem o Constituinte Sólon Borges
dos Reis de ter separado, deste bolo de emendas,
aquelas que são objeto de destaque.

Então pediríamos a compreensão, vamos re
solver pelo meio termo: não suspendemos os tra
balhos e peço ao eminente Primeiro-Vice-Presi·
dente que proceda à leitura do número de todas
as emendas que foram destacadas, sem prejuízo
de que haja destaques que não constem de emen
das, porque são destaques aditivos, ou supres
sivos de expressões do substitutivo.

Nós pediríamos a gentileza, como não estão
em ordem aqui os números que os puzessem
e depois V. Ex" separarão.

Antes do inicio da leitura, defiro a palavra, para
uma questão de ordem, ao Constituinte Flávio
Palmier da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA·Sr. Presidente, eu fui designado pelo líder
Constituinte MárioCovas, tendo em vista entendi
mentos com a Presidência da Constituinte, para
trabalhar junto à Subcomissão de Educação, Cul

. tura e Esportes. Eu queria indagar de V.EX' se
foi ratificada essa indicação ou não, considerando
que o art. 14 do nosso Regimento dá direito à
votação somente aos membros efetivos da res
pectiva Subcomissão; fora isso, como Constituin
te, sem direito a voto.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Emi
nente Constituinte FlávioPalmeira da Veiga, está
Presidência, em consonância com o etendimento
unânime desta Subcomissão, decidiu já este as
sunto da seguinte forma: o Regimento prevê. para
cada Comissão Temática, 63 Constituintes. Por-
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tanto, essa -subcomissão tinha seus 21 Consti
tuintes e assim foi constituída quando se instalou,
quando procedeu a votasção e quando desen
volveu os seus trabalhos. Há poucos dras está
Presidência recebeu um ofício de S. Ex' o Sr.
Presidente da Constituinte, dando conta que, para
equilibrar o número de Constituinte, na proporção
partidária, estava indicando mais quatro Srs.
Constituinte.

Esta subcomissão, à luz do art. 13, §§ 4° e
5°, decidiu que manteria o número dos 21 mem
bros efetivos e, em conseqüência o número de
11 como número para quorum, até que a Presi
dência da Constituinte esclarecesse essa questão.
Fizemos um ofício, cujo texto aqui temos um
exemplar, cópia que permaneceu nos nossos ar
quivos, com data de 19 de maio. Por várias vezes,
por solicitação desta Presidência, inclusive consta
dos registros taquigráficos e das gravações, deter
minamos, e a Assessoria fez, telefonemas à Presi
dência da Constituinte, insistindo que oficiasse
a esta Presidência, no sentido de equacionar essa
pendência para que tivéssemos condições de,
eventualmente, revisar a nossa decisão, a teor do
que determinasse a Presidência da Constituinte.

Até este momento, aquela Presidência não res
pondeu ao ofício desta subcomissão. Por isso,
ao iniciarmos os trabalhos de hoje, esta Presi
dência, com a concordância unânime da subco
missão, manteve e ratificou a sua decisão de que
a relação dos Constituintes é de 21, e que os
seus membros são aqueles constituídos no prazo
regimental (art. 13, §§ 49 e 5°).

V. Ex' agora estã referindo-se a outro artigo,
art 14, é isso?

o SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA - Exato.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - "As
subcomissões destinarão de cinco a oito reuniões
para audiência de entidades representativas de
segmentos da sociedade, devendo ainda, durante
o prazo destinado aos seus trabalhos, receber as
sugestões encaminhados à Mesa, ou à comissão."

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA
VElGA-É o § i-

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Que
diz:

"§ 1° Fica facultado ao Constituinte as
sistir às reuniões de todas as comissões e
subcomissões, discutir o assunto em debate
pelo prazo por ela estabelecido, sendo-lhe
vedado o direito de voto, salvo na comissão
ou subcomissão da qual for membro."

Esta Presidência defere a V. Ex' a condição
de poder interferir no processo de discussão, que
esta subcomissão ontem resolveu fixar para três
minutos, com preferência ao autor do pedido de
destaque.

Esta Presidência agradece a compreensão de
V.Ex'

Passo a palavra ao Vice-Presidente Aécio de
Borba, para que proceda a leitura, respondendo,
assim, à questão de ordem do Constituinte Sólon
Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTEAÉCIO DE BORBA 
Para o art. 1c Emendas 172, 209 e 270; art. 2°:
210, 177, 137, 273; art. 3°: 211, 158 e 274; art
5°: 124, 005, 006, 213; art. 69: 052, 214; art. 79:

210; art. 8°: 216; art 9": 175; art. 100: 217; 218;
150, 131, 058, 275; art. 11°: 219, 011, 174, 176,
276, 272; art }39: 228; art. 14°: rejeição total, não
há emenda; art. 159: 056; art. 16°: 178 e 277;
art 18°: 222; art 19": 223, 044; art. 21°, só para
acrescentar uma expressão; art. 23°: 043; art 25°:
089; art. 27°: 133, 252; art. 27°: 252 e 251; art
31°: 226.

Proposta 1: 061; proposta 2: só inclusão de
expressão; proposta 3: 173.

Acréscimos não constantes ao anteprojeto:
045, 271, 072, 083, 250, 061, 161, 109, 126,
180,207 e 021.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - De
posse do substitutivo, de posse dos requerimen
tos de destaques, deferidos os requerimentos de
destaques, classificados os requerimentos de des
taques por artigos e lidas as emendas a que os
requerimentos de destaques se referem, eu penso
que temos condições de iniciar o processo de
votação.

Atenção, vamos votar primeiro o substitutivo,
com todos os esclarecimentos já feitos, ressal
vados os destaques. A votação será nominal.

A Presidência esclarece que, de acordo como
está sendo informado pela Assessoria, o Presi
dente vota e, se houver empate, o Presidente tem
o voto de minerva.

Votação nominal. Vamos iniciar a votação do
substitutivo.

(Procede-se à votação.)

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO DE JESUS
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Dois do PMDB,um do PFL, um do PDT e um
doPL.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PÀLMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra, ao nobre Constituinte Flavio Pal
mier, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, o meu nome foi omitido.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - o no
me de V.Ex' é um dos dois nomes enquadrados
nas condições que esta Presidência já esclareceu.
Agradecemos a compreensão de V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBRERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
mos em processo de votação e perguntamos se
é sobre esse processo de votação?

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Sim; sobre suplentes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
relação aos suplentes a Mesa anuncia que, para
votar suplentes: 2 do PMOB, 1 do PFL, 1 do PDT
e 1 do PL.

Solicitamos que a Assessoria nos informe os
nomes dos suplentes. A Mesa esclarece que a
suplência é por Partido.

A Mesa consulta à assessoria sobre os nomes
por Partido dos Suplentes. Quais são os dois no
mesdoPMOB?

ASSESSORIA-José Carlos Sabóia, Jorge Ha
ge.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
sultamos se estão presentes, Geovani Borges, Pe
dro Ceolin, Francisco Coelho, Eraldo Trindade?
(Pausa.)

Não há suplentes do PFL presentes.
O PDT não tem suplente indicado. O Sr. Consti

tuinte José Carlos Coutinho, suplente do PL, está
presente? (Pausa.)

S. Ex' não está presente. (Pausa.)
Como vota o Constituinte José Carlos Sabóia?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA-
BÓIA-Sim.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Como
vota o Constituinte Jorge Hage?

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - vota
ram "Sim" 18 Srs. Constituintes.

Não há votos brancos e nem abstenções.
Está aprovado o substitutivo com a ressalva

dos destaques.

O SR. CONSTITUINTEANTONIO DE JESUS
- Sr. Presidente, peço a palavra. pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra, pela ordem ao nobre Constituinte
Antonio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTEANTONIO DE JESUS
(Fora do microfone.lnaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência pela quarta ou quinta vez, vai voltar
a esclarecer que a Subcomissão decidiu, e decidiu
uma segunda vez, e ratificou essa decisão hoje,
ao início dos trabalhos e há pouco ainda, por
provocação de um eminente Constituinte que
aqui está, voltou-se a discutir o assunto.

Esta Presidência não tem nenhum interesse em
cercear ninguém. A questão fOI levantada do Ple
nário. foi decidida pelo Plenário, foi ratificada pelo
Plenário da Subcomissão e, o que esta Presidên
cia está fazendo é cumprir a decisão do Plenário
desta Subcomissão.

O SR. CONSTITUINTE FLAVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, peço a palavra pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra pela ordem ao nobre Constituinte
Flávio Palmier da Veiga.

O SR CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Estou me sentindo aqui, como Consti
tuinte, ferido, porque não pude votar na minha
Comissão de Família. porque fui designado para
a Comissão de Educação Cultura e Esportes, vim,
aqui, cumpri o meu dever. AComissão não acatou
a orientação do Presidente da Constituinte. Que
ria, data venia, recorrer a V.Ex"para que ouvisse
a Subcomissão, em grau de recurso, para ver
da possibilidade de um Constituinte deixar de ser
inibido de cumprir o seu dever de votar a matéria
da importância como a Educação Cultura e Es
portes, tendo em vista que foi designado pela
Presidência da Mesa em entendimentos com a
Uderança. A culpa não é do Constituinte. Data
venia, em recurso, peço a compreensão dos
membros desta Subcomissão. Não posso deixar
de votar na Comissão em que eu estava, como
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deixei, e vir a esta Subcomissão, designado pela
Presidência e só agora receber a comunicação
de que não posso exercer o direito de voto. Está
sendo ferida a minha autonomia de Constituinte
e de alguns colegas que também se encontram
na mesma situação.lnclusve vi, na Comissão pre
sidida por V.Ex", uma relação com todos os nos
sos nomes riscados. Pediria a V. EX que reconsi
derasse e pedisse o aval dos outros membros
da Subcomissão, compreendendo a nossa delica
da situação, para reverem, possivelmente, a sua
decisão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nobre
Constituinte Flávio Plamier da Veiga, V. Ex' viu
e, com razão, os nomes de V. EX e de outros
Constituintes, Agripino, e mais outros dois mem
bros, pelo PFL, anotados por esta Presidência.
Porque esta Presidência, em atenção ao ofício
do eminente Presidente Ulysses Guimarães, com
um quadro anexo que justificava, como propor
cionalidade, haver feito efetivamente as anota
ções. Depois disto, do Plenário desta Subcomis
são foi levantada a questão de ordem que foi
discutida e decidida, por unanimidade, pela Co
missão e ratificada 4 vezes.

Enquanto, Presidente, não quero absolutamen
te - tem sido assim, o meu comportamento e
vou mantê-Io por esta forma - enquanto Presi
dente, ter nenhuma decisão que possa cercear
o pensamento e a livre expressão dos membros
desta Subcomissão. Por isso eu não tenho nenhu
ma razão para não deferir, por mais uma vez.
E, lembrar à Subcomissão que ela decidiu, por
unanimidade, várias vezes, inclusive na reunião
de hoje ratificou aquela decisão, mas não quero
adotar uma decisão que pudesse - para ajudar
a compreender aos eminentes Constituintes que
estão aqui presentes - que fosse um ato isolado
e unitário desta Presidência. Por essa razão, defiro
o requerimento de V. Ex' Quero, que mais uma
vez a Subcomissão se pronuncie sobre o seguinte
ponto: a agregação, alterando de 21 para 25 o
número de membros desta Subcomissão, dois
nomes, pelo PMDB: França Teixeira e Flávio Pal
mier da Veiga; dois nomes pelo PFL: Agripino
Uma e Dionísio Hage. Eu gostaria, de abrir, para
uma intervenção, a favor, e se houver, uma inter
venção contra, dos membros efetivos da Subco
missão, antes de decididos.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Peço a palavra, para encaminhar
a favor.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Louremberg
Nunes Rocha, para encaminhar à favor.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Entendo que os argumentos le
vantados pelo Constituinte Flávio Palmier da Veiga
são pertinentes, porque S. Ex' se apresenta aqui
não por ato prôprío, por vontade própria, mas
designação do Presidente da Constituinte. E, nes
te caso, tendo ficado excluído de uma outra Sub
comissão, esta votação aqui, hoje, com a sua ex
clusão e de outros Constituintes designados ofi
cialmente, para esta Subcomissão, poderá gerar,
inclusive, a nulidade das votações que se fizerem,
hoje, aqui. Porque, no momento em que S. Ex'
e qualquer desses Constituintes, cerceados do di
reito de livreexpressão aqui na Subcomissão, para

dar o seu voto, recorrerem à Mesa da Constituinte,
essas votações serão anuladas na medida em que
o seu voto ou o voto de qualquer deles pudesse
decidir em sentido contrário qualquer votação de
qualquer tipo de emenda em separado aqui hoje.
Até por economia processual, parece-me, porque
teremos que refazer todas essas votações na me
dida em que excluído de uma Comissão, sem
iniciativa própria, mas por iniciativa da Mesa da
Constituinte, S. Ex'" podem, de maneira alguma,
ficarem excluídos de participarem desta SubCC'
missão, na minha opinião. E, isso, poderá gerar,
inclusive, a nulidade das votações que se fizerem,
hoje, aqui.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar
contra.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Octávio Elí
sio para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Evidentemente encaminho contra, mas com cer
to constrangimento diante dos dois colegas, na
medida em que S. Ex'" aqui, presentes, pretendem
exercer o seu direito de participar e acho que
têm o direito. Eu quero encaminhar contra S.
EX' que se constituirem como membros efetivos
desta Subcomissão e, como tal, além de partici
parem também, terem o direito ao voto. E o faço
baseado, fundamentalmente, no fato de que este
assunto foi objeto de deliberação desta Subco
missão, em sessões anteriores. Inclusive por um
requerimento de minha autoria a V. Ex' foi feita
a consulta ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte. E, o fundamento que tínhamos para
esse requerimento era basicamente o fato de que,
durante todo o funcionamento desta Subcomis
são, funcionamos com os 21 membros que, obe
decendo a dispositivo do Regimento, fizeram par
te do núcleo básico de membros efetivos desta
Subcomissão, que se instalou, de acordo com
o Regimento, 24 horas ap6s a instalação da Co
missão Temática.

O Regimento prevê que: 24 horas após à insta
lação da Comissão Temática, com seus 23 mem
bros, as Subcomissões devem se instalar. E, en
tendemos, nós, quando discutimos este assunto,
aqui, que a instalação significa: designação dos
seus membros, eleição da Mesa e a designação
do Relator. Assim procedemos de acordo com
o Regimento. É por razão e, principalmente, pelo
fato de que a Subcomissão deliberou a respeito
e ratificou nesta reunião que os 4 membros enca
minhados como efetivo e os 5 encaminhados co
mo suplentes não fazem parte desta Subcomissão
para efeito de participação nas reuniões de delibe
ração final e de votação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex" Concedida a palavra a um, para
falar contra, e outro para falar a favor; vamos deci
dir esta questão. Evidentemente, os dois Consti
tuintes vão compreender que não terão direito
a voto até porque, assim estaremos garantindo
que a Subcomissão possa deliberar, solucionan
do esta questão.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Eu não tive o direito de votar lá.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos a V. Ex"...

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA- Agradeço à compreensão de todos e
acatarei, naturalmente, a decisão da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos à manifestação de V.Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Agri
pino Lima.

O SR. CONSTITUiNTE AGRIPINO LIMA 
Gostaria de esclarecer que não cabe culpa alguma
a este Constituinte pelo Expediente da Secretaria
não ter chegado em tempo hábil. Pois, este Cons
tituinte não participou de nenhuma Subcomissão
e não votou em nenhuma Subcomissão até agora
e, SÓ,está fazendo parte - apesar de tardiamente
- desta Subcomissão, por causa das informa
ções que chegaram muito tarde.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agra
decemos à manifestação de V. Ex".

Vamos tomar os votos nominais.
Vou colocar em votação se mantenho ou não

a decisão. Se a Subcomissão mantiver a sua deci
são, significa que S. Ex" não participarão do direi
to a voto, poderão discutir o que já foi deferido
antes. Está nos termos do regimento.

Srs. Constituintes, vamos votar se a Subcomis
são mantém ou não a decisão. Vota SIM quem
quer manter a decisão e, em conseqüência o voto
SIM não dá direito a voto aos dois eminentes
Constituintes. O voto NÃo derruba a decisão ante
rior da Subcomissão e, em conseqüência dá direi
to de voto aos dois eminentes Constituintes. Esta
Presidência vai abster-se de votar e só votará em
caso de empate.

(Procede-se à votação)

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sim, em
virtude de este Relator ter insistido por 3 vezes
junto à Presidência da Constituinte, para respon
der à carta do Presidente desta Subcomissão e
não houve nenhuma resposta. Então, voto SIM,
por este motivo.

(Prossegue a votação.)

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA 
Quero fazer uma declaração de voto. Voto para
que ambos pudessem votar, por todos os motivos
invocados, especialmente, pela defesa de cercea
mento que fez o Constituinte Louremberg Nunes
Rocha, mas sou inteiramente contrário às atitudes
do Presidente desta Casa que, arbnreríamente,
e ferindo o Regimento lnterno, toma as delibe
rações as mais esdrúxulas e as mais absurdas
possíveis. Votar, NÃo, significaria concordar com
essas medidas tomadas arbitrariamente do Presi
dente Ulysses Guimarães, nesta Casa. E, eu, ja
mais concordaria em ferir o Regimento para dar
a S. Ex" uma autoridade que S. Ex' não possui.
Por isso voto SIM. (Palmas.)

(prossegue a votação.)

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Voto
SIM,declarando explicitamente, que o faço cons
trangido em estar inibindo o direito de uma partici
pação mais ampla dos colegas, mas pejas razões
invocadas na defesa do Constituinte Octávio Elí
sio.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vota
ram SIM9 Srs. Constituintes e "NÃo" 8 Srs. Cons
tituintes.

Mantém·se a decisão.
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Esta Presidência, em reconhecimento à forma
cavalheiresca com que o Constituinte Flávio Pal
mier da Veiga se dirigiua esta Presidência e, tam
bém, da mesma forma, com que o Constituinte
Agripino Uma se dirigiu a esta Presidência e a
esta Subcomissão, pede aos mesmos compreen
são. E esta Presidência ratifica um número muito
grande de vezes, através da Assessoria, foi pedido
ao Presidente Ulysses Guimarães que respondes
se ao oficio desta Presidência. Fui, agora, neste
instante, informado que o Relator desta Subco
missão por três vezes, também ele, pediu ao Presi
dente Ulysses Guimarães que respondesse a esta
consulta. E ratifico,embasado, especialmente, na
queles dois parágrafos, o parágrafo quarto e pará
grafo quinto, do art. 13 do Regimento...

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA-Os Constituintes que foram preju
dicados não podem ser prejudicados por atos
de terceiros. Se há omissão do Presidente da
Constituinte,os Parlamentares não poderiam ficar
prejudicados; juridicamente isso não tem sentido.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós
mantemos, então, a decisão.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, queria agradecer a V.
Ex' a maneira democrática como V. Ex"agiu neste
caso, peço desculpas aos companheiros ao trazer
este problema aqui e dizer que ficaria aqui, como
Constituinte, sem direito a voto, colaborando, ten
do em vista que apresentei a esta subcomissão
27 propostas em defesa do melhor ensino no
País. Só quero dizer uma coisa que eu lamento:
é que a experiência, a cultura, a vivência do nobre
Constituinte Aécio de Borba não fez com que
S. Ex' defmisse mais a posição de dois compa
nheiros que queriam participar com o voto ao
invés do posicionamento e das atitudes do Presi
dente da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós
agradecemos a V. Ex' e teremos V.Ex' com muito
prazer em nossa companhia, inclusive, já havía
mos antes deferido o que V. Ex' tem direito, pelo
Regimento, à participação. Esta questão é ques
tão vencida.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Solicito ao Presidente apenas a palavra para refor
çar,junto aos dois companheiros, os Constituintes
Aávio Palmier da Veiga e Agripino de Oliveira
Uma, primeiro...

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - A Pre
sidência solicita que o mesmo cartão que é dado
aos demais Srs. Constituintes seja providenciado
para os nossos Constituintes que aqui estão nesta
posição. E estaremos com mais insistência ainda
tentando equacionar este problema, mesmo que
impedidos de votar nesta tarde, por estas razões,
para que V. Ex'" possam estar conosco já na se
gunda-feira, quando teremos a questão da reda
ção final e nos demais dias esta Presidência tem
a certeza de que V.Ex" terão uma grande contri
buição ao processo constituinte na matéria espe
cífica que estamos discutindo aqui.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Quero apenas me dirigir aos dois companheiros,
para reafirmar o constrangimento do meu enca
minhamento de voto e da minha participação ao
votar contra o direito de voto dos dois compa-

nheiros, fundamentado em posições que havia
assumido antes e que salientei aqui hoje e insisti
com S. Ex'" da importância que esta Comissão
terá de receber, aquí, a contribuição e o apoio
de S. Ex'" nas discussões das matérias que serão
aqui votadas. A S. Ex'" peço que tenham com
preensão da posição que assumimos aqui hoje.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex"

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte
Sólon Borges dos Reis

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Nós seríamos os últimos a votar contra
qualquer companheiro. Não se trata das pessoas
que merecem todo o respeito, consideração e
cuja experiência pode ser útilem qualquer Comis
são, trata-se de manter uma decisão que foitoma
da na ausência e que deve ser mantida na presen
ça. O voto é o mesmo - na ausência ou na
presença - porque não é questão pessoal, não
é questão de estar presente ou ausente. Aquestão
não foi resolvida pela Mesa e a responsabilidade
da situação de que os companheiros foram víti
mas de um ato que não foi esclarecido não é
desta Comissão. De maneira que, a Comissão
está coerente e os companheiros sentiram e sen
tem que é preciso responsabilidade, que é preciso
ordem e obedecer o Regimento.

Os companheiros acreditaram numa designa
ção que não foimantida apesar de todo o trabalho
do Presidente e até do Relator que se empenhou.
Quando e se for esclarecido, então poderemos
contar não só com a voz, mas também com o
voto desses companheiros a quem nós homena
geamos, votando na presença, como votamos na
ausência.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex"

Nós temos as emendas ao art. 1°Vamos agora,
então, proceder a votação dele.

Temos três destaques ao art. 1° Destaque para
a Emenda no172/8 do Constituinte Sólon Borges
dos Reis:

"A educação, direito de todos e dever do
Estado, será promovida e incentivada por t0
dos os meios, com a colaboração da família
e da comunidade, visando o pleno desenvol
vimento da pessoa e ao compromisso do
ensino, com os princípios da liberdade, da
solidariedade humana e da responsabilidade
pessoal, política e social, para a democracia,
o bem comum e o repúdio a todas as formas
de preconceito e discriminação."

Emenda n° 209-1 do Constituinte Florestan
Fernandes:

"A educação um direito fundamentai, uni
versal e inalienável é dever do Estado e será
promovida visando ao desenvolvimento ple
no da personalidade humana a aquisição de
aptidões para o trabalho, a formação de uma
consciência social crítica e a preparação para
a vida em uma sociedade democrática."

A emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa é
aditiva de parágrafos.

Parágrafo 1°- "Incumbe ao poder públi
co competente dar prioridade em seus orça
mentos e em sua política educacionmal, a
educação gratuita de tempo integral às crian-

ças com alimentação, assistência médica e
odontológica.

Parágrafo 2°- Constitui crime de respon
sabilidade o não atendimento ao disposto
no parágrafo deste artigo."

A questão com que nos deparamos, agora, é
a seguinte:

Esta Presidência propõe, por sugestão do Vice
Presidente Aéciode Borba, a seguinte sistemática:
temos duas emendas e o texto original do substi
tutivo. O Constituinte Aécio de Borba propõe que
em relação a esta votação se proceda da seguinte
forma:

"Vote-sepela manutenção ou não do texto
frente as duas emendas; se mantido o texto,
caem as duas emendas; se rejeitado o texto,
votar-se-á uma emenda contra a outra. Aque
obtiver maior número de votos será conside
rada aprovada."

A Mesa consulta se a Subcomissão aceita este
procedimento.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Sr. Presidente, os Constituintes presentes
e que pediram destaque não terão direito a voto
para sustentação?

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Terão.
Estamos apenas elegendo o procedimento de vo
tação, para que S. Ex" até possam fazer a sua
intervenção, se for o caso, já com o conhecimento
prévio do procedimento para a votação.

Como não há discordância, está aprovado, en
tão.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, quando tivermos
3 emendas, como seria feito, então? No caso de
2, uma contra a outra? E quando tivermos 3,
4, em cima do mesmo artigo?

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Penso
que teremos de eleger, eventualmente, votando
as que tiverem maior número de votos e, depois
uma contra a outra. Parece que é o procedimento
único capaz de nos tirar deste impasse.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ 
Apenas um esclarecimento, Sr. Presidente: o pro
pósito do Constituinte Aécio de Borba é altamente
prático, apenas me ocorre um pequeno porme
nor. O texto do substitutivo já está votado e apro
vado; portanto, não cabe o caso de votar o texto
substitutivo novamente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência compreendeu isto. No entanto, ele
foi aprovado em globo, ressalvados os destaques.
É preciso ter presente se a Subcomissão quer
manter especificamente este artigo frente às
emendas ou não. Se desejar manter este artigo
frente aos destaques, caem as emendas. Se dese
jar alterá-lo, é porque ela terá manifestação, em
relação a uma ou outra emenda.

O SR. RELATOR-GERAL (Artur da Távola)
Sr. Presidente, acho muito mais simples que cada
representante faça a defesa da sua emenda; apro
vada, ela entra no texto;não aprovada, mantem-se
o texto, não será preciso discutir mais.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - A su
gestão do nosso Vice-Presidente está sendo con
testada. Nós consultamos sobre esta outra a1ter-
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nativa,apresentada pelo Constituinte Louremberg
Nunes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOURÉMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, respondendo a
esta consulta, indagaria do eminente Constituinte,
na sua sugestão, como se decidirá a respeito de
qual a emenda a ser votada antes, e se a sua
aprovação prejudica a outra ou não?

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Não. Neste caso, se houver aprovação, a partir
daquele momento, o substitutivo constará com
aquela modificação e a emenda seguinte írá con
frontar-se com esta que passará a ser do texto
do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Aseguinte não será, então, consi
derada prejudicada pela aprovação da primeira?

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Não! De maneira alguma.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Mas ela passa a integrar o texto
com suas vantagens em termo de necessidades
de quorum de maioria, para derrubá-la?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência quer esclarecer o seguinte: este não
pode ser um critério geral. Neste caso do art.
10 com estas duas redações a resposta é sim.
Se aprovada esta proposta, cai a segunda pro
posta, porque é texto de redação proposto ao
mesmo artigo. Se rejeitadas as duas, evidente
mente, prevalece o substitutivo. Se rejeitada a pri
meira, votamos a segunda; se aprovada a segun
da, prevalece sobre o texto original.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Por
isso é preferível a fórmula inicialmente oferecida
pela Mesa, muito mais justa.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Decidi
remos o critério em cada caso.

AMesa assume, como sua, a proposta do Cons
tituinte Louremberg Nunes Rocha, neste caso,
Constituinte Jorge Hage. Repetindo, temos dois
destaques - a ordem de votação será a ordem
de preferência constante na apresentação, no nú
mero do requerimento apresentado por priorida
de junto à Secretaria da Subcomissão. Neste caso,
o requerimento do Constituinte Sólon Borges dos
Reis tem o número 13 e do Constituinte Florestan
Fernandes o número 26. Portanto, votaremos ano
tes o do Constituinte Sólon Borges dos Reis.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Leu
remberg Nunes Rocha, pela ordem.

O SR. CONSTITUlNTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Quero somente questionar que
V. Ex', como Presidente, com poder de decisão,
há poucos instantes, antes de atender uma ques
tão de ordem já tinha dado por aprovada a maté
ria. Como fica a questão do Presidente?

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - A ma
téria foi aprovada em globo com ressalva dos
destaques.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, ainda não está, infelizmente, suficien
temente claro. Vamos supor, encão, neste caso
preciso? Temos duas propostas a serem votadas
contra o texto do Relator. Sendo a primeira pro
posta aprovada, segunda também cai?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ê
evidente, pois o texto é o mesmo para o mesmo
artigo. A dificuldade que pode estar havendo é
que se poderia entender que quem votou na pri
meira proposta não possa votar na segunda. Isto
não é correto. Todos os Constituintes poderão
votar na primeira e todos os Srs. Constituintes
poderão votar na segunda proposta, se não for
prejudicada pela aprovação da primeira.

Repetindo o procedimento, e abrindo em segui
da a palavra.Temos o art. 10 com a redação ofere
cida pelo Constituinte Sólon Borges dos Reis e
temos o art, 1q com a redação já oferecida pelo
Constituinte Chico Humberto, e destaque pedido
pelo Constituinte Florestan Fernandes.

Vamos, agora, abrir a palavra para a defesa
do texto. Primeiro para o Constituinte Sólon Bor
ges dos Reis, se o desejar, ou outro Constituinte,
depois para o Constituinte Florestan Fernandes,
se o desejar, ou outro Constituinte.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, enquanto aguardamos a palavra do
Constituinte Sólon Borges dos Reis, para o enca
minhamento da votação, claro, todos os Srs.
Constituintes têm toda a orientação que já foi
prestada, a documentação toda. Ocorre, porém,
que estamos na expectativa de que haja uma
acompanhamento mais intensivo possível por
parte da população. Então, seria, talvez, conve
niente que fosse feita a leitura do texto para que
os membros da imprensa eventualmente presen
tes e também as outras pessoas que estão acom
panhando, na qualidade de constituintes como
o povo organizado, pudessem seguir com maior
precisão o processo de votação. Então, que seja
feita a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Foi
o que esta Mesa [á fez com relação às emendas
que estão sendo discutidas.

O SR.CONSmUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM - O substitutivo não foi lido.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-Otexto
do substitutivo já foi lido ontem e foi distribuído
a todos os Senhores membros da Subcomissão,
além de V. Ex' já dispor de um exemplar na sua
mão.

Esta Presidência já havia consultado o Sr. Rela
tor, antes, se desejava ler o seu substitutivo e o
Sr. Relator havia agradecido a oportunidade. Po
demos, agora, retomar esta questão.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Peço per
dão, porque não entendi a pergunta do Presidente.
Entendi que me consultava se eu gostaria de todo
o substitutivo; um artigo, eu farei com o maior
prazer.

Ei-Io:

"Art. 19 A educação, direito de todos e
dever do Estado, será promovida e incen
tivada por todos os meios com a colaboração
da famíliae da comunidade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa e ao compro
misso do ensino, com os princípios da liber
dade. da democracia, do bem comum e do
repúdio a todas as formas de preconceito
e de discriminação."

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex' Quero dizer que a decisão desta
Mesa de votar pela ordem de apresentação do

requerimento do destaque encontra respaldo no
art. 189 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que é aplicado, subsidiariamente, de
acordo com o que é explicitado no Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Concedo a palavra ao Constituinte Sólon Bor
ges dos Reis por 3 minutos improrrogáveis.

O SR. CONSmUlNTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Considero fundamental a educação, os
fins, que são o que há de mais importante: a
definição de uma filosofiada educação. Se educa
dor fosse onipotente, a educação pudesse tudo,
e se isso fosse lícito,não seria lícito.Que faríamos
com esta educação da nossa infância e da nossa
juventude? Teríamos que levar uma infância e
uma juventude revoltada ou submissa, crente,
idealista ou filosófica, leal ou desleal? Raquítica
e sábia ou atlética e ignorante? O valor da educa
ção considero fundamental sobre tudo o mais,
na problemática da educação. Por isso propus,
aceitando o texto do Relator, a inclusão de dois
valores que não figuram aí: a solidariedade huma
na e a responsabilidade pessoal, política e social
das futuras gerações. O que propondo é que,
nesta definição fílosôfíca, seja incluída a solidarie
dade humana como um valor que deve ser culti
vado pela educação e o que há de maior carência
no nosso tempo: a responsabilidade pessoal, polí
tica e social.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Florestan Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Este texto consta do meu projeto,
da minha proposta que foi apresentada ao Consti
tuinte Calmon, e a esta Subcomissão. O Consti
tuinte Chico Humberto teve a gentileza de trans
formá-lo numa emenda, e por isso que assumi
aqui, já que S. Ex'está ausente, a responsabilidade
da defesa do texto que eu tinha incluído no meu
projeto. Acho que há certas definições de educa
ção que as Constituições brasileiras repetem de
\.lI11a forma mecânica, renovando, repisando, con
ceitos que nem são constitucionais - são jusna
turalistas. Por isso, procurei definir quais são os
objetivos centrais da educação, numa sociedade
democrática, e principalmente aquele elemento
essencial; uma sociedade democrática não é
igualitária. A solidariedade humana nesta socie
dade está sujeita a várias limitações, e o bem
comum quase sempre é uma proclamação ideo
lógica da Igreja católica. Os próprios cristãos, às
vezes, esquecem-se do bem comum. A definição
que apresentei é uma definição que acredito res
ponder, aquilo que é essencial para se entender
a igualdade de direitos na distribuição das oportu
nidades educacionais. Por isso insistique a educa
ção - direito fundamental universal, inalienável
- é dever do Estado e será promovida visando,
em primeiro lugar, ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana, não só da personalidade
humana de quem pode, de quem é rico, mas
a personalidade humana daquele que é oprimido,
é excluído. A escola deve preencher a mesma
função, e não subalternizar as classes, através da
ideologia de um setor dominante. Em seguida
falo na aquisição de aptidões para o trabalho.
O trabalho é o príncípel valor em qualquer socie
dade humana. Eatravés dele que o homem mu
dou a natureza, criou a cultura, e deu origem
à História.Então, é fundamental por isso, colocar



Julho de 1987 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Quinta-feira 23 189

o trabalho em primeiro plano como um elemento
fundamental do conceito de educação. Em segui
da a formaçáo de uma consciência social crítica.
Esse é o sinete, é o elemento central de uma
educação modema. Não se trata de entender o
educando como página em branco, e a educação
como tendo por fim, apenas transmitir a ideologia
do setor dominante, mas de transmitir a todos
uma consciência crítica das condições de existên
cia. E finalmente, a preparação para a vida, em
uma sociedade democrática. Esse é o elemento
que define em termos essenciais o sentido do
conceito.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex', abro agora a possibilidade de
defesa do texto do substitutivo.

O SR. RELATOR (João Calmon) - A Consti
tuição atual, que não pode ser considerada um
modelo ou uma fonte de inspiração, declara no
art. 176:

"A educação inspirada no princípio da uni
dade nacional, dos ideais de liberdade e soli
dariedade humana, é direito de todos e dever
do Estado, e será dada no lar e na escola."

O Relator entende que o seu texto, e consta
do substitutivo, é mais abrangente e mereceria
a aprovação desta Subcomissão. A educação é
o direito de todos e dever do Estado, será promo
vida e incentivada por todos os meios com a cola
boração da família e da comunidade visando o
pleno desenvolvimento da pessoa e o compro
misso do ensino nos princípios da liberdade, da
democracia, do bem comum e do repúdio a todas
as formas de preconceitos e de discriminação."

E sob este aspecto, creio que este texto é mais
abrangente do que outros que estão sendo sub
metidos à apreciação desta subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V.Ex- Agora vamos votar.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra, para uma questão de ordem, o nobre
Constituinte Sólon Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - A minha proposta não é excludente com
relação à proposta do Constituinte Florestan Fer
nandes, temo que a rejeição dessas propostas
redundem na manutenção do texto, quando as
duas propostas a meu ver - a minha proposta
cabe perfeitamente dentro da outra proposta 
não se excluem. Então, indago que sendo assim
elas não poderão ser na votação, na eventuali
dade, aceitação dessas duas propostas

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
questão já é prejudicada pelo critério de votação
definida. A aprovação da proposta de V.Ex' impli
cará exclusão do substitutivo e da proposta do
Constituinte Florestan Femandes.

Esta Presidência insiste em que ambas são re
dações ao Art. 1°, em tal hipóte se esta questão
é uma questão vencida.

Vou chamar para a votação nominal.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
SR. Presidente, peço a palavra, antes da votação,
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Constituinte Aécio de Borba.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Chegou um membro titular da Comissão perten
cente ao PMDB, estavam votando dois suplentes
do PMDB; em chegando um titular, obviamente
não terá ensejo de votar os dois. Pergunto a V.
Ex- qual dos dois votará?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A pri
meira pergunta que faço é se a chegada do titular
do PMDB fica apenas uma vaga para o PMDB?
Quantos Constituintes do PMDB titulares, estão
presentes neste momento? Leia os nomes por
favor.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE ~ORBA
- Antônio de Jesus, Bezerra de Mello, Hermes
Zaneti, João Calmon, Louremberg Nunes Rocha,
Marcia Kubitschek, Octávio Elísio, Osvaldo Sobri
nho, Tadeu França, e Ubiratan Aguiar. Só um
está ausente que é o Constituinte Paulo Silva.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Votará
o Constituinte José Carlos Sabóia, o primeiro assi
nar o livro de presença.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DE QUEIROZ
- Pela ordem, Sr. Presidente. Tenho impressão
de que o membro que assume só tem direito
a voto na seguinte votação, gostaria que V. Ex
verificasse o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nós,
agora, estamos iniciando um processo de vota
ção. Nós vencemos o substitutivo neste momen
to. V.Ex- tem razão. Obrigado a V.ex'

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
- Sr. Presidente, o PDT tem membro nesta Sub
comissão e não havia Suplente. Pergunto a V.
EX" se neste momento há Suplentes?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Lasti
mo informar a V.EX" que esta questão já foi objeto
de longa discussão nesta tarde, e foi decidido
pela negativa de aceitação de dois membros titu
lares indicados pelo Presidente Ulysses Guima
raes por considerar ferido o Regimento Interno
no art. 13 § 4° e 59.De modo que, esta questão,
Data Vênia pedindo a compreensão de V. Ex',
estã pejudicanda. Agradecemos a compreensão
de V. EX"

Vamos votar a redação ao art. I', proposta pelo
Constituinte Sólon Borges dos Reis.

(Procede-se a votação)
A emenda foi rejeitada, quatorze votos a três.
Votamos agora a emenda proposta pelo Consti-

tuinte Floretan Femandes.
(Procede-se a votação)

Proclamo o resultado! Nove votos a favor, nove
votos contra, uma abstenção. O Presidente deci
de: Voto sim. (Palmas.)

O Presidente está sendo alertado para uma
questão regimental importante.

Esta Presidência alertada deve revisar a procla
mação do resultado pela seguinte razão: o Regi
mento Interno, no art. 21, diz:

"Cada Comissão fala a distribuição do seu
trabalho e marcará prazo para a duração dos
debates."§ 2°. As deliberações nas Comis
sões e Subcomissões exigirão maioria abso
luta de votos."

Enquanto tal houve empate na votação. Não
houve necessidade do voto do Presidente, porque
não houve emenda em condições que desse
maioria de votos com e desempate do Presidente.
De modo que, com o desempate do Presidente,
alcançamos dez votos. Eram necessários onze,
houve uma abstenção, nove votos a favor, nove
contra, não houve condições de alcançar o quo
rum. Portanto, está rejeitada e mantido o texto
do substituivo.

O SR CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIOEUSIO 
A Subcomissão não tinha antes conhecimento
deste dispositivo regimental e, por esta razão soli
cito repetição da votação.(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Seria
despiciendo ter que repetir aqui um princípio de
Direito Universal E eu o repito a partir da própria
Presidência "a ninguém é licito deixar de cumprir
a lei alegando que não a conhece, nem ao Presi
dente da Subcomissão. Por isso, peço escusas
ao eminente Constituinte Octávio Elísio até por
que esta Presidência já havia manifestado o seu
próprio voto, reconheceu o equívoco e não tem
como retomar desta decisão.

Vamos passar para a apreciação

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, insisto na minha questão de or
dem, na minha solicitação, tendo em vista que,
inclusive, V.EX" não tinha conhecimento do dispo
sitivo regimental. Portanto, insisto na importância
de que façamos uma nova votação, cientes de
que só será aprovada aquela emenda que tiver
maioria absoluta de votantes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência não quer ser indelicada com V. EX"

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
E nem eu quero ser indelicado com V. EX"

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado. Por isso proclamou um princípio do Direito
Universal aplicado primeiro ao Presidente que de
veria estar alertado e, quem sabe, a própria asses
soria poderia ter-nos alertado em tempo. Agora,
isso não i1ideo fato de que nós deveríamos conhe
cer este texto do Regimento.

Peço escusas a V. EX"

O SR. CONSTITUINTE OcrÁVlO EÚSIO
Recorro ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.EX"
tem este direito e esta Presidência concede recur
so ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Sr.
Presidente, a questão anterior decidimos pelo Re
gimento. Então, tenho a impressão que, no caso
de nãovotarem os dois Suplentes, decidimos pelo
Regimento. Então, tenho a impressão de que a
questão é de exclusiva alçada da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência já havia deferido o recurso ao Plenário
no momento em que V. Ex> usou da palavra e
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com a mesma tranqüilidade com que esta Presi
dência insistiu, reconhecendo o que V.Ex' disse,
esta Presidência mantém o recurso ao Plenário.
Agradecido a V.Ex'

O Constituinte Ubiratan Aguiar, havia solicitado
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR 
Sr. Presidente, sobre a questão de ordem é inegá
veIos fundamentos que V. Ex' toma para inicial
mente ter como válida a votação há pouco verifi
cada. Mas há também um princípio de direito
de que a manifestação do voto se processe de
forma inequívoca. Acho que aqui não está carac
terizado de que, inequivocamente, foram tomados
esses votos, daí a razão por que acolho o pedido
do recurso do nobre Constituinte Octávio Elísio
ao Plenário, para que esse Plenário possa se mani
festar de maneira muito clara, muito limpa, a res
peito da votação há pouco verificada.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Pedro Canedo, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, apenas para uma orientação do
Plenário. No recurso, para nós não incorremos
no mesmo equívoco, eu gostaria de saber se é
maioria simples ou maioria absoluta?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O re
curso não é questão constitucional, portanto
maioria simples. .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ' CARLOS SA·
BÓIA- Para uma questão de ordem.

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

O SR. JOSÉ CARLOSSABÓIA- Eu solicitaria
ao Presidente que fizesse uma reconferêncía de
votos; porque eu fIZ a votação, não estou duvi
dando da contagem, mas deu nove a oito. Então,
pode ter havido um pequeno engano e solicitaria
uma reconferência.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Essa
Presidência agradece a V. Ex"

Votaram 18 Constituintes.
Nós vamos então decidir o recurso solicitado

pelo eminente Constituinte Octávio Elísio.
O quorum para decisão é de maioria simples.

Como a Presidência da Subcomissão, nesta ques
tão, já votou, vai abster-se de votar. Se houver
empate, irá decidir.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ QUEIROZ - Le
vando em conta o meu raciocínio de que no resul
tado final o 'parecer do Relator prevaleceu, modi
fico para NAO.

(Continua a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Procla
mamos o resultado: Votaram SIM 9 Srs. Consti
tuintes e votaram NÃo 8.

O recurso está deferido.
Vamos repetir a votação: primeiro, o texto pro

posto pelo Constituinte Sólon Borges dos Reis.
Vamos votar. O recurso foi para repetir a votação.

Como vota o Constituinte Antônio de Jesus,
ao texto proposto pelo Constituinte Sólon Borges
dos Reis, deferida a votação, novamente, por re
curso ao Plenário?

(Procede-se à votaçâo.)

Vamos proclamar o resultado: Votaram NÃo
16 Srs. Constituintes e SIM,2.

Rejeitada.
Vamos votar o texto proposto pelo destaque

solicitado por Florestan Fernandes. Emenda do
Constituinte Chico Humberto.

Em votação.
(procede-se à votação.)
Proclamamos o resultado: Votaram NÃo 9 Srs.

Constituintes e,SIM 9. Empate.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Sr. Presidente, só para uma ques
tão de ordem.

Ao votar, que seja proclamado um ajudante,
poroue aí não haverá possibilidade de erro.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Nove
votos a favor da propositura e nove votos contrá
rios. O voto do Presidente fica dispensado.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Da outra vez que desempatou
já tinha votado, e votou também agora.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência solleita a V. Ex' que ouça até o fim,
porque o Presidente vai esclarecer isto que V.Ex",
interrompendo o Presidente, pretende dizer. Esta
Presidência está anunciando que não vai emitir
o voto de desempate, porque assim mesmo não
alcançaria o quorum necessário para aprovação
da matéria.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Eu gostaria de saber, independente disso 
nesse caso não ocorrerá - eu gostaria de saber
se o Presidente, além do seu voto próprio ele
tem mais um voto?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem.
Isso eu havia esclarecido no início da votação.

O SR. CONSTITUINTEJORGE HAGE- Além
do seu voto próprio?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Além
do voto pessoal, tem o voto de minerva. Agrade
cemos a V.Ex'

Foi mantido o texto do substitutivo.
Nós temos agora dois parágrafos a serem agre

gados como proposta, pelo Constituinte Vivaldo
Barbosa. Vou lê-los:

"Incumbe ao Poder Público competente
dar prioridades em seus orçamentos, em sua
política educacional à educação gratuita, de
tempo integral, às crianças, com alimenta
ção, assistência médica e odontológica."

§ 2° Constitui crime de responsabilidade o
não-atendimento ao disposto no parágrafo ante
rior."

Algum Sr. Constituinte pretende defender o tex
to? (Pausa).

Não há inscrição para defender o texto, consí
deramos, por isto desnecessária à inscrição pa~'

defender o substitutivo.
Vamos votar.

(Procede-se à votação.)

Votaram Não 18 Srs. Constituintes.
Rejeitado.
Art. 2° destaque do Constituinte Sólon Bor

ges dos Reis. Emenda n° 21 0/4. Votação em sepa
rado do requerimento do constituinte Lourem-

berg Nunes Rocha, Emenda no 177/9. Constituin
tes Antônio de Jesus, 137/0. Vivaldo Barbosa,
27312.

Vamos ler a proposta do Sr. Constituinte Sólon
Borges dos Reis.

Dê-se ao art. 2" a seguinte redação:

"Para execução do previsto no artigo ante
rior serão obedecidos os seguintes princí
pios:

1 - Democratização do acesso, perma
nência e gestão da educação escolar.

2 - Pluralismo de idéias e de instituições
de ensino público e privado.

3 - Liberdade de aprender, ensinar, pes
quisar e divulgar as descobertas feitas.

4 - Adequação dos valores uníversais da
Pedagogia às condições concreta da socie
dade brasileira em sua unidade e díferen
ciação.

5 - Garantia de ensino fundamental para
todos.

6 - Valorização do magistério em todos
os níveis, garantindo-se aos docentes estru
turação de carreira nacional, ingresso por
concurso público. Condições condigna de
trabalho. Padrões adequados de remunera
ção. Aposentadoria aos 25 anos de exercício
em funções do magistério, com proventos
integrais, equivalentes aos vencimentos, que,
em qualquer época venham a perceber os
profissíonais de educação da mesma catego
ria, padrões, postos ou graduação. Direito
de greve e de sindicalização.

7 - Eliminação progressiva dos efeitos
das desigualdades e das discriminações so
ciais, étnicas de classe e de regiões."

Proposta do Sr. Constituinte Louremberg Nu
nes Rocha. Dê-se ao art. 2°, item 4° a seguinte
redação:

"Respeito aos valores e às condições regio
nais e locais. Item 5° descentralização da edu
cação pública, cabendo aos Estados e Muni
cípios manter prioritariamente o ensino fim
damental, obrigatório para todos."

6°Excluir este item absorvido pelo anterior.
Evidente que esta propositura do Constituinte

Louremberg Nunes Rocha, será votada caso seja
mantido o texto do substitutivo.

Proposta do Sr. Constituinte Eliel Rodrigues.
Dê-se ao item 2°, do art. 2°, a seguinte redação:

"Agregar dentro desse critério que será mio
nistrado também o ensino da teoria criacio
nista, em todos os níveis de escolaridade."

Emenda n9 137/0, a exemplo da emenda do
Constituinte Lourember gue Nunes Rocha, será
também apenas votada, uma vez mantido o texto
original.

Emenda nO 27212, Constituinte Vivaldo Barbo
sa: inclui-se no inciso V,do art.Z"; "Educação pré
escolar", e em seguida, "a Municípios".

É o mesmo caso, no caso de manter-se o texto
original.

Portanto, temos três propostas de alteração e
adição à redação do texto original a ser mantido,
uma proposta alternativa ao texto original. De tal
sorte que esta Presidência, primeiro, vai abrir a
discussão e votação da Proposta rr 210/4, do
Constituinte Sólon Borges dos Reis.

Se aprovada esta proposta, prosseguiremos a
votação já no art. 3°; se rejeitada esta proposta,
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discutiremos e votaremos as outras três emendas,
porque são emendas aditivas ao texto original.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Con
sulto a Mesa se não seria mais lógico admitir
a votação das demais emendas.mesmo quando
aprovada a n° 210, uma vez que elas não são,
na verdade, incompatíveis com a de n° 210, elas
trazem acréscimos que evidentemente foram o
ferecidos ao texto original do substitutivo, porque
era esse o que se encontrava proposto, mas elas
não são, necessariamente, incompatíveis com a
de n° 210, o que significa que os seus autores,
os seus sustentadores não terão, necessariamen
te, que se posicionar contra a de n° 210 para
poder viabilizarem as suas propostas.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Parece
que V. Ex" está ajudando a Mesa no sentido de
que, consederando que são emendas ou aditivas
ou de modificação de redação, elas poderiam não
ser consideradas prejudicadas, apenas discutidas
a posteriorl, ou seja, decidirmos o essencial da
redação alternativa, sem prejuízo dessas três, e
depois nos posicionaremos sobre elas. A Mesa
agradece a V.Ex".

AMesa, acatando questão de ordem, adota um
critério que contempla as duas hipóteses e nesse
sentido decide que, primeiro, vamos discutir e
decidir sobre o texto essencial, que é o substitutivo
e a proposta a1tentiva do Constituinte Sólon Bor
ges do Reis,sem prejuízo das outras três emendas
que discutiremos a posterlori.

A Mesa consulta se alguém quer defender a
proposta do Sr. Sólon Borges dos Reis, por 3
minutos.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - A minha proposta visa, pricipalmente,
a ampliar o conceito de liberdade que no original
se refere à, apenas, de pesquisa e comunicação
no exercício do magistério, para liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar as desco
bertas feitas. Também ela quer fazer a profúaxia
do que pode vir a ser o mal colocado munici
palismo na educação, que é matéria que deve
ser bem examinada antes de ser votada. Nós não
acatamos essa preocupação municipalista na
educação, embora a tese da descentralização e
do municipalismo seja nossa, mas há o risco de
querer dificultar - um efeito perverso acabará
dificuldando o papel do Estado e da União quando
se quer deixar o Município numa legislação sur
realista, sem recursos para cuidar de uma educa
ção com a qual ele não pode, admitido o princípio
da descentralização e do municipalismo. E, princi
palmente, ela inclui a preocupação com o educa
dor, porque todo o processo da educação envolve,
necessariamente o educador, no caso da educa
ção escolar.

O professor, depois do aluno, é a figura prin
cipal na órbita escolar e não possível que se ve
nham a traçar normas para a educação escolar
no Brasil, sem considerar a realidade atual e as
necessidades do professor e os seus direitos.Aqui
estao consignadas, talvez pela única vez em todo
esse processo de votação, em toda essa tonelada

de emendas, condições condignas de trabalho,
padrões adequados de remuneração, condições
de aposentadoria com proventos integrais, sem
defasagem para os aposentados e, enfím, o direito
de greve e o direito de sindicalização.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex", a Mesa consulta se alguém quer
defender o substitutivo? (Pausa)

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
deseja repetir o qu~ declarou no seu parecer. A
redação proposta pela emenda do nobre Consti
tuinte Sólon Borges dos Reis para o artigo 2°
pretende enumerar, de forma a mais abrangente
possível, os mecanismos necessários ao pleno
desenvolvimento do sistema educacional demo
crático. Aexplicitação mais detalhada recaiu sobre
o item da valorização do Magistério, com a pro
posta de aposentadoria aos 25 anos de exercício,
além do direito de greve e de sindicalização.

Ainda que o Relator reconheça o inestimável
valor das explicitações dos nobres Contituintes
signatários, reconhece, também, que o seu con
teúdo já está incorporado ao anteprojeto ou mere
ce um tratamento adequado em outras Comis
sões Temáticas.
A Constituição atual, por sinal, não inclui no capí
tulo da Educação a referência à aposentadoria,
que entra em um outro capítulo. Por isso mesmo,
o Relator, embora apoiando a tese de aposen
tadoria proposta, remete isso para a Comissão
competente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex".

Feitas as defesas dos pontos de vista, vamos
votar o artigo 2°, destaque solicitado pelo nobre
Constituinte Sólon Borges dos Reis e outros Srs
Constituintes.

(Procede-se à votação).

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Vamos
proclamar o resultado: votaram SIM15 Srs. Cons
tituintes e NÃo, 2 Srs. Constituintes. Está apro
vado o texto proposto pelo Sr. Sólon Borges dos
Reis, prejudicado o substitutivo.

Temos, agora, três emendas que eram, na ver
dade, emendas ao texto original, mas que não
foram consideradas prejudicadas, segundo pro
posta do Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Para
questão de ordem, tem a palavra V. Ex"

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
APenas é para um esclarecimento regimental. É
possível a qualquer Constituinte pedir destaque
em uma emenda não aprovada, e pedir que aque
le dispositivo seja votado e incluído no que foi
aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência não entendeu.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Em outras palavras, posso pedir destaque, agora,
de um item específico de uma emenda não apro
vada, e pedir que aquilo seja votado em separado
e, caso aprovado, que seja incorporado na emen
da que tenha sido aprovada?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O en
tendimento desta Presidência é de que não pode,
porque não houve o pedido de destaque para
votação em separado.

Em todo caso, se não for esse o entendimento
da Subcomissão, estaremos abertos à sua de
cisão.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Aminha proposta objetiva é a seguinte: a proposta
do Relator inclui um item que me parece da maior
importância ser incluído na emenda, que foiagora
aprovada, no destaque que foi agora aprovado.
Eu gostaria de pedir destaque deste item, para
que ele fosse incorporado ao destaque aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência compreendeu agora a sua questão
de ordem. É evidente que não pode, pela razão
de que, se fosse o desejo, quando foi feita a reda
ção da proposta votada, aquele item deveria ter
sido recuperado e inserido no texto.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex"

Vou ler: Constituinte Vivaldo Barbosa propõe
que ao inciso V,do artigo 2°, seja agregado "edu
cação pré-escolar", e em seguida à palavra "muni
cípios". Alguém quer discutir? (Pausa.)

A Mesa acata a proposição de que está preju
dicada.

A proposição do Constituinte Eliel Rodrigues
de que se agregue ao item 11 - "dentro desse
critério será ministrado, também, o ensino da teo
ria criacionista em todos os níveis de escolari
dade". A Mesa acata a mesma questão antenor,
proposta por Florestan Fernandes, considerando
que é um aditamento ao texto rejeitado.

O Constituinte Louremberg Nunes Rocha pro
põe uma redação ao item N: "Respeito aos valores
e às condições regionais e locais"; ao item V:
"Descentralização da educação pública, cabendo
aos Estados e municípios manter, prioritariamen
te, o ensino fundamental obrigatório para todos";
ao item VI: "Excluir este item, absorvido pelo ante
rior".

Com a palavra o autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Apenas para esclarecer o proble
ma do respeito aos valores.

Os valores - a dignidade da pessoa humana,
por exemplo, é um valor supremo- não sei como
são adequados. Há que haver respeito aos valores,
a este ou àquele, mas, há, no substitutivo já apro
vado, no destaque aprovado, o mesmo problema:
adequação dos valores universais, como se os
valores universais pudessem ser ajustados, apro
priados a uma nova realidade - eles existem
de per si, independentemente de realidades cir
cuntanciais ou conjunturais.

No item V, a minha idéia era apenas esclarecer
melhor a redação e abranger, nesta redação, o
item VI, de maneira a enxugar um pouco o texto.
Eu fIZ o levantamento agora, quanto à Consti
tuição, e na atual temos 3 artigos, 7 parágrafos
e 8 itens referentes à educação.

Na nossa proposta do substitutivo Calmon, já
de hoje, temos 19 artigos, 12 parágrafos e 17
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itens. Então, é preciso que tenhamos idéia de
enxugar um pouco esse texto que iremos levar
para a Comissão e depois para a frente, porque,
senão, será muito difícil, irá diluir muito.

Essa preocupação eu sempre tive nas minhas
emendas e por isso excluí um dos itens - aliás,
tenho duas propostas excluindo outros artigos 
com essa idéia de enxugarmos o nosso texto.
Realmente, em função da aprovação do destaque,
as minhas emendas não têm mais procedência.

oSR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
agradece a contribuição de V. Ex' Passamos para
o artigo 3°, que tem os seguintes pedidos de des
taque.

Eu quero, atendendo solicitação do nosso emi
nente Relator Geral, do nosso eminente Relator
da Subcomissão e, também, por reconhecimento
desta Presidência, convidar o eminente Presidente
da Comissão Temática 8, Constituinte Marcondes
Gadelha, para que S. Ex' nos dê a honra de nos
acompanhar na mesa dos trabalhos.

Emenda n° 211, Emenda n° 211-2, Emenda
rr 158-2 e Emenda 274-1 - vou pedir ao Consti
tuinte Vice-Presidente, Pedro Canedo, que leia o
texto das emendas que vamos apreciar.

o SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Por número, novamente?

Números 158-2,274-1 e 211-2.
Emenda rr 158-2 - Eunice Michiles- altera

o item li do artigo 3°,do anteprojeto constitucional,
que passará a ter a seguinte redação:

"Art. 3° .
Item 1\ - Garantia de atendimento em pré

escola às crianças de zero a seis anos de
idade."

Emenda rr 274-1 - Constituinte Vivaldo Bar
bosa - inclua-se no parágrafo único do artigo
3D

, após "brasileiros", o seguinte texto:

"À educação pré-escolar."

Emenda rr 211-2 - Constituinte Pedro Cane
do e outros, dê-se a seguinte redação ao artigo
39 do anteprojeto:

"Art. 3° O dever do Estado para om o
ensino público de todos os brasileiros efeti
var-se-á pelas seguintes obrigações:

I - garantia de ensino fundamentaI, com
duração mínima de oito anos, obrigatório a
partir dos sete anos de idade e gratuito para
todos, permitida a matrícula a partir dos seis
anos;

1\ - garantia da continuidade do ensino
obrigatório e gratuito, progressivamente ao
ensino médio, através de cursos de formação
geral, de caráter profissionalizante e de for
mação de professores de pré-escola e ensino
fundamental;

TIl - garantia de atendimento em creches
e pré-escola para as crianças de zero a seis
anos de idade;

IV - atendimento especializado e gratuito
aos portadores de deficiências físicas, senso
riais e mentais, em todos os níveis de ensino;

V- assegurar a todos os cidadãos, respei
tadas as capacidades e aptidões aprovadas
na forma de lei,acesso e aproveitamento até
graus mais elevados do ensino público, da
investigaçdo científica e tecnológica;

VI - garantia de auxílio suplementar ao
aluno do ensino fundamentaI, através de pro
gramas de material didático escolar, trans
porte, alimentação e assistência médico-o
dontológica e psicológica.

Parágrafo único. O acesso de todos os
brasileiros à educação fundamentaI gratuita
é um direito público subjetivo acionável con
tra o Estado mediante mandado de injun
ção."

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Temos
o mesmo procedimento anterior: vamos apreciar,
primeiro, a geral. Não se consideram prejudicadas
as emendas dos Constituintes Eunice Michiles e
Vivaldo Barbosa, não estão prejudicadas na vota
ção da emenda de Pedro Canedo e outros.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra V.Ex' pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Para
observar, procurando auxíliarV.Ex', que uma das
emendas já, na verdade, foi absorvida pelo substi
tutivo:a do Constituinte Vivaldo Barbosa, e a outra
está contemplada na emenda mais abrangente
do Constituinte Pedro Canedo, consulto à Mesa
se não se poderia resumir a votação a uma só,
considerando as outras já acolhidas.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
consulta os Srs. Vice-Presidentes: se foi acolhida
a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa não
há por que virmais à Mesa, no substitutivo. Então,
por favor, a nossa assessoria não deve nem fazer
chegar à Mesa o que já está contemplado no
Substitutivo, porque está implicita a sua manu
tenção se for o caso de se manter o texto, e rejei
tada se for o caso de ser rejeitado o texto.

Só para concluir: também consultamos se está
contemplada no todo da emenda do Constituinte
Pedro Canedo a proposta. (Pausa). Confirma-se
portanto: as duas estão prejudicadas. Temos ape
nas dois textos para votar.

Concedo a palavra ao Constituinte Sólon Bor
ges dos Reis, para a questão de ordem.

O SR. CONSTfTUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - É preciso confrontar os textos, porque
há casos em que o Relator deu como aceita a
emenda e não alterou o texto.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) -Já está
verificado, isso consta do texto. De modo que,
com relação a este assunto, está resolvida a ques
tão.

Com a palavra o eminente Relator para uma
questão de ordem.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
aceita o texto proposto pelo nobre Constituinte
Pedro Canedo, que ainda é mais completo do
que o que consta do substitutivo. (Palmas)

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
agradece a coloboração.

Vamos votar.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O
Constituinte Pedro Canedo tem o direito de usar

da palavra, porque é o autor do pedido de des
taque.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, queria apenas dizer que esta emen
da não somente é de minha autoria, mas de prati
camente toda a subcomissão, estando subscrita
por diversos Constituintes, como Bezerra de Melo,
Márcia Kubitschek, Florestan Femandes, Octávio
Elísio, Átila Lira, Tadeu França e Sólon Borges
dos Reis. De modo que, esta emenda, na realida
de, vem contemplar a Educação brasileira e a
maioria dos componentes desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V.Ex'

Vamos votar.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO 
Sr. Presidente, acho que também tenho direito
a usar a palavra, porque há um pedido de desta
que meu.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
binamos que um Constituinte faria uso da palavra
por três minutos. Como o Constituinte Pedro Ca
nedo usou apenas um minuto, V.Ex' poderá usar
os dois minutos complementares.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Agradeço.

Quero cumprimentar o Relator João Calmon
por ter acatado a emenda do Constituinte Pedro
Canedo, que agrega, ao substitutivo feito pelo Re
lator, dois disposítívos importantes, referentes à
questão do 2° Grau, que, pela primeira vez, o
Constituinte João Calmon, a incorpora à Consti
tuição brasileira. Pela primeira vez, estamos ins
crevendo, no texto da Constituição brasileira, atra
vés do art. 3°, ll, a garantia da continuidade do
ensino obrigatório e gratuito, progressivamente
ao Ensino Médio, através de cursos de formação
geral, de caráter profissionalizante e de formação
de professores de Pré-Escolas e de ensino funda
mental.

Esta Subcomissão marca, neste momento, um
grande passo para resgatar dívidas importantes
para com a Educação brasileira. (Palmas)

Asdemais propostas coincidem em quase tudo
com a de V. Ex'., Constituinte João Calmon, com
exceção do inciso V, que assegura a todos os
cidadãos, respeitadas as capacidades e aptidões
aprovadas na forma da lei, acesso e aproveita
mento até os graus mais elevados do Ensino PÚ
blico da investigação científica e tecnológica.

Esse inciso abre oportumdade para que a lei
ordmária repense a questão do vestibular, que
não é tratada neste dispositivo constituticional,
mas é remetida à legislação complementar ordi
nária.

Apresentarei ao Relator da Comissão Temática
uma proposta no sentido de resgatar o item em
que V. Ex'., no art.2°,garante gratuidade do ensino
em todos os níveis, o que a emenda aprovada
não garantiu. (Palmas) Quero, de público, resgatar
esse item e, desde já, que o item IVseja contem
plado pelo Relator da Comissão aqui presente.

Finalmente, no que diz respeito ao parágrafo
único aprovado na emenda do Constituinte Pedro
Canedo, peço ao Relator da Comissão que, ao
invés de dizer: "o acesso de todos os brasileiros
à educação fundamental gratuita", se diga: "o
acesso de todos os brasileiros à educação obriga
tória e gratuita é um direito público subjetivo,acío-
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nável contra o Estado, mediante mandado de in
junção." (Palmas) Só com relação à educação
obrigatória caberá mandado de injunção.

Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Vamos
votar.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Eu teria
uma ponderação a fazer ao nobre Constituinte
Octávio Elísio.

A redação do parágrafo único da emenda do
Constituinte Pedro Canedo, acolhida pelo Relator,
ainda é mais ampla. Eu faria um apelo para que
V.Ex' fizesse um rápido reexame do assunto. Diz
esse parágrafo único:

"O acesso de todos os brasileiros à educa
ção pré-escolar e ao ensino fundamental gra
tuito é um direito público subjetivo, acionável
contra o Estado, mediante mandado de in
junção."

Esse mandado de injunção, por sinal, está sen
do proposto por vários constituintes. Trata-se,
realmente, de uma iniciativa extremamente feliz.
Por isso mereceu a plena acolhida do Relator ao
elaborar o seu substitutivo.

o SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, a emenda do ilustre Constituinte
Vivaldo Barbosa, de n- 27411, diz o seguinte:

"Inclua-se no parágrafo único do art. 3°,
após 'brasileiros', o seguinte texto: à educa
ção 'pré-escolar'."

O SR. RELATOR (João Calmon) - No meu
substitutivo, já foi acolhida a Emenda rr 271-6.
O parecer do Relator foi pelo acolhimento, e a
emenda foi incorporada ao substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência consulta o Constituinte Octávio Elísio se
S. Ex" entende que o parágrafo único do texto
do substitutivo satifaz a sua preocupação. A Mesa
colocaria em votação a proposta com a manu
tenção do texto do parágrafo único. A Mesa está
disposta a abrir esta possibilidade, se isto atende
à preocupação do Constituinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELlsIO
A questão que levantei se restringe ao seguinte:
o mandado de injução - me parece - terá que
se fazer em cima daquilo que a Constituição defi
ne como obrigatório. A emenda do ilustre Consti
tuinte Pedro Canedo pressupõe o ensino funda
mentaI como obrigatório agora, mas pressupõe
também que esta obrigatoriedade irá se estender
progressivamente ao 2° grau. Quando assim
acontecer, o mandado de injunção também terá
condições de prevalecer para o 2° grau, o que
me parece importante.

O substitutivo do Relator fala em "pré-escolar"
e "fundamental". Essa questão poderia ser apro
fundada para a discussão posterior na Comissão

Tendo em vista a acolhida do RelatorJoão Cal
mon, é importante que aprovemos a emenda do
Constituinte Pedro Canedo e procuremos, na Co-

missão, compatibilizar os parágrafos únicos do
substitutivo e da emenda.

Muito obrigado.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Insisto:
isso pode ser feito agora, pois não votamos e
temos os dois textos.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Da parte
do Relator, não há a menor objeção.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Da
parte do Relator não há objeção; da parte do autor
da emenda também não. Sugiro que adotemos
agora o texto que entendermos satisfazer à Co
missão.

Votemos, considerando que o fazemos em rela
ção a uma simbiose entre o texto do parágrafo
único do substitutivo e do parágrafo único da
proposta do Constituinte Pedro Canedo. Na se
gunda-feira, teremos a redação final feita a seis
mãos: Constituinte Octávio ElíSIO, Pedro Canedo
e o Relator, João Calmon.

Se a proposta da Presidência for aceita pela
Subcomissão estaremos em condições de votar.

Repetindo: vamos votar, como texto, a proposta
do Constituinte Pedro Canedo, sendo que, no pa
rágrafo único, serão levado em conta o espírito
aqui debatido e os dois textos, para que se dê
uma redação de modo a adequar esse interesse.

Vamos votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vota
ram SIM 17 Srs. Constituintes e nenhum voto
NÃO. Está aprovado o texto; rejeitado o substi
tutivo. (Palmas.)

O art. 4° está aprovado.
Peço ao Sr. Relator que leia o art. 4°

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 4°,
que já foi aprovado sem objeções, diz o seguinte:

"Art. 4° O ensino, em qualquer nível, será
ministrado em português, assegurada às na
ções indígenas a escolarização nas línguas
portuguesa e materna,'

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex" Passo a palavra ao Vice-Pre
sidente Pedro Canedo, para a leitura das emendas
que serão discutidas nos destaques solicitados
- número e texto.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Emendas n° 124-8, 05-5, 06-3, 213-9.

Emenda n° 213-9, art. 5°:

"Art. 5° Lei complementar fixará o conteú
do mínimo obrigatório para o ensino básico,
do qual se assegurem a formação essencial
comum e o respeito aos valores culturais e
regionais, nela se prevendo a importância pe
dagógica do ensino intelectual, da educação
física, da aprendizagem do trabalho, do lazer
e da cultura."

O Consbtuinte Chico Humberto e outros:

Emenda n°006-3 - Constituinte João de Deus
Antunes:

"Insiram-se os seguintes parágrafos ao art.
5° do referido projeto:

As aulas poderão ser ministradas por pro
fessores da religião professada pelo aluno
no âmbito da sua Igreja, submetendo-se o

mesmo à comprovação da freqüência, testes
e provas aplicadas pelo professor escolhido.

Os valores alcançados na prova pelo aluno
serão periodicamente encaminhados à Dire
ção da escola pelos professores da discipli
na."

Emenda nO 005-5 - Constituinte João de Deus
Antunes:

"Substitua-se o texto do art 5° do referido
projeto pela seguinte redação:

O ensino das Escrituras Sagradas, como
parte da educação integral, constituirá disci
plina de matricula facultativa nas ecolas ofi
ciais e particulares de grau fundamental e
médio."

Emenda rr 124-8, do Constituinte Antônio de
Jesus:

"Dá-se a seguinte redação ao art. 5°:
Como parte da educação integral, o ensino

religioso, sem distinção de credo, constituirá
disciplina de matricula facultativanas escolas
oficiais."

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- É preciso esclarecer que, no substi
tutivo, havia um artigo sobre o ensino religioso
e que o projeto propõe uma mudança no conteú
do do artigo. Além disso, volta à baila a questão
do ensino religioso.

Há, portanto, duas questões sendo considera
das conjuntamente.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA URA- Questão
de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra a V. Ex' para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA URA-Sr. Presi
dente, estamos discutindo o art. 5° Tenho o Re
querimento rr 20, que trata da matéria, e o reque
rimento n° 19, que não foi citado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O art.
4° não continha nenhum pedido de destaque, de
modo que já estava aprovado.

Vou ler os destaques solicitados ao art. 5°:

"Ao art. 5° estão solicitados os destaques:
Antônio de Jesus - 124-8: Antônio de Jesus
- 005-5; Antônio de Jesus - 006-3; Átila
Lira - 0124-8; Átila Líra; requeiro, nos ter
mos regimentais, destaque para a rejeição
do parágrafo único do art. 5° do substitutivo;
ÁtilaLira- destaque de 0123-9 (que é reda
ção para o art. 5°)."

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Gostaria de solicitar o tempo regimental para
falar como autor da propositura.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V. Ex'
terá seu tempo garantido. A Mesa pede apenas
um instante de paciência de V. Ex', para poder
organizar a forma como votaremos os destaques
solicitados.

Repetindo: temos seis destaques solicitados.
Um destaque não tem emenda apresentada, e
há apenas um destaque para a rejeição do pará
grafo único do art. 5° do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER·
NANDES- Sr. Presidente, há uma diferença en-
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tre o art. 5° no substitutivo e o anteprojeto do
Constituinte Chico Humberto e outros. O ensino
religioso foi subistituído por um outro artigo.

E preciso esclarecer isso e desdobrar a questão.
De fato, há um artigo referente ao ensino religioso
e outro artigo referente ao conteúdo mínimo obri
gatório do ensino básico. É necessário fazer esse
desdobramento, caso contrário, a votação será
desencontrada.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
procedência na questão levantada pelo eminente
Constituinte Florestan Fernandes.

O art. 5° da postura do eminente Constituinte
Chico Humberto diz:

"Art. 5° Lei complementar fixará o con
teúdo mínimo obrigatório para o ensino bási
co, no qual se assegure a formação essencial
comum e o respeito aos valores culturais e
reqtonais, nela se prevendo a importância pe
dagógica do ensino intelectual, da educação
física, a aprendizagem do trabalho, do lazer
e da cultura."

De tal sorte que poderemos apreciar, primeiro,
sem incluirmos ou não no Substitutivo este artigo
e, depois, discutiremos a questão do ensino reli
gioso.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Era isto que queria situar.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pois
está deferido.

Então, a Presidência consulta se alguns dos
Srs. Constitumtes deseja defender, e pergunta ao
eminente Relator se há objeções a inclusão do
novo art. 5°, com o seguinte texto. Repetindo:

Art. 5° Lei complementar fixará o con
teúdo rnímmo obrigatório para o ensino bási
co, no qual se assegure a formação essencial
comum e o respeito aos valores culturais e
regionais, nela se prevendo a importância pe
dagógica do ensino intelectual, da educação
física, da aprendizagem do trabalho do lazer
e da cultura."

Este artigo não é contrário ao texto do art. 5°
do Substitutivo. Evidente, o Sr. Relator não acatou
a emenda. Por conseguente, não foi incluído no
Substitutivo.

A Mesa consulta o Sr. Relator sobre esta ma
téria.

O Sr. Relator (João Calmon) - Vou dar a minha
resposta em Latim:nihil obstant.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ótimo.
A Presidência fica satisfeita com a posição do
Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra a V.Ex'

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Sr. Presidente, na minha opinião,
esse dispositivo que foi lido para substituir o ante
rior, está espalhado por todo o texto. Acho que
vamos, em termos de técmca constitucional, ficar
repetindo posições e vamos perder posições lá
na frente, porque estamos repetindo muito. Esse
negócio de lazer, cultura, tem lá esses dispositivos

expressos para isso. Acho que estamos mistu
rando as coisas.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Citaria, como autor do projeto, em questão
de ordem, que tivesse o meu tempo assegurado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não,
a autoria do projeto é de Chico Humberto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Mas estou dizendo...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência já esclareceu que o ensino religioso será
discutido depois.

Agora, estamos discutindo o teor do art 5°,
proposto pelo Constituinte Chico Humberto,
Emenda n° 213/9.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Octá
vio Elísio para defender o texto.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Peço desculpas, mas não o farei.

Acho que deve ser feito pelo Constituinte Átila
Lira, que é quem propôs o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Átila Lira,
por três minutos, para defender a proposta.

O SR. CONSTITUINTEÁTILA URA- O nobre
Constituinte Louremberg Nunes Rocha, realmen
te, tratou aqui de que o texto se encontra em
vários pontos do Substitutivo, mas é importante
que fique bem clara essa questão do conteúdo
mínimo obrigatório, levando-se em consideração
todos esses aspectos: cultura, região, a impor
tância pedagógica do ensino intelectual.

Queríamos considerar o ensino religioso como
parágrafo relativo a esta matéria de que estamos
tratando. Está claro?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- O outro artigo.

O SR. CONSTITUINTEÁTILA URA- Ou, en
tão, o seguinte: até deixei de consdiderar como
artigo específico do 5°.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -AMesa
o recebeu e está discutindo como artigo isolado.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA LiRA - Exata
mente. É como artigo isolado.

Então, queria que fosse tratado como artigo
isolado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex'
está com a palavra para defender a aprovação.

O SR. CONSTITUINTEÁTILA URA- Era essa
a colocação que eu queria fazer. Considerando
que em várias partes do anteprojeto a matéria
está sendo tratada, queríamos que fosse conside
rado como um artigo em separado esses aspectos
que estão sendo aqui colocados nesta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Perfei
tamente. Temos condições de votar. Já se mani
festaram a favor e contra.

Vamos votar o texto da Emenda n°213/9, como
proposta ao art. 5°.

Digamos assim, retiremos daqui a expressão
"art. 5°", e diga-se "onde couber".

Está de acordo, nobre Constituinte, Bezerra de
Melo? (Pausa.)

Vamos votar o texto do art. 5° que dizo seguinte:

Art. 5° Lei complementar fixará o con
teúdo mínimo obrigatório para o ensino bási
co no qual, etc., (Emenda n°213/9, de autoria
do nobre Constituinte Chico Humberto).

Passemos à votação.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Norma constitucional e nunca
numa legislação ordinária.

Essa previsão de minúcias, vamos esbarrar lá
na frente.

(procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado.

Votos SIM"- 16 Srs. Constituintes
Votos NÁo - nenhum dos Srs. Constituintes.
Houve uma abstenção.
Aprovado.
Passemos, agora, à apreciação do art. 5° do

Substitutivo. Temos para ele as Emendas n
124/3, Emenda n° 5/5, Emenda n° 6/3 e mais
o pedido de supressão do parágrafo único do
art. 5°, a requerimento do nobre Constituinte Átila
Lira. As emendas já foram lidas.

Apenas, relembrando, o Constituinte Antônio
de Jesus tem uma proposta substitutiva ao texto
do art. - não se refere ao parágrafo.

A Mesa consulta se o Constituinte pode fazer
a gentileza de esclarecer-nos se mantém o pará
grafo na sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Ao invés de substitutivo, a modificativa.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Modifi
cativa. Portanto, apenas substitui o caput do art.
5° e mantém o parágrafo único.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Ele modifica um pouco o artigo e o mantém.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Mas
mantém o parágrafo único?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Pode manter o parágrafo único, exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Per
feito.

Do Constituinte João de Deus Antunes também
modificando o texto do art. 5°, caput, do mesmo
Constituinte, agregando dois parágrafos ao art.
5°, enquanto a do nobre Constituinte Átila Lira
suprime o parágrafo.

O SR. CONSTITUINTEÁTILA URA- Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra a V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) _
Queria situar aqui o seguinte que também pedi,
em destaque, a emenda de autoria do nobre
Constituinte Antônio de Jesus que trata do ensino
religioso e, ao mesmo tempo, ligado à questão
do ensino religioso, pedi que fosse rejeitado o
parágrafo único.
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o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Mesa tem facilidade de encaminhar esta questão.
Já em base, há jurisprudência firmada nesta vota
ção de hoje. Temos dois textos de artigos para
°caput do art. 5° Pela ordem, votaremos, primei
ro, o requerimento.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Permite-me a palavra, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Um
momento por favor.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Na minha exposição poderá dar...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Um
momento por favor.

A exposição de V. Ex" deverá dar-se precisa
mente sobre o que formos votar. Nobre Cons
tituinte.

O requerimento do eminente Constituinte Antô
nio de Jesus deu entrada na Subcomissão por
ordem de precedência ao requerimento do Cons
tituinte João de Deus Antunes. Por isto terá prefe
rência na palavra e na votação, o pedido de desta
que de V.Ex'

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antô
nio de Jesus, por três minutos.

O SR. CONSmUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Sr. Presidente, digna Mesa e meus caros cole
gas.

Primeiramente, quero fazer aqui o meu reco-:
nhecimento e agradecimento por já, previamente,
haver um consenso em tomo desse artigo que
ele fique fixado no caput. Em segundo lugar,
os demais destaques que solicitei, relacionados
ao mesmo, que sejam aproveitados de acordo
com a concepção da douta relatoria, se achar
que deve aproveitar parte dos demais que seja,
mas ficando no caput . Como já está aqui, acho
que está objetivo e claro, que o art. 5°, como
parte da educação integral, porque a educação,
se nós a defendemos sempre, em todos os mo
mentos, vamos ver que as definições são de cará
ter integral, que é um processo de desenvolvi
mento da capacidade física, intelectiva,social, reli
giosa; então, para que o indivíduo se ajuste ao
seu meio adequadamente. Vimos que essa parte
religiosa é muito significativa dentro de um prin
cípio democrático de educação. E vimos que não
há uma imposição. Fica como parte da educação
integral o ensino religioso sem distinção de credo,
sem ter um proselitismo religioso específico, de
uma denominação religiosa dentro do ambiente
escolar, e constituirá matéria de caráter facultativo
nas escolas oficiais.

Gostaria de sugerir que V.Ex"pusesse este arti
go em votação e desde já agradeço o consenso
dos colegas.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Defesa
para o texto do Constituinte João de Deus Antu
nes. (Pausa.)

Defesa para o Substitutivo do Relator. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
é plenamente favorável ao texto proposto pelo
Constituinte Antônio de Jesus.

O SR. CONSmUlNTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Con
cedo a palavra a V. Ex', para uma questão de
ordem.

O SR. CONSmUINTE JOÃO DE DEUS AN
TUNES - Gostaria de fazer algumas conside
rações sobre esta série de emendas que estão
sendo propostas aqui, e, de certo modo, fazer
um encaminhamento.

Há realmente uma tradição em termos de se
ter um ensino religioso como matéria facultativa
ou como dispositivo facultativo.Manifestamo-nos,
durante todo o desenvolvimento desta Subcomis
são, a favor do ensino público gratuito, laico e
de boa qualidade. Dissemos também que, em
nenhum momento, laico significaria um ensino
ateu e que, portanto, dependendo de opções co
mo estão definidos nesta emenda, poder-se-ia
examinar como tradição da Constituição, a ques
tão do ensino rellqtoso.

Quero, entretanto, dizer que algumas das
emendas que foram apresentadas pelo Consti
tuinte João de Deus Antunes, efetivamente, não
têm condição de receber o nosso apoiamento.
Ela é específica no que se refere ao ensino de
Escrituras Sagradas, no segundo caso, ela remete
à avaliação da disciplina de ensino religioso, o
que implicaria tomar-se o ensino religioso como
disciplina obrigatória. Portanto, encaminharia
contra essas duas emendas.

No que se refere à proposta do Substitutivo
do Relator João Calmon, estando de acordo em
que se deva eliminar o parágrafo único, porque
ele não tem a menor condição de viabilizar-se,
porque ele diz o seguinte:

"Defere-se aos alunos ou a seus represen
tantes legais o direito de exigir a prestação
daquele ensino no horário e programa esco
lar, de acordo com a condição religiosa dos
interessados."

Parece-me que esse parágrafo não tem condi
ções de viabilizar-sena prática. Inclusive, conside
rando-se que a questão de ser professor da rede
implicaria em sê-lo por concurso, de acordo com
o que foi aprovado. E, portanto, a exigência desse
parágrafo exigiriaque o Estado tivesse a disponi
bilidade de professores concursados para minis
trar esta disciplina.

Parece-me, também, que a emenda do nosso
querido companheiro Antônio de Jesus - que
foi durante todo o desenvolvimento da Subco
missão um defensor do ensino religioso, e nós
o respeitamos na sua missão aqui como defensor
do ensino religioso - ao definir como disciplina,
isto, na minha opinião, implicaria no comprome
timento em termos curriculares do ensino reli
gioso.

Sob este aspecto a proposta do Relator,ao dizer
será facultativo o ensino religioso nas escolas ofi
ciais, sem constituir matéria de currículo, pare
ce-me mais procedente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência quer saber se entendeu adequada
mente a proposição de V. Ex'. É no sentido de
manter o caput do art. 5" do Substitutivo, pela

rejeição do seu parágrafo único e pela rejeição
de todas as demais propostas.

A mesa quer compreender.

O SR. CONSmUINTE BEZERRA DE MELO
- Eu o faço, inclusive, em respeito ao Consti
tuinte Antônio deJesus, porque tenho certeza pelo
próprio espírito da sua emenda que ela está incor
porada no que diz o Relator tendo, entretanto,
o cuidado de não a incorporar como disciplina.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
claro.

A Presidência vai encaminhar a votação da se
guinte forma: vamos votar, primeiro, o texto pro
posto pelo Constituinte Antônio de Jesus. Se apro
vado, decidiremos sobre o parágrafo único; se,
rejeitando, votaremos a proposta do Constituinte
João de Deus Antunes. Se aprovada aquela pro
posta, decidiremos sobre o parágrafo único. Se
rejeitada, da mesma forma, porque aí, a esta algu
ra, estaremos já alcançando o esgotar das duas
propostas sobre o caput do artigo.

Vou reler a proposta do Constituinte Antônio
de Jesus, que vamos mostrar:

"Como parte da educação integral, o ensi
no religioso, sem distinção de credo, consti
tuirá disciplina de matrícula facultativa nas
escolas oficiais."

Procede-se à votação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte José Carlos Sabóia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA - Não, pelas razões apresentadas pelo
Constituinte Octávio Elísio.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - En
quanto não vem o resultado, esta Presidência quer
agregar que votou "não" pelas mesmas razões
expendidas de ordem técnica, na palavra "disci
plina" pelo nobre Constituinte Octávio Elísio.
(Pausa.)

A proposta é vencedora; 12 votos a favor e
5 votos contrários. Nossa homenagem ao Consti
tuinte Antônio de Jesus. (Palmas.)

Vamos considerar prejudicada a proposta do
Constituinte João de Deus Antunes. Vamos deci
dir sobre o parágrafo único.

Proposta do Constituinte ÁtilaUra para suprimir
o parágrafo único do artigo 5°

Temos aprovado o caput do artigo de proposta
do nosso companheiro Antônio de Jesus que já
praticamente define ou disciplina, de maneira
bem clara, o que contém no parágrafo.

Concedo a palavra ao Constituinte Louremberg
Nunes Rocha.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Dentro de uma argumentação
que tenho trazido anteriormente, estamos garan
tido um parágrafo à ação ao direito referido no
caput. Ora, não podemos fazer isso em matéria
constitucional. A todo direito corresponde uma
ação que o assegure ou garanta. Se a cada direito
se for deferir a ação correspondente à matéria
constitucional vamos fazer outra coisa, menos
norma constitucional aqui. Em função disso é
que opino para que se retire esse parágrafo único
porque, em mmha opinião, não é matéria consti
tucional como rmnta coisa que estamos votando
hoje, aqui.



196 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex' Vamos votar. (Pausa.)

Como vota Antônio de Jesus?

O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO DE JESUS
- Ao nosso Relator, voto sim.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Sim.
(Pausa.)

Como vota o Constituinte Bezerra de Melo?

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
-Sim.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - A Pre
sidência esclarece que está seguindo o mesmo
critério das votações anteriores. 05 dois votos
"sim" aprovaram o destaque à supressão. Está
em apreciação...

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, não entendi assim; se assim for,
meu voto é não.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
repetir. Peço a V. Ex" atenção no sentido de que
prosseguiremos sempre o mesmo pensamento.
Repetimos, considerando o direito de V. Ex' e
a atenção que pedimos é para que sigamos o
mesmo racíocíruo. Quando estivermos aprovan
do o pedido, evidentemete, estará, por conse
qüência, o conteúdo do pedido. Este pedido soli
cita exclusão do parágrafo único do art. 5° Quem
quer excluir vota "sim", quem quer manter vota
"não".

Vai-se proceder à votação. (Pausa)
Vaiser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram SIM, 13 Srs. Constituintes; e, NÁo,

4.
Está excluido do texto do substitutivo o pará

grafo único, ou seja aprovado o requerimento de
exclusão.

Temos agora dois parágrafos ao artigo 5°, pro
postos por João de Deus Antunes, do seguitne
teor:

"As aulas poderão ser ministradas por pro
fessores de religião professada pelo aluno
no âmbito de sua Igreja, submetendo-se o
mesmo à comprovação da freqüência, testes
e provas aplicados pelo professor escolhido."

"Os valores alcançados na prova pelo alu
no serão periodicamente encaminhados à
Direção da escola pelos professores da disci
plina."

Alguém quer defender a proposta? (Pausa.)
A Comissão, por unanimidade, entende a pro

posta prejudicada.

A Presidência quer, agora, pedir um momento
de atenção muito especial a esta Subcomissão.

Quando começamos os trabalhos, esta tarde,
afirmamos um princípio que para nós está acima
de qualquer Regimento, e até diria de qualquer
lei, porque estamos num processo constituinte
e um processo constituinte, neste sentido, busca
a afirmação da vontade dos Constituintes que o
povo elegeu para estabelecer uma nova ordem.

Embasado este princípiomaior, este Presidente
tem à disposição, e neste sentido realizou con
sultas com o eminente Relator da Comissão Te
mática 8 e com o eminente Relator desta Subco
missão, e obteve sua aquiesciência no sentido
de que retomássemos a apreciação do "item rr'
4, do artigo 2°_ gratuidade do ensino público em
todos os níveis," embasando-se para isso no pro-

cedimento que tivemos quando da votação do
artigo 3°.

Se 05 membros desta Subcomissão concor
darem com esta Presidência, ou melhor dizendo,
se não houver objeção por parte de nenhum
membro, retomaríamos para votação o item 4°,
do artigo 2° que diz:"Gratuidade do ensino públi
co em todos os níveis." Até porque este princípio
é absolutamente fundamental. Por isso que, mes
mo com a orientação da assessoria em termos
técnicos, adotando subsidiariamente, o Regimen
to da Câmara dos Deputados, esta Presidência,
com a aquiescência expressa do Relator-Geral e
do Sub-Relator propõe à Subcomissão que adote
mos esta posição.

Concedo a palavra ao Relator-Geral da Comis
são Temática 8.

O Sr. RELATOR-GERAL (Artur da Távola)
O fundamento dessa forma de votar defende, pro
fundamente, o direito de cada Constituinte de pin
çar no bojo de itens, algum item porventura ven
cido por uma emenda substitutiva. Porém, quan
do a Comissão considera que esse item tem um
valor especial, não deve o Constituinte que assim
o considere, ficarprívado da possibilidade de vê-lo
discutido e debatido. É como se fosse, e essa
figura existe em alguns regimentos, um destaque
de Plenário.

Tenho a impressão de que esta Subcomissão,
que vem conduzindo esses trabalhos com tanto
equilibrio de Plenário, admite que o Constituinte
possa pedir um destaque de Plenário para o caso
de subitens ou de itens constantes de um artigo.
Tenho a impressão de que, se for possível isso
ficará defeso: o interesse de cada um e a possibi
lidade de a Comissão decidir com o máximo de
amplitude.

Quando o Presidente me consultou, pareceu
me que esta é uma forma mais rica de legislar;
em primeiro lugar, porque ela só será feita com
a anuência de todos os membros da Comissão,
e, segundo, ela dará oportunidade de destaque
para itens que correrão o risco de ser rejeitados,
no todo, quando uma emenda substitutiva modi
ficar todos os pontos de um artigo, razão pela
qual, opino e sugiro, sem nenhuma interferência
na Comissão, que não me cabe, no sentido de
que isto ajude o trabalho do Relator,porque apro
vado ou rejeitado este item, de alguma forma
o Relator vai recebendo subsídio decisivo para
a formação da sua convicção.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex'

Eminente Senador e ConstituinteJoão Calmon,
com a palavra.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Considero
a iniciativamuito feliz, porque aprovado esse item
nós vamos eliminar uma manifestação da hipo
crisia brasileira ao longo de todas as Constitui
ções.

Hesito em declarar que no Brasil só deve ser
gratuito o ensino de 1c grau que, no passado
chamava-se de Ensino Primário. A Constituição
atual, que repete as Constituições anteriores, no
art. 176 - § 3° item IIJ diz:

"O ensino público será igualmente gratuito
para quantos, no nível médio e no superior,
demonstrarem efetivoaproveitamento e pro
varem falta ou insuficiência de recursos."
a item N - O Poder Público substituirá, gra-

dativamente, o regime de gratuidade no ensi
no médio e no superior pelo sistema de con
cessão de bolsas de estudo, mediante resti
tuição que a lei regulará."

A decisão desta Subcomissão, hoje, se reveste
de extraordinária importância histórica, porque
estaremos garantindo a gratuidade do ensino pú
blico em todos os níveis, e não apenas 19 grau.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex'

A Presidência consulta se há objeções a este
procedimento. (Pausa.)

Não há objeção. Fica aprovado esse procedi
mento.

Alerta da Mesa que antes das votações, daqui
para frente, temos itens que eventualmente pre
tendem alguns Srs. Constituintes verem destaca
dos, pinçados do texto que façam no momento
anterior à votação, por gentileza, para contribuir
mos com esta Presidência.

Vamos votar o item 4 que será agregado ao
artigo aprovado.

Item 4: "gratuidade do ensino público em todos
os níveis".

Em votação. (Pausa.)
(Procede a votação.)

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Tem que se estabelecer alguma
forma! Não é possível! Nós estamos com milhões
de crianças sem nenhuma escola, e milionários
estudando em escola pública de 3° grau, sem
pagar um tostão. Nós precisamos mais de sinceri
dade nessas soluções nossas de ir para escola,
porque nós ficamos declarando a obrigatorieda
de, o dever do Estado, e não colocamos meios
para que isso possa ocorrer.

Como iremos resolver isto? Nós não assumi
mos, na verdade, a responsabilidade pelo custo
disto. Nós temos que sentar e falar assim: "Qual
será o custo ao se dar ensino gratuito de 39 grau
também a todo mundo, neste País?" Prefiro me
abster e fazer, posteriormente, uma declaração
de voto com relação a isto.

(Continua a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-A Pre
sidência vai deixar declinar daqui para a frente
o nome daqueles que já estão comprovadamente
ausentes até este momento, solicitando à asses
soria que sejamos avisados, no momento opor
tuno, se for o caso. (Palmas.)

(Prossegue a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - 14
votos SIM, 2 abstenções. Está aprovada. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Florestan Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Sr. Presidente, talvez, por causa da
minha idade, alguns colegas me pediram que eu
fizesse chegar ao conhecimento de V. Ex' que
eles gostariam de uma pequena interrupção pelo
tempo que V. Ex' determinasse.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
consulta se 10 minutos são suficientes? (Pausa.)
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o SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)-AMesa
consulta se aceitam o intervalo de 10 minutos.
Se for o caso, a Mesa está de acordo. (Pausa.)

Então, antes de suspender por 10 minutos nós
teremos o prazer de ouvir a palavra do Constituinte
Marcondes Gadelha.

o SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADE
LHA - Dois minutos só para um breve aviso
à margem da discussão e da votação.

Antes, eu quero louvar o empenho dos Srs.
Constituintes, essa larga demonstração de patrio
tismo, sobretudo o fôlego demonstrado neste fim
de semana para os cumprimentos dos prazos re
gimentais.

O aviso é o seguinte: segunda-feira começam
os trabalhos da ComissãoTemática, da Comissão
na8, e iremos nos transferir para um outro recinto,
a Câmara dos Deputados, uma vez que não há
no Senado, nenhum recinto, nenhum ambiente
para abrigar os 63 membros das três subcomis
sões que, de agora em diante, passarão a compor
um corpo único de deliberação.

Assim, ouvido o Sr. Relator-Geral, tomei a inicia
tiva de reivindicar, junto ao Presidente da Consti
tuinte, o Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos
Deputados, para abrigar os trabalhos desta Co
missão.

As nossas reuniões, portanto, serão realizadas
no Auditório Nereu Ramos, ficando este espaço
reservado para o Sr. Relator, que aqui se instalará
com a sua assessoria, com o seu instrumental
de trabalho, a fim de receber os Srs. Constituintes,
para receber personalidades, para receber repre
sentações da sociedade civil.

Gostaria de dar uma idéia sumária do nosso
calendário de trabalho. Nós vamos discutir, evi
dentemente, um calendário mais detalhado, e as
normas de trabalho da Comissão na 8; mas nós
começamos na segunda-feira, dia 25, com o rece
bimento dos anteprojetos das subcomissões nos
termos do art. 17, § 40

, do Regimento.
O Relator terá prazo até o domingo, dia 7 de

junho; e os prazos gerais da Comissão Temática
na 8 estendem-se até o dia 15 de junho de 1987.
Há toda uma série de etapas intermediárias que
depois nós discutiremos no âmbito da Comsisão.

Era esta a idéia que eu queria dar da continui
dade dos nossos trabalhos, a partir de segun
da-feira.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Temos que apresentar emendas.
Quais os prazos que teremos para apresentações
de emendas? Quando começa e quando termina?

O SR. CONSTITUINTEMARCONDES GADE
LHA - Já a partir do dia 26, os Srs. Constituintes
poderão apresentar emendas e, seguramente, até
o dia 6, que é o último dia do Relator.

O SR. RELA.TOR JOÃO CALMON - Sr Presi
dente, pela ordem. Esta Subcomissão poderá en
caminhar o seu projeto até que horas de segun
da-feira, dia 25? Até às 8 horas?

O SR. CONSTITUINTEMARCONDES GADE
LHA - Devo dizer, sem nenhuma intenção de
estabelecer qualquer emulação, que as outras
Subcomissões irão entregar os seus anteprojetos
às 10 horas da manhã. Mas, esta Comissão tem

até meia-noite, de segunda-feira, para entregá-los.
Mas, de qualquer forma, nós procederemos a uma
reunião da Comissão Temática, às 10 horas, para
recebermos os anteprojetos. Se esta Comissão
conseguir entregar em tempo hábil, até às 10
horas, tudo bem, se não puder, entregando até
meia-noite, não haverá nada a reclamar; não há
objeção quanto ao cumprimento do prazo que
estará feito da mesma forma.

Sr. Presidente, com a permissão de V.Ex' devo
me retirar para outras providências, mas deixo
uma palavra final, uma invocação, para o pleno
êxito dos trabalhos desta Suscomissão e, mais
uma vez, as minhas congratulações por este tra
balho exaustivo, em pleno fim de semana, que
tem também grande valor a título de exempla
ridade para toda a nacionalidade!

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
suspensa a reunião por 10 minutos.

(Suspensa às 17 horas e 39 minutos, a
reunião é reabertaàs 17horas e 58minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Peço
ao eminente Relator que leia o art. 60 do Subs
titutivo.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 60
,

do Substitutivo, tem o seguinte texto:

"O ensino é livreà iniciativaprivada, obser
vadas as disposições legais."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
uma emenda ao art. 60

, de autoria do Constituinte
Pedro Canedo, a quem peço que a leia, por favor.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, passo a ler o seguinte teor:

Dê-se a seguinte redação ao art. 60 do ante
projeto: "O ensino é livre à iniciativa privada,
na forma da lei, observadas as disposições
seguintes: Dispor de meios próprios de auto
financiamento sem a destinação direta ou
indireta de recursos públicos. Submeter-se
aos padrões de organização, qualidade, pro
moção vigente no ensino público. GaraJ'1tif
aos professores e funcionários estabilidade
no emprego, remuneração adequada, car
reira docente e técnica funcional. Assegurar
gestão democrática, através da participação
de alunos, professores e funcionários de or
ganismos e deliberação da instituição".

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
uma segunda Emenda, na 052n, cujo destaque
é requerido pelo Constituinte Octávio E1isio.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
A emenda tem o seguinte termo:

"Emenda na052n: O ensino é livreà inicia
tiva privada, observadas as disposições le
gais, sendo proibido o repasse de verbas pú
blicas para a criação e manutenção das enti
dades de ensino particular."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Além
disso, em relação ao art. 60

, o Requerimento de
Destaque n- 73, de autoria do nobre Constituinte
Pedro Canedo, que pede para suprimir do art.
60

, item I, a expressão: "ou indireta" da Proposta
na214-7 de sua autoria.

Temos condições, portanto, de apreciar este
assunto da seguinte forma.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Parece-me que sendo de autoria do nobre Consti
tuinte Pedro Canedo, a solicitação da supressão
de uma palavra, não precisa ser submetido à vota
ção, porque é a expressão do seu próprio desejo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Só
que o destaque foi requerido por Ubiratan Aguiar.

A Presidência consulta ao Constituinte Ubiratan
Aguiar, se concorda com a retirada do texto, ao
qual requereu destaque, no item 1, da expressão
"ou indireta"?

O SR. UBIRATAN AGUIAR - Não, Sr. Presi
dente. Porque ai desvirtuaria totalmente o sentido

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Dis
pensa qualquer comentário, porque esta Presi
dência assegura a V.Ex' esse direito; então votare
mos mesmo como havíamos pensado. Vamos
recolocar a questão, nos seguintes termos: temos
o texto do art. 60

, do Substitutivo; temos a Emenda
na 214-7, que substitui o art. 6. do Substitutivo;
temos o Requerimento na 73 que, se aprovado
o texto da Emenda na 214-7 será apreciado para
supressão, e se rejeitado evidentemente também
estará rejeitado o requerimento. Temos a Emenda
na 52-7 que é aditiva, será votada em qualquer
caso - mantendo ou não o texto.

Então, para o processo de votação, votaremos:
primeiro, e após, evidentemente, ressalvada a dis
cussão que se fará, o requerimento de destaque
do Constituinte Ubiratan Aguiar para a Emenda
na 214-7. Se aprovada esta emenda, votaremos
a supressão proposta pelo Constituinte Pedro Ca
nedo na expressão: "ou indireta", no item 1, da
Emenda na214-7. Depois apreciaremos a Emen
da na 52-7.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Pedro Canedo para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, inicialmente gostaria de dizer que
da mesma forma em que o art 30 foi aprovado
por unanimidade, nesta Casa, aproveito a oportu
nidade para manifestar os meus sinceros agrade
cimentos de todos os signatários da emenda que
modificou, praticamente, a totalidade do art. 30

do anteprojeto desta Subcomissão. Quero mani
festar minha gratidão, e acredito que de todos
os signatários, ao eminente Relator, constitumte
João Calmon, pelo seu voto favorável ao art. 30

•

Quero também dizer que o art. 30
, em que pese

ter tido o meu nome com seu autor, ele não foi
exatamente da minha autoria. Ele fOI da autoria
dos Srs. Constituintes que o subscreveram, espe
cificamente alguns Constituintes que mais traba
lharam e que mais são entendidos na educação.
Da mesma forma, o art. 60

, que também tem
meu nome, não foi elaborado exclusivamente por
mrrn; foi elaborado também por este mesmo gru
po de parlamentares constituintes; apenas o meu
nome foi emprestado, porque um dos nossos no
mes teria que ser o autor da emenda.

Dessa forma, como isso aconteceu, Sr. Presi
dente, eu indagaria de VEx', se haveria prioridade
para o autor, para que fosse votada a supressão
de termo antes de ver votada a totalidade do arti
go?
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o SR. PRESIDENTE(Hermes Zanetí) - Asoli
citação de S.Ex' encontra amparo regimental na
medida em que, pela ordem, tem precedência
a emenda supressiva. AMesa, então, com amparo
regimental, defere o pedido de S. Ex'

O SR. CONSmUlNTE PEDRO CANEDO -
V.Ex' poderia repetir?

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - O emi
nente Constituinte pediu preferência pela votação
para supressão da expressão: "ou indireta".

A Mesa, consultando a assessoria, é informada
de que, pela ordem regimental, tem preferência
na votação a emenda supressiva. Por está ordem,
com amparo regimental, a Presidência deferiu o
pedido do Constituinte Pedro Canedo.

O SR. CONSmUlNTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, para melhor entendimento de mi
nha parte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pois
não. V.Ex' está com a palavra.

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN AGUIAR -
V. Ex' afirmou há pouco, que tem preferência
o autor por se tratar de emenda supressiva. A
emenda supressiva, melhor dizendo, tem prefe
rência. Mas a emenda supressiva não diz respeito
ao texto do Substitutivo, ela é supressiva ao texto
da emenda apresentada pelo autor.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
consulta o Constituinte Pedro Canedo se, em cola
boração com a Mesa, aceitaria a seguinte pro
posta: Primeiro votaríamos a emenda à medida
em que é votada contra o texto do Substitutivo,
ou seja, se não prevalecer a emenda, não haveria
que votar a expressão a ser suprimida da emenda,
e não do texto do substitutivo.

Correríamos o risco, eventualmente, de apro
varmos a supressão da expressão "ou indireta"
para uma emenda que, eventualmente, não apro
varíamos depois.

AMesa pede a coloboração, sempre tão ampla,
sempre tão forte, do nosso Vice-Presidente.

O SR. CONSmUINTE SOLÓN BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, Srs. Constituinte, educa
dores e profissionais da imprensa, gostaria de di
zer que talves fosse uma forma até de aprovarmos
a emenda. Acredito que talvez possamos ter ou
tros votos com a supressão desta palavra.

Sr. Presidente, já me manifestei, colaboro e con
tinuo colaborando, como sempre colaborei, e
aceito perfeitamente, mas antes gostaria de fazer
esta ressalva, porque penso que se pudesse haver
maior facilidade e votássemos, primeiro, a supres
são destas duas palavras.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EUSIO
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclare
cimento.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Tem
a palavra V.Ex' para um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, tenho para mim que, se não estou
equivocado, iremos votar a emenda de Pedro Ca
nedo e aprovando-a derrotaremos o texto do Rela
tório.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Exato.

O SR CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
E a emenda da Constituinte Abigail Feitosa, por-

que são duas emendas, sem contar aquela su
pressão, viria depois na hipótese de ser ...

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
já definiu que a emenda da Constituinte Abigail
Feitosa será votada em qualquer caso.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Em qualquer caso?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
qualquer caso: quer aprove ou quer rejeite a pro
positura de Pedro Canedo.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Certo. Porque esta é uma das questões mais im
portantes a serem decididas. E há posições.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
agradece a V.Ex'e consulta se após a ponderação
do eminente Constituinte Pedro Canedo, o Consti
tuinte Ubiratan Aguiarmantém seu ponto de vista?

O caso é o seguinte: o Constituinte Pedro Cane
do afirma que, para colaborar com a Mesa, retira
o seu pedido de precedência na votação da ex
pressão "supressívo". Mas alerta, e estou repe
tindo aqui as palavras do Constituinte Pedro Cane
do e quero estar bem firme na decisão a ser adota
da, de que este processo de votação poderá ser
prejudicial ao mérito total da emenda. É isto.

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN AGUIAR
Acho que do mesmo modo que votamos o Substi
tutivo,apesar dos destaques iremos votar a emen
da apenas do destaque sob o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
bem; está entendido. A Mesa apenas diz que hou
vesse, como em todas as questões, pleno domínio
sobre a questão também. A Mesa consulta se
há alguém, primeiro, com preferência para o
Constituinte Pedro Canedo, conforme o critério
já adotado, para defender o texto do art. 6°propos
to? O tempo regimental é de 3 minutos. (Pausa.)

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN AGUIAR
Quero defender o art. 6° Sr. Presidente, apresen
tamos o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O pe
dido de destaque é do Constituinte Ubiratan
Aguiar e já tem preferência regimental. V.Ex' de
seja usar da palavra?

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN AGUIAR
Desejo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V. Ex'
tem a palavra por 3 minutos.

O SR. CONSmUINTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, este art.6°é de fundamental impor
tância para a educação neste País. Não foi sem
razão, Sr. Presidente, que esta Subcomissão assis
tiu o depoimento de todas as entidades de classe
e que, quase em sua unanimidade, esposaram
os pontos de vista que estão consubstanciados
nesta emenda subscrita pelo Constituinte Pedro
Canedo e outros Constituintes.

Não foi sem razão, Sr. Presidente, que as discus
sões aqui acontecidas tiveram a contribuição de
Constituintes como Octávio Elísio,ÁtilaLirae este
que está ocupando a tribuna, neste momento,
na defesa da emenda, em defesa da destinação
de recursos públicos para a escola pública, por
que sentiram no exercício do cargo de Secretário
de Educação que numa Pátria que tem rrnlhões
de crianças analfabetas, crianças que represen-

tam a clientela da escola pública que não as absor
ve, porque não dispõe de meios. E como dispor
desses meios, que já são escassos, e dar outra
destinação senão aquela da escola pública? Vi
aqui há pouco, Sr. Presidente, quando mostra
vam-nos, em cartazes, quanto custa o aluno do
curso superior que no ensino superior para o Po
der Público? Oito mil, dez mil, doze mil? Não sei
quanto custa. Mas sei que tem um custo social
que deverá ser olhado; um custo social que, inclu
sive, recomenda a atenção de todos nós e o com
promisso de cada Constituinte, neste momento,
com a educação pública deste Pais. Acima de
tudo não foi sem razão que, mesmo com a reco
mendação médica, fIZ questão de hoje estar pre
sente nesta Subcomissão, para trazer o meu voto
porque, além de tudo é um compromisso com
a educação da minha terra. Eu não ficaria cons
ciente se aqui discursasse e não estivesse pre
sente, se faltasse ou me omitisse. Ou se decide
agora, ou nunca mais! Basta de panos momos!
Vamos pôr as cartas na mesa. Se for o caso de
ajudar às entidades de natureza filantrópica, aque
las que fazem a educação como os conselhos
de bairro, a educação pública, o Poder Público
jamais irá negar-se a levar a educação àqueles
que, supletivamente, ajudam. Mas não abrir as
portas para se escamotear a destinação dos recur
sos públicos para a escola pública. Esta é a nossa
posição a favor da Emenda Pedro Canedo, na
sua forma como foi redigida. Muito obrigado a
V.Ex' (Muito bem! Palmas.)

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
agradece a colaboração e dá a palavra, por 3
minutos, ao Relator que já a solicitou.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 6°
que está sendo discutido declara que: "Será livre
à iniciativaprivada, observadas as disposições le
gais". Então, o texto remete à lei ordinária a regu
lamentação das condições de que a iniciativapri
vada poderá atuar na área do ensino. E neste
momento, repetindo uma coisa que já disse deze
nas de vezes, o primeiro dever de um homem
público é ficar em paz com a sua consciência,
o segundo dever de um homem público é defen
der os interesses de seu Pais; o terceiro dever
de um homem público é seguir as diretrizes do
seu partido. É em nome desses milhões de analfa
betos, invocados com tanta propriedade pelo no
bre Constituinte Ubiratan Aguiar, que chamo a
atenção para um grave perigo que ameaça 87%
de crianças que não terminam a escola de 1°
grau, que ameaça a continuação no Brasil de
3Dmilhões de analfabetos. Se não for permitido
o encaminhamento de recursos públicos, em pe
queno percentual, para escolas confessionais de
alto nível,todo o dinheiro federal para a educação
não será suficiente, para continuar a manter os
estudantes que, hoje, frequentam as escolas pú
blicas no âmbito federal e no âmbito estadual,
e hoje, esses estudantes não pagam nada. E sou
a favor, tanto que consagrei na minha proposta
a continuação da gratuidade em todos os níveis,
eles absorvem 72% dos recursos federais para
o ensino superior.

Na hipótese de ocorrer este colapso das escolas
confessionais de alto nível, sujeitas a uma série
de exigências, conforme veremos no art. 15, não
sobrará um cruzado, sequer, para essas crianças
que não têm voz, para essas crianças que não
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têm poder de fogo porque todo o dinheiro federal
será insuficiente para garantir além desses 30%
que já hoje não pagam e devem continuar a não
pagar, esses duzentos e cinquenta mil que estu
dam nas escolas confessionais.

De maneira, Sr. Presidente, que sugeriria, se
fosse possível que deixássemos o debate desta
matéria para quando fôssemos discutir o art. 15.
Porque é uma grave ameaça que tenho de trans
mitir a esta Casa, quando vejo essa mobilização
contra a destinação de meio por cento - meio
por cento - dos recursos federais para essas
universidades de alto nível. Quero chamar a aten
ção para o grave perigo que estamos correndo.

Sou participante de uma luta que durou 16
anos para restabelecer o percentual obrigatório
dos orçamentos públicos para a educação. Essa
vinculação está gravemente ameaçada.

Minha proposta, nesse sentido, já foi fulminada
pelo Relator da Subcomissão de Tributos e há
outras propostas de vinculação que excedem
mais de 100% do total do orçamento público.
Na realidade, esta decisão é de transcendental
importância. Pode alguém pensar, como já me
disseram, que serão mobilizadasmilhões de pes
soas para conseguir a aprovação dessa vincula
ção. A realidade histórica é outra. Quando foi apre
sentada esta proposta de emenda, nas galerias
do Congresso Nacional...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Eu
peço compreensão ao nobre Relator, porque a
Mesa não tolerou nenhum Sr. Constituinte que
ultrapassasse o tempo e pede ao Sr. Relator, por
gentileza, que conclua.

O SR. RELATOR (João Calmon) - não havia
nas galerias do Congresso Nacional uma só pes
soa quando foi discutida esta proposta. De ma
neira que, não estamos aqui preocupados com
esse 0,5/10% dos recursos federais para o ensino
superior. Estamos gravemente preocupados para
um fracasso que será deplorável, dessa vincu
lação obrigatória do percentual dos orçamentos
públicos para o ensino.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, nós temos três textos sobre
a matéria, talvez a mais importante desta votação.
Falou-se o texto original do Relator, sobre a
Emenda Pedro Canedo. Pergunto se é possível
fazer a defesa da emenda da Constituinte. Abigail
Feitosa?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -AMesa
definiu que a emenda Abigail Feitosa, em qual
quer caso, será discutida e votada, posteriormente
depois da votação desta emenda.

O SR CONSTITUINTE SÓLON BORGES'DOS
REIS - Porque ela é alternativa.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
é alternativa. A Mesa assim não o entendeu. A
Mesa entende que a emenda da Constituinte Abi
gail Feitosa de n° 52-7 não está contemplada em
nenhum dos dois textos anteriores.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO -,
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (Assen
timento do Sr. Presidente) Eu consulto a V. Ex'
se não seria possível, na votação, pelo menos
uma vez, começarmos pela letra "a" e na vez
seguinte começarmos pela última letra do alfa
beto ou o último nome, alternando, assim, as vota-

ções, Porque eu acredito que isso será mais de
mocrático e haverá mais possibilidade de os que
estão votando, sempre em primeiro lugar, terem
também condições de votar por último, às vezes
até para complementar uma votação. E isso nos
está sendo negado pela maneira como está sendo
feita a votação atualmente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -AMesa
acolhe a sugestão de V.Ex' Começa votando pela
letra "a" nesta votação, inverterá, a partir da próxi
ma votação, e assim sucessivamente. (Pausa.)

Estamos votando o texto proposto pelo Consti
tuinte Pedro Canedo com a ressalva da expressão
"ou indireta" que será objeto de apreciação pos
terior.

Como vota o Sr. Constituinte Antônio de Jesus?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Para ficar em paz com a minha consciência,
voto ao lado do Relator: Não.,

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
-Não.

O SR. CONSTITUINTE (Não identificado) 
Sim.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Não.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Como
vota o Sr. Constituinte Louremberg Nunes Rocha?

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, este debate tem
sido o mais importante, para mim, nesta Subco
missão. A aprovação da emenda leva a uma situa
ção a que o Relator já se referiu rapidamente.
Como é que ficarão neste País, nos Estados, como
o meu, as entidades assistenciais, as entidades
comunitárias, as escolas mantidas pela Maçona
ria, gratuitas todas, a CNEC no Brasil inteiro como
é que ficarão? O meu voto é não.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pros
segue a votação. (Pausa)

(continua a votação)
Vamos proclamar o resultado.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, pela ordem. Quantos votaram do
PMDB?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex'
tem razão. Esta ausente a Constituinte Márcia Ku
bitschek. Pode votar V.Ex"

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
proclamar o resultado.

Votaram SIM 9 constituintes.
Votaram NÃo 9 constituintes.
A Presidência poderia estar dispensada de pro

ferir votos, porque assim mesmo não alcança
ríamos o qaorum majoritário, mas dada a impor
tância da matéria, quero deixar meu voto de mí
nerva consignado. Voto sim.

A emenda está rejeitada por falta de quorum
para aprovação. Está prejudicado o requerimento
do Constituinte Pedro Canedo para votar em sepa
rado a expressão "ou indireta".

Vamos votar agora a propositura da Constí
tuinte Abigail Feitosa.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, eu encaminhei o requeri
mento de destaque. Peço a palavra para defender
a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência pede a compreensão do Constituinte Só
lon Borges dos Reis nos termos dos critérios que
aprovamos, a preferência é para o Constituinte
que houver encaminhado o pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Eu terei o maior prazer me dividir
o meu tempo com o Constituinte Sólon Borges
dos Reis.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Um
minuto e meio para cada um. Está deferido.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu quero reafirmar a importância da emenda,
da qual peço destaque, da Constituinte Abigail
Feitosa. O objetivo dela é reafirmar a importância
de que existam, neste País, escolas particulares
que se organizem com liberdade dentro do Terri
tório nacional. É importante, entretanto, que elas
se organizem de acordo com as suas possibi
lidades e as suas condições financeiras especí
ficas.

Não é possível, nesta realidade que o Senador
João Calmon mostrou para nós, com tanta ênfa
se, onde crianças estão fora da escola, e essas
crianças são filhas de trabalhadores, e a única
escola que elas têm acesso é a escola pública
e gratuita. Nós só vamos resolver o compromisso
da Constituinte com a educação, Constituinte
João Calmon, se garantirmos recursos para as
escolas públicas, porque há déficit de escola pú
blica. E ninguém mais do que V. Ex', lutador in
condicional da educação nesse País, salientou du
rante os trabalhos desta Subcomissão, o grande
esforço necessário para se resolver o problema
da educação. E o problema da educação para
nós é basicamente um, o de garantir às crianças,
filhas dos trabalhadores, o acesso à escola; e a
escola a que elas têm direito é a escola pública
e gratuita de boa qualidade. Sou a favor.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Sob o ponto de vista da conjuntura ele
é necessário, porém a sua própria custa, sem
a destinação de recursos do povo para a manu
tenção da escola particular de qualquer tipo. Por
isto estou a favor da emenda apresentada peja
Constituinte Abigail Feitosa, do PMDB, que diz
textualmente:

"O ensino é livreà iniciativa privada, obser
vadas as disposições legais, sendo proibido
o repasse de escolas públicas para criação
e manutenção de entidades de ensino parti
cular."

Ora, qual a diferença entre esta emenda, a qual
estou defendendo e votarei favoravelmente e es
pero que vençamos, e a outra emenda anterior
que eu respeito, mas não a assinei, embora seja
mos companheiros? Não a assinei, porque tenho
minha própria posição. É que aqui deixa, à legisla
ção complementar, que nós mesmos vamos fa
zer, a regulamentação da escola particular, mas
também deixa que ela viva das leis do mercado
e não do dinheiro público. Por isso acho que esta
é a melhor, voto com esta, porque acho funda
menta/ que o dinheiro público seja exclusivamen
te destinado à escola pública.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminar
a votação.
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o SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V. Ex"
vai falar contra a proposta? Tem o prazo de 3
minutos.

o SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, estivemos conver
sando ontem com o Constituinte Octávio Elísio,
com V. Ex' tentando estabelecer uma solução pa
ra aqueles casos que, todos concordam, ficarão
prejudicados com essa solução do corte total de
recursos que abrange, no caso, na minha opinião
e pela minha posição, apenas o primeiro grau
que é grande ponto de estrangulamento do Brasil.
O terceiro e o segundo graus nem considero para
esse efeito, mas apenas o primeiro grau, onde
entidades cornurutárías, assistenciais, a Maçona
ria, o CNEC prestam serviços em regiões desabi
tadas deste País, onde o Estado tem muita dificul
dade para chegar, o Estado não chega, ou chega
com muito atraso. No meu Estado, Mato Grosso,
temos populações inteiras que chegam do dia
para a noite, se não houver esta possibilidade
e a mínima ajuda, esses milhares de brasileiros
ficarão sem nenhum tipo de assistência escolar,
ficarão sem nenhuma oportunidade escolar.

Acredito que tenho demonstrado boa vontade,
no sentido de procurar uma solução para isso,
e estamos tentando e até continuamos conver
sando para, ou em termos de transitoriedade ou
em termos, como se achar melhor de negociar
mos uma maneira de garantir essas escolas co
munitárias, assistenciais e principalmente a CNEC
que presta, pelo menos no meu Estado, em re
giões longínquas, um grande serviço aos estu
dantes.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Vamos
votar.A Mesa alerta que a votação não é necessa
riamente de texto aditivo de item, sendo que na
redação finalpoderá apenas ser acrescido, consi
derando que a primeira parte da redação é exata
mente a mesma do texto do substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
O Senador Constituinte Louremberg Nunes Ro
cha colocou, de fato, conversações que tivemos
sobre a possibilidade de que se resguardassem
alternativas de entidades assistenciais filantrópi
cas, ainda que em caráter temporário. Por ser
nestas condições, evidentemente não se constitui
como dispositivo legal, e diante do Relator da
Comissão Temática, eu proponho a ele, que,
aprovado esse dispositivoconstitucional do desta
que que apresenta, nós viéssemos à Comissão
Temática propor às disposições transitórias da
Constituição, uma emenda no sentido de, tempo
rariamente, resguardarmos instituições com estas
características que venham a ter um apoio dentro
do programa temporário definido.

Esta é a proposta que deixo aqui ao Relator
da Comissão Temática para aprovação da emen
da da qual pedi destaque.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Vamos
votar.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr Presidente, eu gostana, se alguém
ainda tivesse interesse em falar, como é um caso
muito importante, que V. Ex"desse oportunidade,
porque talvezseja um dos casos mais importantes
que vamos ter que resolver.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência concorda, no entanto, consideramos
que foi este, também, o grande debate sempre
desta Subcomissão e, por esta razão, a Presidên
cia considera que estamos todos esclarecidos.

Considero a declaração do Constituinte Octávio
Elísio como um compromisso de S. Ex' no apoio
a esta medida das disposições transitórias, já que
não pode ser acolhido agora como texto para
a votação aqui.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIODE JESUS
- Peço a palavra, para discutir.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Vamos
votar.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- V.Ex"me cerceia a liberdade?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não,
Ex" Estou cumprindo o Regimento e a decisão
que esta Subcomissão adotou ontem.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIODE JESUS
- Mas enquanto não estiver em votação, tenho
direito à palavra.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Sr.
Constituinte, esta Presidência, ontem, dedicou a
tarde...

O SR. CONSTITUINTE ANÔNIO DE JESUS
- V. Ex" então concorda. Fico cerceado. Sou
mais um Constitumte cerceado no processo de
mocrático.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V. Ex"
estava ausente ontem. A Mesa não aceita, porque
a Mesa está cumprindo o que a Subcomissão
decidiu. De tal sorte que, para não levar este agra
vo para esta Presidência eu proponho que a Sub
comissão decida se abre a palavra ou não. Porque
ontem V. Ex"estava ausente, quando esta Subco
missão discutiu largamente e decidiu que haveria,
por 3 minutos, a palavra a favor e por 3 minutos
a palavra contra, inclusive sob o protesto de al
guns Constituintes que consideravam desneces
sário prosseguir a discussão.

Quem concorda em ceder a palavra ao Consti
tuinte Antônio de Jesus, é o que solicitou a palavra,
ou melhor, quem concorda que se reabra a dis
cussão - vou deixar mais amplo, para não ficar
marcada - quem concorda que se reabra a dis
cussão?

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
votação não há questão de ordem

Os Srs. Constituintes que concordarem em rea
brir a discussão permaneçam sentados. (Pausa.)

Os que estão contrários a que se prossiga a
discussão, levantem-se (Pausa.) Vamos procla
mar o resultado.

11 (Onze) Srs. Constituintes rejeitaram a pro
posta. Está rejeitada, por decisão de maioria da
Subcomissão.

Vamos votar.
Como vota o Constituinte Antônio de Jesus?

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIODE JESUS
- Em favor do Relator.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Como
vota o Constituinte Louremberg Nunes Rocha?

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Tendo em vista o compromisso
assumido, formalmente, pelo Constituinte Octá
vio Elísio, de acertarmos posteriormente a solu
ção deste tipo de entidade, voto sim.

O SR. PRESIDENTE{Hermes Zaneti) - Como
vota o Sr. Constituinte Atila Ura?

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA LIRA - Eu
acompanho o compromisso de estabelecer o en
tendimento, a respeito dessas instituições, nas dis
posições transitórias. Portanto, eu voto sim.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Como
vota o Sr. Constituinte Cláudio Ávila?

O SR. CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA 
Tendo participado, Sr. Presidente, dos entendi
mentos também nesse sentido, pela proposta do
Constituinte Octávio Elísio, voto sim.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Como
vota o Sr. Constituinte Pedro Canedo? Sim.

Como vota o Sr. Constituinte Aécio de Borba?

O SR. CONSTITUINTE AÉCIODE BORBA_
Sr. Presidente, a nossa preocupação na votação
anterior era a mesma que agora foi dirimida. En
tão, o nosso voto é sim.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado.

Votaram SIM 14 Constituintes.
Votaram NÃo 3 Constituintes.
A proposição foi aprovada.

O SR.CONSTITUINTE GUMERCINDO MlLHO
MEM- Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex"
tem a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, entendendo a argumen
tação que foiapresentada pelo Constituinte Sólon
Borges dos Reis, a respeito da comparação que
fez entre o texto que foi aprovado e o texto que
tinha sido proposto pelo Constituinte Pedro Cane
do, de que no seu item 3D

, pelo que entendi, há
um compromisso de garantia que seria de difícil
aprovação neste momento, nesta Subcomissão,
eu gostaria de contar com a concordância da
Mesa, do Presidente e do Plenário para exercer
o direito de fazer uma emenda de Plenário, desta
cando da proposta do Constituinte Pedro Canedo,
onde ele se refere aos itens 2 e 4 do art. 60 que
diz no item 2:

Item III - "submeter-se aos padrões de
organização, qualidade e promoção vigentes
no ensino público".

Item N - "assegurar a gestão democrá
tica, através da participação de alunos, pro
fessores e funcionários, nos organismos de
deliberação da instituição".

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência considera que, tendo havido entendi
mento de que haverá uma redação nas "dispo
sições transitórias" sobre isso é, considerando
também que já havia proclamado o resultado,
e que antes havia advertido, data venia do emi
nente Constituinte Gumercindo Milhomem, de
que aquele dispositivo seria mantido, mas haven
do o nosso pedido para que, antes da votação,
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se fizessem os destaques, mesmo textos que
eventualmente viessem a ser rejeitados, pedimos
a compreensão de V. Ex', e sugerimos que este
corpo de lideranças, que compõe esta Subco
missão e que chegaram àquele entendimento,
tenham presente a sugestão do Constituinte Gu
mercindo Milhomem, no momento em que, com
a colaboração do eminente Relator da Comissão
Temática, que aqui está presente, forem oferecer
aquele texto.

A Presidência agradece a colaboração de V.
Ex"

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Pedro Canedo, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Apenas para ilustrar ao ilustre Constituinte Gu
mercindo Milhomem, que no art. 80 essas duas
pretensões são contempladas (art. 80 do substi
tutivo).

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex"

Quanto ao art. 7° pedimos a gentileza de sua
leitura, por parte do Sr. Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon):
"Art. 700 provimento dos cargos iniciais

e finais da carreira do magistério será efeti
vado mediante concurso público de provas
e títulos, quando se tratar de ensino oficial."

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
solicita uma cópia da Emenda na210-4.

Constituinte Octávio Elísio,por gentileza, escla
reça à Mesa. Consta aqui do seu requerimento:

"Requeiro nos termos regimentais destaque pa
ra rejeição do art. 70

"

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu pedi destaque para substituir o art. 7° pelo
210-4, porque no 210-4, que corresponde ao art.
20

, está incorporada a questão do concurso públi
co necessário à entrada na carreira do magistério,
como está previsto no art. 7°

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Por
tanto, V. Ex"considera prejudicada a matéria do
art.7°?

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELfsIO
Eu considero sim, na medida que aprovado o
210-4, porque o art. 70 está incorporado na emen
da, cujo destaque foi aprovado em substituição
ao art. 20

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - A Pre
sidência consulta o Sr. Relator se concorda com
esse entendimento. Se obtivermos a concordân
cia do Sr. Relator, será matéria vencida.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 7"
do substitutivo prevê, estabelece a necessidade
de concurso público de provas e títulos, quando
se tratar de ensino oficial.

O Relator não entende por que esse artigo teria
de ser substituído por outro.

O SR CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Ele está incorporado no texto que foi aprovado.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O texto
do substitutivo é muito mais completo, segundo
parece.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu não tenho dúvida que o artigo do substitutivo
é mais completo. Ele desce a detalhes que, efetí
vamente, podem ser feitos na legislação ordinária.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Com
licença do Constituinte Octávio Elísio, que subs
creveu o requerimento de destaque, consideran
do que o Sr. Relator não concorda em retirar
o art. 70

, por entender a necessidade da sua manu
tenção, concedo a palavra para o Constituinte Oc
távio Elísiodefender o seu ponto de vista, deferirei
a palavra, em seguida ao Sr. Relator, e votaremos
a questão.

Se mantido o art. 70
, deverá haver uma adequa

ção de redação.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
O art. 20 do substitutivo do eminente RelatorJoão
Calmon foisubstituído, mclusivepor aquiescência
dele, destaque de Sólon Borges dos Reis, decor
rente da Emenda na 210-4, subscrita por ele e
outros. No inciso IV, deste destaque aprovado,
nós colocamos todas as medidas indispensáveis
à política de valorização do magistério.

"Inciso IV - Valorizaçãodo magistério em
todos os níveis, garantindo-se aos docentes:
estruturação de carreira nacional; ingresso
por concurso público; condições condignas
de trabalho; padrões adequados de remune
ração; aposentadoria aos 25 anos de exer
cício em funções de magistério, com proven
tos integrais e equivalentes aos vencimentos
que, em qualquer época, venham a perceber
os profissionais de educação da mesma cate
goria, padrões, postos ou graduação; direito
de greve e sindicalização."

Eu entendo que, apesar de mais abrangente
o art. 7°,do eminente Relator, no seu substitutivo,
eu entendo que poderiamos considerá-lo incor
porado

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
O Sr. Presidente me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pois
não, com a palavra V. Ex'

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Tenho a impressão de que ai está se dando o
caso típico do que doi decidido pela Comissão
há pouco. Este seria um típico pedido de destaque
de Plenário. Então, aprovado o destaque à emen
da Sólon Borges dos Reis, se o Plenário não se
colocar contra, aprovar-se-ia o art. 70 do Relator
e seria acrescentado no art. 2° posteriormente,
na redação.

Eu acho que é o caso típico do que o Presidente
consultou o Plenário antes.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu poderia propor, inclusive, retirar o meu desta
que e deixar o Relator a oportunidade de uma
nova redação ao inciso IV, do destaque de Sólon
Borges dos Reis.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - S. Ex'
não concorda.

Concedo a palavra por três minutos ao Sr. Re-
lator. .

O SR. RELATOR (João Calmon) - Eu lamento
profundamente não concordar. Estimaria muito

ter o prazer de concordar com o nobre Cons
tituinte.

A Constituição, obviamente, é um documento
sintético, é o sonho de uma noite de verão, ima
ginar que o texto da Constituição irá abranger
toda essa enumeração que cabe em lei ordinária.
Não estou dizendo lei ordinária, no sentido co
mum da palavra, obviamente. Então, creio que
este art. 7°, dentro da boa técnica utilizada no
mundo inteiro, é um artigo sintético que garante
consquistas que nós devemos preservar, e não
tentar mudar esse artigo por esse, que é excelente,
mas é excessivamente rrunucioso.

E já que está sendo pedida a opinião do Relator,
mantenho o texto do art. 7°,deixando os detalhes
para a regulamentação em lei ordinária, ou lei
complementar.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
IlustreRelator,o Sr. concorda em gênero, número
e grau com a minha propositura. Eu quero apenas
propor a V. Ex' que, para tomar mais sintético
o texto, aquilo que é art. 7° na sua propositura
tome-se parte do inciso VI já aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
o mesmo teor?

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Não. Com a simplificação que ele julgar conve
niente.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Com o
maior respeito que V. Ex" me merece, eu não
quero assumir esta responsabilidade, porque este
Plenário é soberano. Então nem considero que
foi a melhor solução, remeter a solução daquele
outro problema, que nós abordamos há pouco,
aqui, para as disposições transitórias num artigo
que vai ser introduzido, a nível de Comissão Te
mática.

Eu não quero, portanto, assumir nenhuma res
ponsabilidade além dessa área, deste Plenário que
é soberano. Eu não quero, como Relator, ficar
com a responsabilidade de incluir algo que não
seja aprovado integralmente por este Plenário,
que é soberano.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
entendido. Vamos votar.

A propositura, do eminente Constituinte Octá
vio Elísio, é no sentido de suprimir o art. 70

, por
compreendê-lo já contemplado na propositura
aprovada.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Eu proponho a V. Ex" retirar o meu destaque e
manter a redação do nobre Relator, incorporan
do-a ao definido para o art. 29•

Eu peço a V. Ex' que transforme isso num des
taque de Plenário.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-AMesa
acata e, ao invés de obter o requerimento para
a supressão do art. 70

, entende o requerimento
como transferência do conteúdo do art. 79 para
o item da matéria já aprovada.

Estamos entendidos? Mantemos o texto do art.
70 e o transferimos para o conteúdo da matéria
já aprovada em artigo anterior. (Pausa.)

(Procede-se a votação).
Proclamo o resultado: 14 (quatorze) votos SIM;

3 (três) votos NÃO.Está aprovada a proposição.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Sr. Presidente, eu gostaria de usar
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da palavra, antes de entrarmos no próximo assun
to, V.Ex' me concederia este privilégio?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Posso
conceder, não sei do que se trata: se é uma ques
tão de ordem, ou o que seria?

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - É uma questão essencial.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
ouvir a V.Ex".

o SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - O Constituinte João Calmon afir
mou, aqui, que nós estávamos vivendo uma data
histórica, por causa daquele princípio da gratui
dade do ensino público em todos os níveis. Mas
eu devo dizer, que nós estamos vivendo uma data
histórica, também, a outros respeitos. O Consti
tuinte acolheu a expressão "nações indígenas"
numa emenda que eu tinha proposto, nação esta
que, até agora, só era empregada pelos próprios
indígenas; o Constituinte acolheu a proposta de
estruturação de um plano nacional de educação
um grande avanço. Agora, numa outra proposta
que eu havia feito, a respeito das universidades,
nós vemos, dentro da nossa Constituição, que
as universidades estão passando a existir como
matéria orgânica constitucional.

Além disso, o Constituinte acolheu uma pro
posta, muito complexa, a respeito da criação de
um conselho nacional de desenvolvimento da
educação, outra proposta que eu fIZ, e que é a
única maneira de instrumentalizar o plano nacio
nal de educação e que irá conferir, ao Brasil, a
possibilidade de combater o analfabetismo, de
enfrentar seus vários problemas educacionais, de
uma forma racional, mais barata e mais rápida.
O constituinte acolheu e, ainda por cima, aperfei
çoou a sugestão de que se elaborasse uma nova
lei de diretrizes e bases, usando a experiência dele,
que nós não temos, determinando um prazo de
10 meses, que seria o mais conveniente.

Por isso tudo, acho que vivemos uma data his
tórica e, em grande parte, porque o Constituinte
João Calmon atendeu a algumas sugestões que
são construtivas, inovadoras e terão efeitos revolu
cionários na evolução da educação escolar no
Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Herme Zaneti) - Muito
obrigado a V. Ex", e os cumprimentos ao nosso
eminente Relator.

O SR. RELATOR(João Calmon) - Muito obri
gado ao nobre Constituinte Florestan Femandes,
o mestre dos mestres.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Art,
8° Peço ao eminente Constituinte-Relator que leia
o caput e o item III.

O SR. RELATOR(João Calmon):

"Art. 8° "As universidades e demais insti
tuições de ensino superior gozam, nos ter
mos da lei, de autonomia didático-científica
administrativa e financeira, obedecidos os se
guintes princípios:
1- indissociabilidade do ensino, pesquisa

e extensão;
n- padrão unitário comum de qualidade,

indispensável para que cumpra o seu papel

de agente da soberania cultural, científica,
artística e tecnológica do País;

Dl - gestão democrática através de crité
rios públicos e transparentes, com partici
pação de docentes, alunos e funcionários,
e representantes da comunidade na escolha
dos dirigentes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex"

Há o requerimento do Constituinte Agripino U
ma, no sentido de suprimir o item Dl e há um
requerimento de S. Ex" o Sr. Constituinte Bezerra
de Melo, no sentido de acrecentar-lhe no item
lll, depois da expressão "gestão democrática", a
expressão "nas universidades oficiais".

Alguém quer defender a proposta de Agripino
Uma, para suprimir o item I1I? (Pausa.)

Vamos votar a manutenção do item III do art.
ao.

(Procede-se a votação.).

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Eu
pedi à Assessoria que me desse o art. do Regi
mento, onde diz que cada voto será proclamado
em voz alta, contando o número, e impede a retifi
cação de voto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- Sr. Presidente peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) Não há
questão de ordem em processo de votação. Por
favor V. Ex" aguarde um pouco que nós vamos
ler o artIgo do Regimento. Esta Presidência quer
conduzir este processo de votação com a maior
lisura. Então, se não tiver razão a Presidência re
cuará, e se tiver razão a Presidência depois de
ler o artígo, manterá o voto.

Esta Presidência vai deferir o direito à ratificação
de voto, do Constitutinte Lourenberg Nunes Ro
cha, com base no art. 67 § 4° do Regimento inter
no e depois apenas o efeito de leitura para conhe
cimento da Subcomissão, porque este Presidente
proclamou uma expressão que lhe foi mostrada
no Regimento, antes do inicio da votação, para
conhecimento apenas. Está deferindo, com base
no art. 67 § 4°. Pode ratificar o seu voto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO DE JESUS
- (Fora do MIcrofone.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Agrade
cemos a V.Ex" muito obrigado, Constituinte Antô
nio de Jesus.

Esta Mesa estará aqui para garantir sempre a
livre expressão de sua consciência.

Proclamamos o resultado.
Votaram sim 16 Constituintes.
Votaram não 2 Constituintes.
Está aprovado.
AMesa defere a palavra ao Constituinte Bezerra

de Melo, para a defesa de que seja agregada,
após a expressão "gestão democratica, no item
que foi mantido, a expressão nas universidades
oficiais". (Pausa.)

Concedo a palavra, por 3 minutos, ao nobre
Constituinte Bezerra de Melo.

O SR. CONSTITUINTE BEZERRA DE MELO
- Muito obrigado a V. Ex" Sr. Presidente. Antes
de mais nada, Srs. Constituintes, egrégia Mesa,
prezado e ilustre Constituinte Florestan Feman
des, quero louvar o art. 8° que é uma cópia fiel

da emenda apresentada pelo ilustre professor e
Constituinte Florestan Fernandes.

Realmente, S. Ex" explicita a autonomia das
universidades, dizendo claramente ou dando cla
ramente, aqui, a relação de atributos essenciais
para essa autonomia.

Quando o Sr. Relator, e isso fez muito bem,
deu o seu parecer a esta emenda, concluiu pela
aprovação parcial da emenda, e não pela aprova
ção total. Está aqui aprovada parcialmente. Consi
deramos que a simples anunciação do princípio
de autonomia universitária é suficiente para a nos
sa tradição Constitucional. Todavia, pela clareza
e síntese do texto, deixamos o assunto à decisão
deste órgão, pelo acolhimento parcial, aprovada
parcialmente.

Quanto à universidade pública, Sr. Presidente,
eu acho que tem muita razão o Constituinte Ao
restan Femandes, quando fala da gestão demo
crática, ou melhor, da cogestão da universidade.
Mas, em se tratando, como aqui se tem tantas
vezes repetido, de empresas privadas de ensino,
eu acredito que não caberia na autonomia univer
sitária da empresa privada, universidades, a ges
tão democrática que isso seria deferido aos regi
mentos e estatutos de cada universidade que deli
berariam, através do seu Conselho universitário,
dos seus órgãos maiores, deliberariam a respeito.
Acho que é perigoso para a empresa privada,
no caso, acolher este artigo 8° in totum, no seu
item 111, porque cercearia, inteiramente a empresa
privada de deliberar, a respeito da nomeação ou
não, ou da eleição dos seus dirigentes. Se a em
presa, a universidade, desejar, assim, o fará, atra
vés dos seus estatutos ou regimentos, por delibe
ração do seu órgão máximo que é o Conselho
Universitário.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gumercindo
Milhomem, para encaminhar em contrário.

O SR. CONSTITUINTEGUMERCINDOMILHO
MEM - Quando, com relação a uma questão
anterior, eu sugeri a possibilidade de uma emenda
de Plenário, e o Plenário foi informado pelo Consti
tuinte Pedro Canedo de que essa questão já esta
ria incorporada no art. 8° Posteriormente, verifi
quei que o art. 8° refere-se exclusivamente à uni
versidade, o que, portanto, mantém a preocupa
ção que tinha sido encaminhada pelo Presidente
da Mesa para aqueles Constituintes que irão dis
cutir a disposição transitória, que foiaqui sugerida.

Considero que é da maior importância a partici
pação e, aliás, tem sido evidenciado em larga
monta, na sociedade brasileira e foi evidenciada,
aqui no Plenário desta Subcomissão, a partici
pação de todas as entidades ligadas à área de
educação; entidades de professores, entidades de
funcionários e entidades de estudantes. E nós
podemos verificar o quanto de progresso tem sido
dado à educação no Brasil, pela participação des
sas entidades, e pelaparticipação de agentes da
educação, de forma organizada. Acho que essa
participação é a expressão, do que acontece, não
apenas na escola, de primeiro e segundo graus,
na universidade, mas o que acontece hoje, na
nossa sociedade, em que nas empresas, nas fábri
cas, os trabalhadores têm buscado a forma de
participação, seja através de suas entidades sindi
cais, seja através de comissões da fábrica etc.
Considero que pode ser perigoso para a empresa,
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pode ser perigoso para a empresa que visa o
lucro com a educação, pode ser perigoso para
a fábrica de diplomas, mas, sem dúvidanenhuma,
para a educação é altamente vantajoso, e eu não
vejo razão nenhuma para que, no ensino oficial,
seja concedido esse direitode organização e parti
cipação e ele seja cerceado na escola particular
e empresarial.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Vamos
votar. Antes de votar, esta Presidência quer ler
o § 2° do art. 67 do Regimento da Asembléia
Nacional Constituinte:

"À medida que se sucederem os votos,
o resultado parcial da votação irá sendo
anunciado, vedada a modificação do voto,
depois de colhido o de outro Constituinte."

Vamos votar, atendendo sugestão, do Consti
tuinte Bezerra de Melo, acatada por esta Mesa,
inverteremos a ordem de chamada.

(Procede-se à votação.).

O SR.PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Vamos
proclamar o resultado.

Votaram NÃo - 10 Srs. constituintes.
Votaram SIM- 8 Srs. constituintes.
A proposição foi rejeitada.
É mantido o texto original, o texto do subs

titutivo.
Concedo a palavra ao nobre Relator, para ler

o art. 9°

O SR. RELATOR (João Calmon)

Art. go "Leifederal definiráincentivospa
ra os profissionais de nívelsuperior, que, em
seguida ao término de seu curso, exerçam
suas atividades em áreas afastadas dos gran
des centros urbanos."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Louremberg
Nunes Rocha, autor da proposição, para excluir
integralmente o texto.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Parece-me, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, que esse é, tipicamente, um texto
em que se defere, totalmente, à lei ordinária a
regulamentação. E a única palavra que poderia
ter algum sentido de garantia, seria a palavra "in
centivo", e me parece que nós temos responsa
bilidade em enxugar este texto que vamos apre
sentar. E eu acredito, até pela forma como está
disposto, está redigido este texto, que não há ne
cessidade alguma dele constar na Constituição,
muito menos como proposta desta Subcomissão.
Acho que isso se resolverá, facilmente, no futuro,
e não há necessidade alguma disso ai, acho que
é até uma oportunidade de nós enxugarmos,
mais, a nossa proposta constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - AJ
guém quer defender a manutenção do texto do
substitutivo? (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Relator,João Cal
mon.

O SR. RELATOR (João Calmon) -A idéia que
me inspirou ao tentar incluir este artigo no texto
do anteprojeto, tem uma razão óbvia: o Brastl
investe quantias substanciais para a formação de
técnicos e de outros profissionais de nível supe
rior. E o que nós vemos no Brasil é a exrstêncía
de uma pletora de profissionais de alto nível, em

cuja formação a Nação investiue investiumaciça
mente, e que ficam agarrados como diria, se não
me engano Euclides da Cunha, como carangue
jos, arranhando as praias do litoral.Ejá que, aqui,
em um Pais ainda capitalista, nós não podemos
utilizar o sistema que existe no mundo socialista,
pareceu-me que nós poderíamos dar um incen
tivo, obviamente, não um incentivo espetacular,
para permitir que centenas ou milhares de peque
nas cidades deste País tivessem médicos, dentis
tas e outros profissionais absolutamente essen
ciais.E no mundo socialista,que eu tenho visitado
com razoável freqüência, existe a obrigação, im
posta na Constituição, que qualquer cidadão que
conquiste o grau universitário, obviamente, sem
nada pagar, porque o ensino é gratuito em todos
os níveis, é obrigado, sem nenhum incentivo, é
obrigado a prestar serviço à nação em áreas de
signadas pelo Governo, sob pena de devolver ao
governo, à nação, tudo que foi investido na sua
formação. É essa a fonte da minha inspiração,
já que nós não podemos dentro dos limites da
sociedade em que vivemos, impor essa obriga
ção, pelo menos, vamos ver se milhões de brasi
leiros podem encontrar profissionais formados
em universidades públicas e inclusive sem ne
nhum pagamento como é natural.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Ex" Vamos votar. A propositura é para
suprimir o art. 9°

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta

Presidência precisa da compreensão, dos Srs.
Constituintes porque ela é submissa ao Regimen
to e acabei de ler, antes dessa votação o que
o Regimento determina. (Pausa.)

(Continua a votação)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- A pro
posição está rejeitada.

Para uma questão de ordem, concedo a palavra
ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, nesse caso, seria de bom senso
reconsiderar o voto do ConstituinteJoão Calmon,
porque está nítida a vontade dele de votar a pro
posta dele.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ques
tão vencida E já foi compensado o pensamento
do eminente Relator, através dos votos ampla
mente majoritários, para a posição do Relator.

Art. 10. Peço ao nobre Constituinte, Relator
João Calmon, que proceda à sua leitura.

O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art. 10. Os Estados e o DistritoFederal
organizarão o seu sistema de ensino, a União,
os Territórios, assim como o sistema federal
que terá caráter supletivo e se estenderá a
todo País, nos limites das deficiências locais.

§ 1c A Uniãoprestará assistência técnica
e financeira aos Estados e ao DistritoFederal,
para desenvolvimento do seu sistema de en
sino e atendimento prioritárioà escolaridade
obrigatória.

§ 2° Os Estados transferirão aos muni
cípios os encargos da obrigação pré-escolar
e do ensino fundamental, sempre que estes
alcançarem condições técnicas e financeiras
suficientes.

§ 3° Os municípios só passarão atuar
em outros níveisde ensino, quando a neces
sidade da educação pré-escolar e ensino fun
damental estiverem satisfatoriamente aten
didos.

§ 4° Os municípios com mais de 50 mil
habitantes organizarão Conselho de Educa
ção, que velarão pelo ensino ministrado em
seu território,nos termos da lei.

§ 59 Os municípios a que se refere o pa
rágrafo anterior elegerão os membros dos
seus Conselhos de Educação pelo voto po
pular, direto e secreto, quando das eleições
para a respectiva Câmara MunicipaL"

OSR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- Temos
em mãos destaques para o art. 10.Dois destaques
para a supressão dos §§ 4° e 5°, e um para a
supressão do § 2°. Esses pedidos de supressão
serão apreciados após a decisão da Subcormssâo
de conservar mantido o texto do substitutivo.Va
mos examinar os destaques para emenda aditiva
com um terceiro parágrafo. Emenda substitutiva
ao § 4° Acrescenta ao art. 10 dois parágrafos,
na verdade essa emenda diz:

"Acrescenta ao art 10, renumerando-se
os demais:

Os Estados e o Distrito Federal organi
zarão o seu sistema de ensino e os muni
cípios .adaI;,tarão às suas condições através
de meios...

Estou prevendo que esta, na verdade, é uma
emenda substitutiva à redação do art. 10, e não
aditiva.Temos mais uma:

"Dê-se a seguinte redação ao art. lado
anteprojeto:"

É também uma emenda substitutiva do texto.
Aqui é uma emenda aditiva ao § 3° do art. 10.

Tem a palavra o nobre ConstituinteChico Hum
berto.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, apenas para fazer uma correção
nesse texto, que nós, na verdade, não podemos
concordar, não podemos passar em branco. É
quanto ao termo "satisfatoriamente", no § 3° do
art. 10.

"Os municípios só passarão a atuar em
outro nível de ensino quando as necessida
des de educação e pré-escolar e o ensino
fundamental estiverem satisfatoriamente
atendidas."

Sr. Presidente, entendemos que a satisfação
é algo pessoal, intransferível até, e esta vontade,
este ensino vai ficar às expensas, muitas vezes,
dos prefeitos dessas localidades. Pergunto a V.
Ex" quando se poderia medir essa satisfação. No
caso, teríamos que atender a todos e só teríamos
essa condição a partir do momento em que supri
míssemos esse termo que aí está, ficando o pará
grafo assim terminado: "e o ensino fundamental
estiverem atendidos". É o que gostaria de sub
meter.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- A pro
posta de V.Ex' é no sentido de requerer destaque
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à votação da palavra "satisfatoriamente", e que,
se mantido o texto do Relator, votemos em sepa
rado esta palavra. Fica registrada a solicitação
de V. Ex". A exemplo do que fizemos até aqui,
a Mesa solicita que nos dêem as emendas substi
tutivas ao texto do art. 10, as quais terão prefe
rência para discussão, sem prejuízo das emendas
que prevejam alterações no texto posteriormente.

O SR. CONSlITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presi
dência).

Peço destaque para a expressão, no caputdo
art. 10, " que terá caráter supletivo", aposta depois
da expressão "do Sistema Federal", uma vez que
há nivelde ensino, como o superior, por exemplo,
que deve continuar sendo obrigação básica da
União, e não apenas supletiva.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
concedido o destaque. (Pausa).

Srs. Constituintes, há uma emenda de autoria
do nobre Constituinte Tadeu França, que dispõe:

"Acrescente-se o seguinte art. 10, renume
rando-se os demais:

Art. 10. Os Estados e o Distrito Federal
organizarão os seus sistemas de ensino e
os municípios os adaptarão às suas condi
ções através de leis.

§ 1° A União prestará assistência técnica
e financeira aos Estados, Distrito Federal e
municípios para desenvoMmento dos seus
sistemas de ensino e atendimento prioritário
à escolaridade obrigatória.

§ 2"Üs municípios só passarão a atuar em
outros níveis de ensino quando as necessi
dades de creches, de pré-escola de ensino
fundamental estiverem satisfatoriamente
atendidas,"

Na verdade, a nossa leitura é que o conteúdo
deste artigo é o mesmo do art. 10.do Substitutivo.
Por isso, o entendimento nosso, eminente Consti
tuinte Tadeu França, é que será votada a sua
proposta contra o substitutivo.

Tem V. Ex" a palavra, por três minutos, para
defender a sua proposta.

O SR. CONSlITUlNTE TADEUFRANÇA - Na
realidade, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, há pa
rágrafos altamente meritórios que praticamente
estão contemplados nesta proposta. No entanto,
há que se considerar também o problema da
transferência de encargos para os municípios. Sa
bemos que os municípios têm sempre sido alvo
de encargos e cada vez menos adequados para
a resposta, para as condições desses encargos.
Em que pese à municipalização ser uma tese
altamente simpática, na realidade, no nosso en
tendimento, os municípios devem adaptar-se, em
termos de condições, às leis, mas não serem mais
onerados com encargos, porque a grande verda
de é esta: os professores municipais, em nosso
País representam uma subespécie, em termos de
reconhecimento, de remuneração, e levam em
seus ombros uma grande parcela da responsa
bilidade educacional. Embora meritórios os itens
que falam sobre Conselhos de Educação, neces
sariamente o momento democrático prevê que
esses Conselhos populares de Educação venham
a ser uma prática que cada vez mais se consagre
em todos os municípios, localidades, bairros. Por

isso não vemos razão na inclusão desses pará
grafos na proposta alternativa ora apresentada.

Somos, portanto, pela aprovação desta ernen
da, só fazemos uma ressalva, Sr. Presidente. O
dinamismo e a excelência das colocações do no
bre Constituinte Florestan Fernandes, coordena
das, junto a companheiros brilhantes como Octá
vio Elisio e tantos outros, fizeram com que tívêsse
mos aqui uma visão bastante serena, clara, tran
quila e coerente de muitos aspectos que dizem
respeito à politica educacioanl, razão pela qual
fazemos questão de cumprimentar o nosso mes
tre dos mestres, aqui já lembrado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência esclarece que há outra proposta, tam
bém de substituição integral do texto do art. 10.

"A União organizará o sistema federal de
ensino e os do territórios.

Parágrafo Único. No ensino básico a
União terá caráter supletivo, podendo esten
der a todo o Território Nacional, nos estritos
limites das deficiências locais.

O requerimento para destaque é do Consti
tuinte Octávio Elísio. Tem preferência para defen
der esse texto o autor da proposição, o Deputado
Florestan Femandes, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- A proposta de destaque procura res
gatar duas emendas, as de n'" 217 e 218, em
substituição ao que é proposto como art. 10 e
os seus cinco parágrafos.

Basicamente existem alguns pontos no substi
tutivo do Relator que procuramos corrigir com
a aprovação dessas duas emendas. O primeiro
deles já foi objeto aqui de colocação, destacan
do-se a expressão "terá caráter supletivo."

Na medida em que falamos o "O Estado e
o Distrito Federal organizarão o seu sistema de
ensino e a União o dos Territórios e assim como
o sistema federal, que terá caráter supletivo", esta
mos também considerando supletivo o sistema
da União, no que se refere a terceiro grau.

O § 2' - "Os Estados transferirão aos muni
cípios os encargos da educação pré-escolar e do
ensino fundamental, sempre que estes alcança
rem condições técnicas e financeiras suficientes"
- se refere à municipalização do ensino, e já
tivemos, durante os debates, uma análise bastante
exaustiva do quanto seria perigoso e do quanto
é perigoso colocarmos como dispositivo constitu
cional a responsabilidade da municipalização do
ensino num universo tão heterogêneo de muni
cípios como este que temos no Brasil.

Um município como o do Rio de Janeiro é
absolutamente diverso de um município como
Serra da Saudade, em Minas Gerais, que tem ape
nas mil habitantes.

Outra questão: os §§ 4° e 5° do mesmo artigo
se referem a questões que, na minha opinião,
são da legislação ordinária. Referem-se à questão
do Conselho Municipal de Educação, para muni
cípios acima de 50 mil habitantes. Por que não
100 mil habitantes, como propõe o nosso prezado
Constituinte Bezerra de Melo? por que daqui a
pouco tempo não seriam 200 mil ou não 30 mil?

Então, é importante que, feitas essas correções,
através desses dois dispositivos, mantenhamos
aquilo que é essencial no substitutivo do Senador
João Calmon.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pode
mos entender melhor a proposta de V. Ex". V.
Ex" propõe a aprovação dos 2/3?

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Juntas, as Emendas rr 217 e 218
devem ser apreciadas juntas, para substituir o art.
10. Proponho que as duas emendas sejam vota
das juntas. É a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Se
aprovadas em conjunto, substituiriam o art. 10.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Exatamente.

O SR. CONSlITUlNTEJOÁO HAGE-Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a pala ao nobre Constituinte Jorge Hage,
pela ordem.

O SR. CONSlITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, pondero que não há necessidade de
a votação ser feita por partes, em separado, quan
to a cada uma das emendas. Por exemplo, da
minha parte, estou inteiramente de acordo com
a Emenda rr 217, mas não concordo com o §
2° da Emenda rr 218, uma vez que, a meu ver,
os municípios de Capitais e os grandes muni
cípios que têm condições de manter, por exem
plo, o ensino de 2° grau, ficam impedidos de fa
zê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Se
a consideração de V. Ex" é apenas em relação
ao § 2°, posso acatar ambas, ou seja, votar as
duas, destacando-se o § 2°.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES- Quem sabe, chegamos a uma alter
nativa. Qual é a proposta do Constituinte Jorge
Hage com relação a este caso específico?

O SR. CONSlITUINTE JORGE HAGE - Ou
seria a retirada do § 2° ou, então, a exclusão do
texto do § 2°, mediante outra redação "dos muni
cípios de Capitais", que não há como fazer, e
seria um detalhe.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há como fazer, porque não há texto de propostas.

Então, a proposta de V.Ex" é se votar, excluindo
o § 2°.

O SR. CONSlITUlNTE JORGE HAGE- Exa
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Octávio Elí
sio, considerando que há uma tentativa de enten
dimento entre os Constituintes Octávio Elísio e
Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, pedi destaque para a Emenda rr
150n, de autoria do Deputado Eliézer Moreira
e outros, que diz.

"Os municípios atuarão prioritariamente
no ensino fundamental, sem prejuízo de ofer
ta que garanta o prosseguimento de estu
dos."

O SR. CONSlITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, de minha parte, de acordo com esta
proposta.
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o SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Então,
estaríamos substituindo o texto do § 29 da Pro
posta rr 218, do Deputado Tadeu França, pelo
textodo parágrafo proposto pelo Deputado EUé
zer Moreira.

A Presidência consulta o eminente proponente
se concorda com esta composição.

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA - A
não concordância, porque, na realidade, a inter
pretação do § 2° não se está contrapondo à inter
pretação do Constituinte Jorge Hage. Os muni
cípios só passarão a atuar em outros níveis.Então,
não exclui a possibilidade de os municípios virem
a atuar em outros níveis, quando as necessidades
de creches, de pré-escolar e de ensino funda
mental estiverem satisfatoriamente atendidas.
Apenas fixa que o município, prioritariamente,
atende a nível de creches, pré-escola e funda
mentai, mas exclui. Portanto, não vejo em que
é que estaria havendo conflito nas duas interpre
tações.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência entende que há diferença e tentará expli
citá-Ia.

Na proposta de V.Ex" só autoriza o Município
a atuar em outros níveis, quando a necessidade
de creches, pré-escola e ensino fundamental esti
ver satisfatoriamente atendida.

Na proposta do Deputado Eliézer Moreira, os
munícípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental, sem prejuízo da oferta que garanta
prosseguimento de estudos.

Há uma diferença. A segunda proposição é
mais ampla e permite uma ação que a proposta
de V.Ex' barra. V.Ex"não é obrigado a concordar
Se concordar, facilitaráo prosseguimento dos tra
balhos.

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA
Como não vejo prejuízo, concordo, para facilitar
os trabalhos da Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Então,
vamos votar as Emendas nOS 217, 218, excluído
o § 2°,e em seu lugar, inserido o texto da Emenda
n° ISO.Estas três emendas serão votadas contra
pondo-se ao texto do substitutivo. Se rejeitadas,
prevalece o substitutivo, sem prejuízo das outras
emendas que apreciaremos a seguir, inclusive de
exclusão de palavras.

Passa-se à votação nominal.
(Procede-se à votação nominal)
Proclamo o resultado. Votaram SIM 17 Consti

tuintes. Houve um voto contrário.

A proposta está aprovada, prejudicados os dois
pedidos de destaque para as expressões do texto
do substitutivo.

Hámais emendas propostas a este artigo. Preju
dicada a proposta do Deputado VivaldoBarbosa,
porque é aditiva ao texto que ficou prejudicado:
"Aumenta de SOpara 100 mil o número de habi
tantes". Ficou prejudicada.

Altera o § 4°, do artigo, que também já está
prejudicado.

Concedo a palavra ao nobre Relator, para ler
o art. 11.

O SR. RELATOR (João Calmon) -

Art. 11. A União aplicará anualmente
nunca menos de 18%, e os Estados, o Dis
trito Federal e os municípios, 2S%, no rníní-

mo, da receita resultante de impostos, inclu
siveos provenientes de transferências na ma
nutenção e desenvoMmento do ensino.

§ 1° Para efeito de cumprimento do dis
posto no caput deste artigo, serão apenas
considerados os programas de ensino formal
do Ministérioda Educação, excluindo o aUXÍ
lio suplementar aos educandos."

Para efeito do cumprimento do disposto
no caput deste artigo, serão considerados
os programas de educação pré-escolar e de
ensino, excluído o auxílio suplementar aos
educandos.

Foi excluído o ensino formal, para que hou
vesse recurso financeiro para alfabetização de
adultos.

§ 2° A repartição dos recursos públicos
assegurará prioritariamente o atendimento
das necessidades do ensino obrigatório, con
forme lei complementar que determine plu
rianualmente.

§ 3° A lei estabelecerá sanções juridicas
e administrativas no caso do não cumpri
mento destes dispositivos.

§ 4° É vedada a cobrança de taxas ou
contribuições educacionais em todas as es
colas públicas."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Passo
a Presidência para o Vice-Presidente Aécio de Bor
ba, considerando que estará em apreciação desta
que que requeremos para uma emenda de nossa
autoria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Ao
art. 11 foi apresentada emenda substitutiva inte
gral e que tem o pedido de destaque n° 1.

De acordo com o que se estabeleceu até o
momento se discutirá prioritariamente pelo nú
mero de solicitação do destaque.

Assim sendo, terá preferência para a votação
a substituição integral proposta pelo Presidente
Hermes Zaneti, que tem a palavra por 3 minutos,
para defender a alteração do texto original do
substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sr" Constituintes, em
1983 redigi, com o auxílio do hoje Secretário da
Fazenda do Rio Grande do Sul, uma proposta
de emenda à Constituição brasileira. Já estava
coletando as assinaturas, quando soube que S.
Ex', o eminente Senador João Calmon, estava
preparando uma propositura, no sentido de vincu
lar recursos orçamentários para a educação na
Constituição brasileira.

Procurei-o, ofereci-lhe minha solidariedade e
meu apoio e parei de coletar as assinaturas e
passei a trabalhar na sua proposta.

É conhecida do Brasil a luta do eminente Sena
dor João Calmon, assim como é conhecido do
Brasil inteiro o quanto lutamosjuntos para aprovar
aquela emenda e o quanto ainda estamos lutando
para ver cumprido aquele dispositivo.

De modo que, ao introduzir esta defesa, a minha
homenagem ao eminente SenadorJoão Calmon.

Decidi, no entanto, agora que estamos escre
vendo o novo textoconstitucional brasileiro, apre
sentar aquilo que retive em 1983, e em síntese
o que estamos prevendo aqui é IS% da receita
orçamentária total da União, mantendo o critério
de 25% da receita de impostos com relação aos

Estados e aos municípios. Por outro lado, a gran
de alteração que estamos íntroduzíndo, a União
destinará, ainda para os fins previstos no caput
deste artigo, 15% do orçamento dos órgãos da
administração indireta e das transferências efetua
das pelo Tesouro Nacional para o orçamento mo
netário.

O orçameno brasileiro está escamoteado e os
grandes recursos, na verdade, não estão no orça
mento fiscal, e sim no orçamento monetário.
Agregue-se o fato de que o Governo Federal tem
praticado uma política de incentivos e isenções,
que, se aplicados 15% daqueles recursos na edu
cação, em breve, veremos emergir do processo
de educação no Brasil a grande contribuição para
a autonomia do nosso Pais.

Está expirando o meu tempo e ainda devo dizer
que no § 4° é vedada a cobrança de taxas ou
contribuições educacionais em todas as escolas
públicas. É a tradução de um projeto de lei, tam
bém de nossa autoria, que há 4 anos está trami
tando na Câmara e não consegue sair das gavetas,
porque ele barraria aquela farsa que se sustenta
na escola brasileira de que ela é gratuita por Cons
tituição e paga de fato.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Há
alguém que queira manifestar-se pela sustenta
ção do textooriginal ou contrário?

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge
Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE-Apro
veito o ensejo para registrar, talvez, um lapso na
elaboração do volumoso trabalho do eminete Re
lator. Não tive,no relatório e anteprojeto que che
garam ao meu conhecimento, noticia do recebi
mento de uma proposta que enviei à Subcomis
são, no Capítulo da Educação, referente a este
tema que está em discussão.

Ao mesmo tempo em que faço este registro,
devo dizer que considero a minha proposta intei
ramente atendida pela proposição da emenda do
Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator, para se pronun
ciar sobre a questão de ordem levantada.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Em primei
ro lugar, agradeço ao nobre Presidente desta Sub
comissão as referências tão amáveis sobre o es
forço que tenho feito ao longo de todos estes
anos para conseguir restabelecer uma vinculação
obrigatória no percentual mínimo dos orçamen
tos públicos para educação.

Essa vinculação existiu no Brasil desde 1934
até 1967, quando, então, os tecnocratas decidi
ram impedir que houvesse a destinação de qual
quer verba do Orçamento para uma finalidade
específica, sob a alegação de que o Orçamento
não poderia ser loteado. Naquela época caiu essa
vinculação em favor da educação e caíram outras
em favor do Nordeste, em favor da Amazônia,
em favor do Valedo São Francisco Só foipossível
restabelecer essa vinculação proposta por mim
em 1983, por que em 1976 o Governo da época,
o Governo do General Ernesto Geisel, decidiu re
comendar aos que o apoiavam não compare
cessem à sessão do Congresso Nacional, a ftm
de que a emenda fosse rejeitada por falta de quo
rum, o que ocorreu. Agora reapresento essa pro
posta finalmente aprovada em 1983; propondo
um aumento para 18% na área federal e man
tendo os 25% na área dos Estados e dos muni-
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cípios. Quando aprovada, essa proposta contou
com o apoio de todos os Partidos com represen
taçâo no Congresso Nacional, do centro, da Direi
ta, da extrema direita e da extrema esquerda. Não
houve nenhuma voz discordante.

De maneira que espero que agora todos nós,
unidos, consigamos uma nova vitória nesta Cons
tituição que estamos elaborando, embora haja
um fator extremamente desfavorável: animados
com o êxito dessa vmculação em favor da educa
ção, outros Constituintes já apresentaram propos
tas que ultrapassam em muito o total do orça
mento federal para a educação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - A
questão de ordem não tem maior extensão por
quanto o Constituinte que a levantou, já se consi
derou atendido na proposta que vai ser posta em
discussão.

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE- Con
sidero-me atendido pela proposta do Deputado
Hermes Zaneti. A proposta atende ao que propo
nho.

OSR.CONSTITUINTEÁTILAURA-Parauma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Pois
não.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA LIRA - Cha
maria a atenção para o § 1° do substitutivo e
para o § 3° da proposta do Deputado Hermes
Zaneti. O § 1°do substitutivo é muito mais abran
gente, porque considera, para efeito de cumpri
mento do disposto, que sereão considerados os
programas de educação pré-escolar e de ensino,
o § 3° da emenda trata de ensino formal. Então,
a emenda do Constituinte Hermes Zaneti é muito
mais ampla, mas, sob esse aspecto, restringe o
sentido da aplicação dos recursos públicos.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao
constituinte Sólon Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, tenho uma emenda que
foi considerada aprovada pelo Relator e não foi
incorporada ao seu anteprojeto; agora vem o des
taque da emenda do Constituinte Hermes Zaneti.
Na realidade, o Constituinte Hermez Zaneti é mais
realista do que aqueles que pensam que os muni
cípios e os Estados vão ter autonomia. Não há
autonomia municipal nem estadual sem autono
mia financeiro-econômica. Sabemos que os go
vemadores já estão todos favoráveis aos cinco
anos de mandato do Presidente, exatamente por
que estão de pires na mão perante a União. Então,
não adianta nada esperar que daí vá sair auto
nomia.

Esta emenda é realmente abrangente, acolhe,
em seu § 30, a minha proposta, no sentido de
se eliminar, por uma questão de técnica legislativa
e de técnica de legislação Constitucional, o nome
de repartições que figuram no anteprojeto. Propus
que se suprimisse no § lodo art. 11 a expressão
"do Ministério da Educação", porque é uma con
tingência. Antigamente era Educação e Saúde,
depois passou à Educação e Cultura, amanhã
será Educação do Ensino Superior, Ministério da

Família. Isto não deve figurar, é uma questão de
técnica leqrslatíva. O Constituinte Hermes Zaneti
acolheu e diz "o Poder Público", sem se referir
a ministérios, que hoje existem e amanhã pode
rão, ou não, existir.

Apenas me vali para colocar a minha opmião
que não haverá realmente independência de mu
nicípios, nem de Estado enquanto não houver
arrecadação suficiente e reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Não
há questão de ordem a resolver, fOI apenas uma
manifestação. Pedimos aos Srs. Constituintes não
usem a questão de ordem para ferir o Regimento.

Concedo a palavra ao Constituinte Pedro Cane
do para ler a emenda que se vai votar contra
o texto do anteprojeto.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Do Constituinte Hermes Zaneti e outros:

"Dê-se a seguinte redação ao art 11 do
anteprojeto:

Artigo 11. A União aplicará, anualmente,
nunca menos de 15% de sua receita orça
mentária total, e os Estados, Distrito Federal
e municípios, 25%, no mínimo, da receita
resultante de impostos, inclusive os prove
nientes de transferência, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público.

§ 1° A União destinará ainda, para os fins
previstos no caput deste artigo, 15% do or
çamento dos órgãos da administração indi
reta e das transferências efetuadas pelo Te
souro Nacional para o orçamento monetário.

§ 2° Lei ordinária estabelecerá mecanis
mos de controle democrático da arrecada
ção e utilização dos recursos a que se refere
o presente artigo.

§ 30 Para efeito do cumprimento do dis
posto no caput deste artigo, serão conside
rados apenas os sitemas de ensino formal
mantidos pelo Poder Público e excluído o
auxílio suplementar dos educando previsto
no art. 3°, item VI.

§ 4° É vedada a cobrança de taxas e ou
contribuições educacionais em todas as es
colas públicas.

§ 5° A Lei estabelecerá sanções jurídi
cas-administrativas no caso de não cumpri
mento desses dispositivos."

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - A
Presidência desta Subcomissão, tem procurado
nortear todas as decisões para o maior aprimora
mento e aproveitamento daquilo que parece me
lhor figurar na Constituição. Foi levantada a pers
pectiva de que no texto do substitutivo existe
maior abrangência em um dos artigos do que
aquele que está na proposta de emenda. Então,
perguntamos, dentro da sugestão levantada, se
não há uma compatibilidade de redação ou de
aproveitamento, para se chegar a um denomi
nador comum.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA-Sr. Presidente, tenho duas emen
das apresentadas ao art. 11, e, em função disso
que tomo a palavra.

Entendo que .há um problema de tática. Se
estamos com dificuldade para manter a vincu
lação dos treze, não sei se, se abnndo para os
órgãos de administração indireta mais quinze por

cento, vai facilitar ou vai piorar a nossa situação
em termos de negociação global para a educação.

No texto do substitutivo, há uma garantia muito
grande, muito clara, com relação ao ensino obri
gatório gratuito dos sete aos 14 anos, que em
nosso substitutivo não existe. Tanto que uma das
minhas emendas ao § 2°:

"A repartição dos recursos públicos garan
tirá ao atendimento do ensino obrigatório
nunca menos de cinqüenta por cento do seu
montante, conforme lei complementar deter
mine pluríanualrnente.'

Viemos falando nessa prioridade do primeiro
grau, mas ninguém assume a responsabilidade
de dizer quanto significa essa prioridade que da
mos. Continuamos falando em prioridade sem
determinar precisamente quanto queremos dar
ao primeiro grau obrigatoriamente.

Então, apresentador do destaque pode falar so
bre isto, se haveria meios de encaixar essa minha
emenda ou consignar na repartição desses recur
sos a garantia explícita, em termos quantitativos,
da prioridade do primeiro grau. Senão, vamos
ficar só anunciando a prioridade, sem garantir
explicitamente qualquer coisa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Con
cedo a palavra ao Constituinte para responder
à indagação.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Não quero que depois se diga que, por habilidade
da palavra, se tentou buscar um voto de apoio
e depois se traiu o conteúdo.

Proponho a que, se aprovada, a minha propo
sição, não seja considerada prejudicada a sua pro
posta, no sentido de que possa ser considerada
e votada a seguir, como proposta aditiva ao,texto.
No entanto, deixo claro que votarei contra. E pre
ciso que se tenha a inteireza de dizer isto agora,
para que V. Ex', eventualmente, não viesse em
apoio ao nosso texto e depois se sentisse traído
pelo voto que manterei. Para esta lisura, faço esta
ressalva. Concordo que não se tenha por prejudi
cada a emenda de V. Ex' quando se apreciar o
artigo, assim, como, mesmo que contrário ao tex
to do substitutivo, tenho a mesma posição naque
le item que o Sr. Presidente destacou com sentido
mais amplo. Sou contrário no mérito, mas enten
do que deve ser resgatado, como item pinçado
à parte, para apreciação em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Tem
a palavra o Constituinte para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, indago de V.Ex' se, pelos
critérios adotados no processo de votação, seria
permitido a qualquer Membro da Subcomissão
ou a qualquer dos Constituintes pinçar, por exem
plo, o § 2° e depois sujeitá-lo a uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - É:
possível. Já ficou estabelecido que seria.

Concedo a palavra ao Relator, para se pronun
ciar sobre as proposições.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, farei algumas ponderações em relação à
emenda de autoria do nobre Presidente desta
Subcomissão.

Quanto ao art. 11, o nobre Constituinte Hermes
Zaneti propõe a aplicação anual de nunca menos
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15% da receita orçamentária total da União. Dese
jo ponderar que, não devemos desistir, antes de
travar a batalha, da meta de fixar 18% da receita
de impostos federais. A fixação dessa meta de
18%, obviamente seria provisória,como seria pro
visória a fixação do percentual sugerido pelo
Constituinte Hermes Zaneti, porque a Nova Cons
tituição vaipromover uma ampla e profunda refor
ma tributária neste País. Eventualmente terão que
ser modificados, a nívelde Comissão de Sistema
tização, talvez até do plenário, os percentuais a
serem aprovados a nível desta Subcomissão.

Insisto na manutenção do que determina o ano
teprojeto, 18% da receita de impostos.

Por outro lado, desejo invocar um acordo de
cavalheiros celebrado aqui, no recinto desta Sub
comissão, remetendo para uma decisão, a nível
de Comissão Temática, o debate sobre a destina
ção de qualquer verba pública, a não ser para
a escola pública.

Como o nobre Constituinte Octávio Elísio se
mostrou sensível à argumentação aqui apresen
tada, aprovarmos essa referência a ensino públi
co, e não apenas a ensino, sem nenhuma adjetiva
ção, estaremos ferindo esse acordo de cavalhei
ros, com uma agravante: desde 1934 até hoje,
todos os textos constitucionais se referem à "ma
nutenção e desenvolvimento do ensino".

Ainda em relação ao §I' chamaria a atenção
do nobre presidente desta Subcomissão para um
ponto que me pareçe altamente perigoso:

"A Uníão destinará ainda para os fins pre
vistos 15% do orçamento dos órgãos da Ad
ministração Indireta."

Esta nobre sugestão, tão bem inspirada, é ine
xeqdadível, porque as empresas de Adiministra
ção Indireta têm a participação acionária do públi
co e sobre elas não pode incidir um ônus dessa
natureza.Tentei, inclusive, fazer uma emenda se
melhante, à base de lei ordinária e não consegui
êxito, por este motivo.

Tenho estas ponderações, invocando, mais
uma vez, esse acordo feito, para que não se deci
da, a níveldesta Subcomissão, impor a destinação
da totalidade dos recursos públicos apenas para
escola pública, sem abrir nenhuma exceção para
aquelas escolas comunitárias e confessíonérías,
a que já me referi, e que serão objeto de um
artigo que virá logo em seguida.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, como autor desta proposição, essa
expressão, se aprovada, não prejudica, e assumo
aqui o meu compromisso para integrar esse esfor
ço com o Constituinte Octávio Elísio, já que foi
S. Ex' a pessoa que aqui explicitou esse compro
misso, para encontrarmos, na redação da parte
transitória da Constituição, que mesmo o entendi
mento aqui aprovado, como fezparte outro enten
dimento aprovado, no mesmo raciocínio, nas Dis
posições Transitórias, assumo o compromisso de
adotar uma altemativa que venha a ser encontrada
em conjunto, com esse espírito.

O SR. PRESIDENTE (Ãecro de Borba) - En
cerradas as apreciações e as gestões para que
se encontrasse um texto comum não foi possível
partir-se, preliminarmente, desse entendimento.

Então, vamos votar o destaque para a aprova
ção da Emenda n° 219.

Quem for favorávelao texto do anteprojeto dirá
não á emenda; quem for favorável a que o texto
se substitua pelo que consta da emenda dirá sim.
Chamamos do início para o final da lista.

Em votação.
(Procede-se a chamada para votação.)
Dez não: e nove sim.
Rejeitada a proposição, por falta de número

regimental.
Devolvoa Presidência ao nobre Deputado Her

mesZaneti.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
uma proposição do Deputado Tadeu França, adi
tiva:

"Acrescente-se ao art. 11, caput, a expressão:

"Assegurada prioridade ao ensino funda
mentai, representado por percentual nunca
inferior à metade mais um".

E substitua-se a palavra, ao final:
"Ensino" por "educação escolar", passando es

te artigo a ter a seguinte redação:

"Assegurada a prioridade ao ensino funda
mentai, representada por percentual nunca
inferior a metade mais um, a União aplicará
anualmente nunca menos de 18%..."

O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA-Pe
la ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes laneti) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Tadeu França.

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA 
Como esta proposta, em função da gratuidade
em todos os níveis, foi aprovada, viria a trazer
alguns mecanismos de efeitos um tanto ímpreví
síveis,a retiro, até mesmo porque o Senador Leu
remberg Nunes Rocha apresentou uma proposta
que na prática, se identifica com esta.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Defe
rida a retirada da proposição.

Ao § 1°do Constituinte Vivaldo Barbosa - alte
rar a redação para:

"Para efeito do cumprimento do disposto
no caput deste artigo, serão apenas conside
rados os programas de educação pré-escolar
e de ensino diretamente administrados aos
alunos, excluídos quaisquer auxílios suple
mentares."

Alguém deseja sustentar a proposta? (Pausa.)
Em votação.
(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Rejei
tada por unanimidade. A Presidência registra que
é a primeira posição unânime da Subcomissão.

Alterações ao § 2°:

"A repartição dos recursos públicos garantirá
ao atendimento do ensino obrigatório nunca me
nos de 50% de seu montante, conforme lei com
plementar determine plurianualmente."

Do Constituinte Vivaldo Barbosa:

"Lei complementar determinará pluria
nualmente a repartição dos recursos públi
cos, assegurando-se prioritariamente o aten
dimento das necessidades do ensino obriga
tório, estabelecendo percentuais mínímos
para a educação pré-escolar."

Com a palavra o Constituinte Louremberg Nu
nes Rocha, para defesa de sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU·
NES ROCHA - Sr. Presidente, como já tinha
dito anteriormente, a minha emenda, que apro
veita a redação original, apenas quantifica o pro
prietário. Temos falado muito no prioritário com
relação ao ensino fundamental, mas não quantifi·
camos, ficamos sempre repetindo "prioritário",
mas não assumimos explicitamente o que signi
fica para nós esse prioritário.

O primeiro grau, o ensino fundamental, tem
uma clientela no Brasil de mais de 30 milhões
de crianças. Só por isso, já garantir 50% é o míni
mo que se pode fazer, na medida em que, efetiva
mente, assumimos esta prioridade como algo sé
rio, algo a ser resolvido.

Portanto, dentro do art. 11, apenas quantifico
a prioridade que aí está. Sem isso, vamos ficar
a vida inteira brigando e essa imensa massa de
estudantes que não têm voz, como tenho dito
aqui muitas vezes, ficarão sem uma cobertura
expressa e garantidora dos seus direitos.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - O Re
lator pede preferência para os seus 3 minutos,
em defesa do substitutivo.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Compreen
do a generosa e patriótica intenção do nobre
Constituinte Louremberg Nunes Rocha, mas de
sejo fazer-lhe um ponderação.

Em termos de custo de ensino, o de 1° grau
é, obviamente, o mais baixo. Se destinássemos
50% dos recursos federais para o ensino de 1°
grau, que já é de obrigação prioritáriados Estados
e dos Municípios,haveria um dano, que eu classifi
caria como irremediável,aos outros graus de ensi
no: o 2° grau a formação de técnicos de nível
médio; e o 3° grau.

Devo ainda ponderar, para completar a minha
argumentação, os recursos estaduais para a edu
cação - esta é a proporção histórica no Brasil
- representam sempre, invariavelmente, o dobro
dos recursos federais para a educação. Então,
teriamos uma destinação muito mais vultosa, tre
mendamente mais vultosa, para o ensino de 1°
grau, em detrimento desses outros níveis de ensi
no, que são de importância fundamental, inclusive
superior. O Brasil corre o risco...

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA- O
grande estrangulamento está aí, são trinta mio
lhôes,

O SR. RELATOR (João Calmon) - Poderemos
zelar por essas crianças que não têm poder de
fogo, que têm débil poder vocal, considerando
a destinação de recursos vultosos dos Estados
e dos Municípios.

Este, pelo menos, o ponto de vista do Relator.

a SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
votação.

Se aprovada a propositura, do Constituinte Lou
remberg Nunes Rocha, fica prejudicada a do
Constituinte Vivaldo Barbosa, senão deveremos
considerar também...

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Ten
do em vista o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes laneti) - Com
a palavra o nobre Constituinte.
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o SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
O problema que é importante para o esclareci
mento, a fim de que a votação se faça conscien
temente.

O § 2° se refere a todos os recursos públicos.
Portanto, ao somatório de recursos de Municípios,
Estados e União.

Assim, a proposta do eminente Senador Leu
remberg Nunes Rocha, ao fixar menos de 51%
hoje, isto não vai a 20, porque se é 70% a nível
de ministério...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Emi
nente Constituinte Octávio Elísio, V. Ex", está dis
cutindo a matéria. Pedimos a compreensão de
V. Ex" Considero que todos já estejam esclare
cidos sobre o assunto. Já estava o Senador Leu
remberg Nunes Rocha pedindo a palavra para
responder a V.Ex" Por isso, peço a compreensão
de V. Ex"

Em votação.
(Procede-se a chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado: 13 sim; 6 não.

Está aprovada a proposição e prejudicada a
do Constituinte Vivaldo Barbosa.

Vamos, finalmente, apreciar a exclusão do §
3°:

"Alei estabelecerá sanções jurídicas e ad-
ministrativas no caso de não cumprimento
desses dispositivos diz o eminente Relator
em sua proposição."

O Constituinte Leuremberg Nunes Rocha pro
põe excluir do texto o § 3•.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - É um problema de técnica jurídi
ca. Ora, qualquer disposição constitucional está
automaticamente aparelhada por todo o conjunto
da Constituição e há várias normas que garantem
a ação contra o seu descumprimento. E mais,
é até iniciativa minha nesta Subcomissão, trazer
para o debate o mandato de junção - não só
qualquer infrator fica sujeito às sanções adminis
trativas, que, aliás, nem se discriminam no texto,
não sabemos que sanções são essas, se são as
sanções da própria Constituição, então, neste ca
so, elas já vêm discriminadas, o mandato de jun
ção garantimos ao particular, ao cidadão possa
acionar até o Estado para fazer cumprir. Então,
esse dispositivo, inclusive colocado na forma co
mo está, está completamente solto, podia vir no
fim, nos últimos parágrafos, porque, no meio, in
clusive, antecede o outro, das taxas. Então, ele
está solto. Tecnicamente, na minha opinião, não
'há sentido, inclusive na forma técnica como está
'colocado, dentro das disposições do artigo.

Assim, parece-me redundante, porque há uma
série de dispositivos que garantem a ação contra
o descumprimento.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Nobre Se
nador Leuremberg Nunes Rocha, devo fazer uma
ponderação. A minha insistência, incluindo o §
3°:

"Alei estabelecerá sanções jurídicas e ad-
ministrativas no caso do não cumprimento
destes dispositivos."

É porque até hoje tem sido desrespeitado um
artigo da atual Constituição e das anteriores, que

determina que, "quando o município não destinar
20% do seu orçamento para o ensino primário,
será decretada a intervenção". O governador do
Estado nomeará um interventor, e o Vice-prefeito
não assumirá.

Ora, se não tivermos, pelo menos, a precaução
da inclusão do § 3°, para que, pelo menos, a
lei estabeleça punições drásticas para quem violar
a obrigação de destinar um percentual para o
ensino, a situação vai-se agravar ainda mais.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
votação.

A proposta do Constituinte Louremberg Nunes
Rocha é no sentido de se suprimir o § 3·. (Pausa.)

(Procede-se à chamada para a votação.)

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Apro
posição foi rejeitada 13 votos contra; 6, a favor.

Concedo a palavra ao Sr. Relator que fará a
leitura do art. 12, já aprovado.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Art. 12:
"Lei complementar estabelecerá padrões míni
mos de eficácia escolar para o sistema de ensino,
zelando pelo seu contínuo aperfeiçoamento."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Art
13.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. Sr.
Presidente, este art. 13 diz textualmente:

"Os candidatos ao ensino superior..."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Peço
a V. Ex" aguarde, porque vou propor a leitura,
por parte do Sr. Relator, atendendo até ao prosse
guImento normal, como temos feito até agora.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
Aguardo, como aguardo também o deferimento
da questão de ordem, logo após a leitura.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V. Ex'
terá a questão de ordem logo após a leitura.

O SR. RELATOR (João Calmon) -Art. 13:
"Os candidatos ao ensino superior,

quando economicamente carentes, desde
que habilitados, terão prioridade e acesso
até um limite de vagas que a lei estabe
lecerá."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Ao
passar a palavra ao Constituinte Ubiratan Aguiar,
para uma questão de ordem, lembro ao nobre
Constituinte que há sobre a mesa requerimentos
dos Deputados CláudioÁvila e Octávio Elísio,para
votação em separado, para a supressão deste ar
tigo.

Concedo a palavra, para uma questão de or
dem, ao nobre Constituinte Ubiratan Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, minha questão de ordem. Já que
foi lido o texto. Foi aprovado no item IV do art.
2°, redação semelhante a esta. Nos termos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
do qual nos estamos socorrendo subsidiariamen
te, diz o V:

Art. 200. Consideram-se prejudicados:
*
V- a emenda de matéria idêntica à outra já

aprovada, ou rejeitada."
Então, se já foi aprovada matéria semelhante,

esta matéria está prejudicada.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O art. 4°
se refere ao ensino em qualquer nível.

"Será ministrada em português, assegurada às
nações indígenas ...

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
Inciso IV do art. 2°"

"Agratuidade do ensino público em todos
os níveis".

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência solicita a gentileza ao Constituinte
UbiratanAguiarleiao texto a que refere com tendo
lido já aprovado.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
No inciso IV do art. 2°, que foi votado separada
mente, por um entendimento havido aqui no Ple
nário, como destaque de Plenário, foi aprovada
a gratuidade do ensino público em todos os níveis.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência compreende que o Sr. Constituinte
Ubiratan Aguiar está dizendo "gratuidade de ensi
no público em todos os níveis".Está prejudicado,
por isto, o art. 13, que diz:

"Os candidatos ao ensino superior, quan
do economicamente carentes e desde que
habilitados, terão prioridade de acessso até
o limite de vagas que a lei estabelecer."

Com a palavra o Constituinte Chico Humberto.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, uma vez que também apresen
tamos a emenda de supressão do art. 13, e não
só do 13, como do 14 e 15, apenas justicamos
esta supressão. Entendemos que este Art. 13,
além de fazer uma discriminação...

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Se
V. Ex" vai defender, eu lhe concederei a palavra,
em seguida, para defender a supressão. A Mesa
ainda precisa resolver a questão de ordem apre
sentada pelo nobre Constituinte Ubiratan Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE UBIRATAN AGUIAR
Sr. Presidente, que a supressão, é claro, resolve.
Quando eu levantei a questão de ordem, inicial
mente, não tinha sequer ciência. Quando V. Ex'
anunciou, eu já a havia formulado.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Agra
deço a V. Ex"

Concedo a palavra ao Constituinte Chico Hum
berto, para defender a proposição de supressão.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não poderíamos
deixar passar, numa Constituição, onde quere
mos condição de igualdade para a todos os brasi
leiros, este artigo para a educação, numa vez que
entendo ser ele discriminador, discricionário, por
que não podemos saber, na verdade, quais são
os brasileiros economicamente carentes, quais
são os estudantes economicamente carentes,
além do mais, terão que ser habilitados. Questio
namos por quem serão habilitados esses alunos.
Na verdade, "terão prioridade de acesso até um
limite de vagas que a Lei estabelecerá".

Estaremos criando duas castas de cidadãos
no Brasil, duas castas de estudantes, e não pode
mos aceitar numa Constituição que se quer fazer
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para todo cidadão brasileiro. Não só é discrimi
nadora, como é discriminária, e não podemos,
nesta hora, começar a rotular, a partir do nasci
mento, como já é feito hoje no Brasil, quando
não há permissão e não há vagas para todos
os cidadãos, quando já temos a diferenciação das
escolas de ponta de vila, das escolas mais caren
tes, das escolas mais prejudicadas. Nós estaría
mos com este segmento até o nível superior de
ensino.

Então, gostaríamos de saber quem, em primei
ro lugar, iria credenciar esse cidadão de segunda
categoria e quem, em segundo lugar, iria, na ver
dade, habilitá-lo, porque não somos nós, não te
mos nós condições suficentes para habilitar um
cidadão, quer seja ele homem ou mulher.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra, por 3 minutos, o Relator, eminente
Constituinte João Calmon.

O SR. RELATOR (João Calomon) - O que
caracterizaria o carente seria, obviamente, a renda
familiar. Este artigo 13 foi inicialmente cogitado
no Anteprojeto Afonso Arinos, item 11 do artigo
390:

"Pela adoção de um sistema de admissão
do estabelecimento de ensino público, que,
na forma da Lei, confira a candidatos econo
micamente carentes, desde que habilitados,
prioridade e acesso até o limite de 50% das
vagas."

O autor desse anteprojeto não acolheu a idéia
de reservar 50%, deixando a fixação de um per
centual para a lei ordinária, porque é preciso dizer,
com a maior franqueza e a maior objetividade:
o ensino de 30 grau público, no Brasil, beneficia
predominantemente filhos de ricos, de super-ri
cos e da classe média alta.

De maneira que é socialmente justo prever-se
a fixação de que a Lei se encarregará, de um
percentual - não digo 50% - que permita que
a universidade pública brasileira não continue pri
vilégio de ricos, de super-ricos e da classe média
alta.

A fmalidade social deste artigo, sem os 50%
do Anteprojeto Afonso Arinos, deve merecer o
aplauso e o acolhimento desta Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
votar.

Vota "sim" quem deseja suprimir o artigo, e
vota "não" quem quer manter o artigo no subs
titutivo.

(procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado: Treze votos "sim" e seis
votos "não". Está aprovada a proposição e cai
o art. 13.

Art. 14 Peço ao Sr. Relator a gentileza de ler
o art. 14.

O SR. RELATOR (João Calmon)-

Art. 14 O desenvolvimento da educa
ção, da cultura, da ciência e da pesquisa em
geral, contará com amplos incentivos fiscais,
na forma da lei.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Sobre
a mesa, requerimento do Deputado Octávio Eli
sío, para rejeição do art. 14.

Esta Presidência tem solicitação de palavra dos
Consítuintes Chico Humberto e Átila Lira,A Presí
dêncía concede 1 minuto e meio para cada um
dos dois solicitantes.

Concedida a polavra, começa a correr o tempo.

O SR. CONSmUINTE CHICO HUMBERTO
Também havíamos pedido, Sr. Presidente, a su
pressão deste artigo, dai, talvez, pudéssímos usar
um pouco mais do tempo assim, aquiescemos
à vontade de V. Ex'

Entendemos que o desenvolvimento da edu
caçlão e da cultura, da ciência e da pesquisa,
em geral, quando contar com amplos incentivos
fiscais, e mesmo que seja na forma da Lei, vai
permitir que haja grandes investimentos de multi
nacionais no setor. Essa medida, as nossas esco
las superiores, as nossas universidades, que na
sua maioria são federais e hoje não contam com
recursos suficientes para incentivar a pesquisa,
essa medida vai beneficiar, logicamente, as multi
nacionais, que vão endereçar as pesquisas para
o que lhes interessar. Por isso sermos contra este
artigo e advogarmos a defesa da sua supressão
também, porque não podemos privilegiar,jamais,
qualquer segmento da nossa sociedade.

Era só isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Átlla Ura.

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA LIRA - Temos,
hoje, uma série de instituições, ligadas até ao ensi
no público - no caso, a Fundação Educar, que
está dependendo justamente do chamado incen
tivo fiscal. Hoje, inclusive, a SI'" Constituinte Márcia
Kubitschek deveia estar aqui. Temos uma série
de programas e projetos culturais que estão na
dependência, também, desses incentivos fiscais.
Não podemos, de qualquer jeito, nesta matéria,
restringir uma decisão governamental ou mesmo
da própria sociedade, ao criarmos esse ou aquele
outro mecanismo para facilitar o desenvolvimento
da pesquisa. E mais, a nossa sociedade não é
fechada temos que criar uma abertura para íncen
tivar a pesquisa; não importa que a instituição
seja nacional ou instituição localizada no País, que,
de qualquer jeito, prestará serviço para o nosso
desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte João Calmon, por 3 mio
nutos.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Desejo
prestar minha homenagem ao nobre Constituinte
ChICO Humberto e atribuir o seu posicionamento
apenas ao fato de S. Ex' não ter, infelizmente,
para mim, entendido o espírito deste artigo.

Há pouco tempo este País aprovou incentivos
fiscais para cultura: a chamada Lei Sarney.

O SR. CONSmUlNTE CHICO HUMBERTO
Que até hoje, Sr. Relator, se V. Ex" me permite
um aparte, só foi aplicada em Minas Gerais em
um livro! Lei Sarney não existe!

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Lem
bro, eminente Constituinte Chico Humberto, que
é vedada, pelo Regimento, intervenção. Agradeço

a colaboração de V. Ex"'?? SR. CONSTITUINTE

CHICO HUMBERTO- Escusa-me não só como
o Sr. Presidente, como também com o Constí
tuinte João Calmon, uma vez que sentimos na
carne todos os abusos que são feitos ao ensino

neste País, principalmente quando se colocam
vestimentos para poder nublar a realidade brasi

leira.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo 3 minutos ao Senador João Calmon.

O SR. RELATOR (João Calmon) - No mo
mento em que o País começa a ser beneficiado
com esses recursos extras para a cultura, através
dos incentivos fiscais da chamada Lei Sarney, é
inconcebível não haja uma aprovação unânime
e entusiástica, inclusive da parte do nobre Constí
tuinte Chico Humberto, a esse artigo:

"O desenvolvimento da educação, da cul
tura da ciência e da pesquisa em geral, con
tará com amplos incentivos fiscais, na forma
da lei."

Só na base de não ter, talvez por falha minha,
permitido a compreensão do nobre Constituinte,
que tanto admiro, haja qualquer dúvida sobre a
aprovação entusiástica, que gostaria fosse unâni
me, deste artigo, que vai aumentar substancial
mente os recursos para a educação neste País,
além da vinculação do percentual mínimo dos
orçamentos públicos para a educação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
votar. Quem votar "sim" ao requerimento estará
suprimindo o art. 14; quem votar "não" ao requeri
mento estará mantido o art. 14.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado: doze votos "não" e sete
votos "sim". O requerimento está rejeitado, preva
lecendo o texto do substitutivo

Art. 15 O Presidente solicita ao Sr. Relator
a gentileza de ler o texto do art. 15.

O SR. CONSmUINTE BEZERRA DE MELO
- Pela ordem. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pela
ordem, tem a palavra V. Ex'

O SR. CONSITUINTE BEZERRA DE MELO 
Sr. Presidente, em homenagem ao nobre Senador
João Calmon, ilustre Relator desta Subcomissão,
retiro o requerimento de destaque ao art 15, pedi
do oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
deferida a retirada do requerimento do Consti·
tuinte Florestan Fernandes.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra V. Ex', para uma questão de ordem.??

SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Esta matéria está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
razão V. Ex' A Presidência defere a questão de
ordem

Art. 16 Há requerimento de destaque para
votação em separado - Emenda na 178-7 
do Senador Louremberg Nunes Rocha.

Esta Presidência solicita ao Sr. Relator que pro
ceda à lertura do art. 16, por gentileza

O SR CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Art. 18, no substitutivo.
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o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
um problema que a Mesa precisa esclarecer. Peço
ao Sr. Relator, leia, por gentileza, o art. 16 do
substitutivo. Por gentileza, contnbua com esta Me
sa, Constituinte Louremberg Nunes Rocha, no
sentido de que se possa esclarecer, realmente,
a que se dão os destaques solicitados.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Antes de
ler o art. 16, provavelmente porque eu estava dis
traído, não ouvi a explicação da Presidência para
não ser lido o artigo 15. Talvez tenha sido conse
qüência desses entendimentos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V. i;x"
está certo. Houve uma questão de ordem, aceita
unanimente pela Subcomissão, no sentido de que
esta matéria ficava prejudicada, em função das
votações anteriores, evidentemente nos entendi
mentos e na forma como se deram.

O SR. CONSTIT(JJNTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Votação do art, 6°. Se o art, 6°,
dentro do entendimento, excluía, com a nova re
dação, qualquer repasse de recurso público para
a escola particular, e se esse art, 15, trata exclusi
vamente de repasse à escola particular, não há
como discuti-lo hoje, a não ser depois dessa nova
redação que se buscará futuramente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pedi
mos ao nobre Relator realize a leitura do art. 16.

O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art. 16. Lei complementar definirá o
Plano Nacional de Educação, de duração
plurianual, visando a articulação e desenvol
vimento dos níveis de ensino e a integração
das ações da Umão, Estados, Distrito Federal
e municípios, para compatibilizar metas de
recursos que levam à erradicação do analfa
betismo, universalização do atendimento es
colar e à melhoria da qualidade do ensino."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -AMesa
entende que não há destaques. Aliás, consulto:
este art. 16 não está no rol dos artigos que tivemos
como aprovados com o Substitutivo?

Então, vamos votar para tê-lo ratificado.
Não há nenhum destaque. Esta Presidência,

apenas para tranqüilizar, insiste em que os desta
ques ao art. 16, não tem referência ao seu con
teúdo.

O SR. CONSTIT(JJNTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- É porque foram encaixados.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O
Constituinte Louremberg Nunes Rocha não con
corda que o seu destaque não diz respeito ao
conteúdo deste artigo?

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA-Do 18, sim. Não, do 16.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Então,
vamos votar o art. 16. É que esta Presidência
não quer que, depois, fique prejudicado o entendi
mento e, eventualmente, haja problemas para este
artigo.

Vamos realizar a votação. A Presidência tam
bém entende que já está aprovado. Quer forma
lizar a decisão.

(Procede-se à chamada para a votação),

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
aprovado, por unanimidade. 19 votos. (Pausa.)

Art. 17. Não houve destaques. Já está apro
vado. Art. 18. Esta Presidência solicita a S. Ex',
o Sr. Relator, faça a leitura do SubstJtutivo ao
art 18.

O SR. RELATOR (João Calmon)

"Art. 18. As empresas comerciais, in
dustriais e agrícolas são obrigadas a manter
o ensino fundamental gratuito de seus em
pregados e filhos destes, entre os seus e os
quatorze anos, ou a concorrer para aquele
fim, mediante contribuição tributária, na for
ma que a Lei estabelecer."

Esqueci-me de fazer uma referência, com meu
aplauso mais entusiástico, à aprovação unânime
do art. 17, que resultou de uma proposta do nobre
Constituinte Professor Florestan Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
prosseguir com a votação do art. 18.

Esta Presidência tem detaques para as Emen
das n"" 178-7: Do Senador Louremberg Nunes
Rocha, na verdade, emenda de texto Substitutivo
ao texto do artigo, V. EX'terá oportunidade para
explicar.

AEmenda rr 222, do ConstituinteJosé Queiroz,
substitutiva ao texto; e a Emenda rr' 277/5, do
Deputado Vivaldo Barbosa, também substitutiva
ao texto. Voltaremos por ordem dos requerimen
tos. Primeiro, o requerimento do Senador Lou
remberg Nunes Rocha; segundo, requerimento
do Deputado Octávio Elísio para a Emenda rr
222; e o terceiro, requerimento do Deputado Vival
do Barbosa.

Portanto, nesta ordem, será a discussão e vota
ção.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra o Constituinte Chico Humberto.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Na verdade, poderíamos, respeitando logicamen
te os destaques que foram oferecidos, colocar
o art. 19 como um parágrafo do art, 18, porque
complementa o art. 18 quase in totum. Daí, po
dermos apreciar todas as emendas que foram
propostas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência prefere manter assim, porque, no mo
mento oportuno, V. Ex' poderá propor que o art.
19 se transforme num parágrafo do art. 18. Como
há textos explícitos e completos, Substitutivos ao
art. 18, a Presidência tende a manter esse critério.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Apenas, Sr. Presidente, uma vez aprovados, se
transforme o art. 19,num parágrafo do art. 18.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Opor
tunamente V. Ex' poderá fazer a proposta.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gu
mercindo Milhomem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDOMILHO
MEM-Sr. Presidente, há inscrições para encami
nhamento da proposta do Deputado Vivaldo Bar
bosa. Oportunamente havendo, gostaria de me
inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pois
não.

Antes de conceder a palavra ao nobre Consti
tuinte Louremberg Nunes Rocha, solicito ao Vice
Presidente Deputado Pedro Canedo faça a leitura
das três emendas.

O SR. CONSTIT(JJNTE PEDRO CANEDO 
Emenda rr 178-7, Constituinte Louremberg Nu
nes Rocha:

Art. 16. As empresas comerciais, indus
triais e agrícolas são obrigadas a manter o
ensino fundamental gratuito para os seus
empregados e filhos destes, entre os seis e
os quatorze anos, ou a concorrer para aquele
fim, mediante a contribuição do salário-e
ducação, na forma que a lei estabelecer.

Emenda n-222-8, do Constituinte José Queiroz
e outros:

Art. 16. As empresas comerciais, indus
triais e agricolas são obriogadas a recolher
o salário-educação na forma da lei.

§ 10 Os recursos a que se refere o caput
deste artigo destinam-se à expansão da ofer
ta do ensino público fundamental.

§ 2° A empresa que já mantém escola
para funcionários e filhos de funcionários po
derá descontar essa despesa do recolhimen
to do salário-educação, na forma da lei.

Emenda n° 277-5, do Constituinte VivaldoBar
bosa:

"As empresas comerciais, industriais de
prestação de serviços e agrícolas são obriga
dos a manter a educação pré-escolar e ao
ensino fundamental gratuito de seus empre
gados e filhos destes do nascimento aos qua
torze anos, ou a concorrer para aquele fim,
mediante contribuição tributária na forma
que a lei estabelecer."

O SR. PRESIDENTE (Hermes laneti) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Louremberg Nunes
Rocha, por três minutos.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Sr. Presidente, a minha emenda
mantém o termo "salário-educação". No substi
tutivo do Relator, S. Ex' trocou "salário-educação"
e colocou "contribuição tributária". Ora, o salário
educação já tem uma tradição, é mais fácil brigar
por ele e está consignado no art. 178, da atual
Carta.

Então, é muito mais fácil brigarmos pela deno
minação "salário-educação" do que por "contri
buição", como vem no substitutivo. Teremos vá
rias maneiras de lutar e garantir, já que há o risco
de se perder alguma coisa na área de educação,
o salário-educação já tem certa tradição, teremos
meios de argumentar com o salário-educação.
Deixando como está no substitutivo "contribuição
tributária", teremos o problema de como fixá-lo,
de que maneira, criar essa contribuição, vamos
ter uma resistência muito maior do que se manti
vermos o texto do atual 178, que fala expressa
mente em "salário-educação" e não, como o
substitutivo apresentou, em "contribuição tribu
tária".

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Para
defender a emenda do Constituinte José Queiroz,
tem a palavra o Constituinte Octávio Elísio, por
três minutos.
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o SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO
Sr. Presidente, a pnmeira observação é feita pelo
Senador Louremberg Nunes Rocha, no que se
refere á importância de se manter o termo "salá
rio-educação".

O salário-educação corresponde à mais impor
tante contribuição para o desenvolvimento do en
sino fundamental no País. E um recolhimento
que se fazsobre a folha de pagamento das empre
sas, recolhido através do lAPAS ao Ministério da
Educação e transferido boa parte dele aos Esta
dos. Todos os Estados e Municípios vêm utilizan
do esse salário-educação como base para a ex
pansão de suas redes de 10 grau.

Sabemos que a não transferência desses recur
sos ao Ministério da Educação para a sua aplica
ção, através de uma política diretamente ligada
à expansão, mas através de uma política de com
pra de vagas, como aconteceu no passado recen
te, levou o Ministérioda Educação, ainda na Admi
nistração da Ministra Esther de Figueiredo Ferraz,
a propor, através de portaria, a alteração da siste
mática do salário-educação.

Proponho na minha emenda, que este recurso
seja efetIvamente utilizado para a expansão da
oferta do ensino público fundamental e as empre
sas que já mantêm as suas escolas possam des
contar essas despesas no salário-educação a que
têm direito.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Al
guém para defender a proposição do Deputado
VivaldoBarbosa?

Concedo a palavra, por três minutos, ao Consti
tuinte Gumercindo Milhomem.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, as três proposições são
muito próximas, parecidas. Considero a proposta
do Constituinte VivaldoBarbosa melhor, porque,
em primeiro lugar, dá conta da novidade que esta
mos instituindo já. Criamos, a partir do texto ante
rior, a obrigatoriedade para a educação pré-es
colar. Em segundo lugar, considero mais impor
tante, justamente o que foi argumentado contra
riamente pelos Constituintes que me antecede
ram, onde se substitui, como também o Relator
substitui, a expressão "salário-educação" por
"contribuição tributária". Por quê? Porque é muito
importante para a atualização das contribuições
previdênciárias feitas pela empresa no Brasil, é
até uma luta que vem sendo desenvolvido pela
classe trabalhadora, é muito importante que essa
contribuição seja feita não sobre a folha de paga
mentos, e sim, sobre a arrecadação, sobre o bruto
movimentado pela empresa. Como sabemos,
uma característica da modernização do capital
é justamente a diminuição da folha de pagamen
tos e a introdução da mecanização, da robotí
zação, com isso, a empresa diminui a sua folha
de pagamentos, e com isso também diminui a
contribuição imposta, tributária, no nosso caso
a educação.

Por isso, a melhor alternativa é esta de colocar
"contribuição tributária" no lugar da expressão
"salário-educação". E essa que dá conta do aten
dimento também pré-escolar e não apenas para
o ensino fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Sr. Relator, que disporá de três
minutos.

O SR. REL\TOR (João Calmom) - O Relator
se mostra sensível às ponderações do nobre
Constituinte Louremberg Nunes Rocha, apóia o
texto que S. Ex' propõe.

O SR. CONSmUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Hage,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr.
Presidente, só para esclarecer. É fundamental tu
do que nos possa ajudar no maior esclarecimento
possível do que vamos votar. As propostas têm
outra diferença essencial, para que não pareça
que se trata só dessa distinção entre salário-e
ducação e contribuição tributária. A proposta do
Constituinte José Queiroz é a única que exige,
a partir de agora, que os recursos sejam exclusiva
mente dirigidos ao recolhimento para o ensino
público.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há questão de ordem a resolver. Vamos passar
à votação.

Pela ordem, votaremos primeiro a do Consti
tuinte Louremberg Nunes Rocha. Se for aprovada
serão prejudicadas as demais.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Temos várias emendas. Uma vez aprovada a
emenda do Senador Louremberg Nunes Rocha,
as outras estariam automaticamente - parece
me, foi o que entendi - prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti)- É evi
dente, porque se referem exatamente ao mesmo
artigo e são substitutivas uma da outra. V. Ex',
infelizmente, não estava aqui quando acertamos
o critério: nos termos do Regimento, na ordem
de entrada dos requerimentos de destaque.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Gumercindo
Milhomem.

O SR. CONSmUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, na tentativa de se buscar
um texto possivelmente consensual, já que foi
feito o esclarecimento pelo Constituinte Jorge Ha
ge, de que a diferença consiste também na forma
de destinação dos recursos, não poderíamos ten
tar a alternativa de substituir a expressão "salário
educação" por "contribuição tributária" na pro
posta que foi defendida pelo Constituinte OctáVIO
Elísio e que está sendo assumida também pelo
Constituinte Jorge Hage.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência consulta o Constituinte Octávio Elísio se
aceita a substituição da expressão no texto. Este
é o procedimento que já vínhamos adotando. En
tão, essa Presidência tem condicões de deferir
o pedido, por esta razão.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
é salário-educação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - S. Ex'
não concordou, está dirimida a questão. Vamos
votar.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

(Assentimento da Presidência.)
Vamos votar, agora, a emenda do Constituinte

Louremberg Nunes Rocha. Se votarmos "sim"
estaremos, evidentemente, acolhendo a emenda
do Constituinte Louremberg Nunes Rocha, e as
demais se sentirão prejudicadas. Se votarmos
"não" passaremos a votar subseqüentemente as
demais emendas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Não prejudica, na minha opinião.
Minha emenda faz parte do caput. A diferença
maior das demais é com relação aos parágrafos.
Na minha emenda apenas, na verdade, se troca
"contribuição tnbutária" por "salário-educação".
As demais emendas podem ser encaixadas a par
tir daí, porque muda apenas uma palavra. É possí
vel encaixar as demais.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
é o que entende esta Presidência, porque o con
teúdo das proposições é o mesmo, apenas há
variações outras e tenho aqui a compreensão do
Sr. Relator neste sentido.

Vamos votar. Quem votar "sim", vota a favor
da proposição. Portanto, se aprovada, caem as
outras proposições e o substitutivo. Se rejeitada
esta proposição, votaremos as demais proposi-
ções. .

O SR. CONSmUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM-Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
para avisar à Presidência que, a partir deste mo
mento, assumo a condição de Titular.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex'
é muito bem-vindo.

Evidentemente que o conceito da Mesa, em
absoluto, e por reconhecimento unânime do Pais
não diz que será V. Ex" mais bem-vindo do que
era a S. Ex' o Sr. Constituinte Florestan Fernandes.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
votação.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. CONsmUINTE ÁTILA URA-Sr. Presi
dente, para declaração do voto.

Voto "não", acrescentando que a proposta do
Deputado Octávio Elísio já contempla a proposta
do Senador Louremberg Nunes Rocha, e é mais
abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Feita
a declaração de voto, prosseguimos com a vota
ção.

(Prossegue a votação)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou

proclamar o resultado.
Votaram Sim 07 Constituintes; Não, 11 Consti

tuintes.
A proposição está rejeitada.
Vamos votar a proposição do Constituinte José

Queiroz.
Em votação.
(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Vou votar, mas devo esclarecer.
O que está disposto nos parágrafos da Emenda
José Queiroz é matéria de legislação ordinária.
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Continuamos fazendo aqui todo tempo, isso aí
já está disposto na lei que regula - salário-e
ducação, essa parte dos parágrafos. Temos que
fazer aqui a parte geral, e não a parte específica.
Eu voto Não.

(Prossegue a votação.)

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDO MI
LHOMEM - Em que pese ao meu encaminha
mento, voto por esta emenda.

(Prossegue a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Procla
mo o resultado: Votaram Sim 13 Srs. Constituin
tes: Não 06 Srs. Constituintes.

Está aprovada a proposição prejudicada a outra
e o substitutivo.

Vamos realizar a leitura do art. 19.

O SR. RELATOR(João Calmon) -Art.19:
"As empresas comerciais e industriais são

ainda obngadas a assegurar, em cooperação,
condições de apredizagem aos seus traba
lhadores menores e a promover o preparo
de seu pessoal qualificado."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) 
Peço ao Constituinte Vice-Presidente Pedro
Canedo leia a proposição que está sobre a
mesa

O SR CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Do Constituinte Átila Lira e outros, Emenda rr
223/6:

"Serão garantidos aprendizagem, habilita
ção e aperfeiçoamento dos trabalhadores,
devendo, para este fim, concorrer o Poder
Público, os sindicatos e associações traba
lhistas e empresariais na forma da lei."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Chico Hum
berto.

O SR.CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, entendemos que...

O SR. CONSTITUINTE ÁTILA URA - (Fora
do microfone.)

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Peço ao ilustre Constituinte Átila Lira compreen
são, uma vez que entendemos que o art. 19 pode
rá ser aprovada e fazer parte do art. 18 como
um parágrafo, porque cornplernenta o art. 18.

Este é o nosso entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex"
sugere a manutenção do art. 19, nos termos do
substitutivo, como parágrafo único ao art. 18.

Fica como uma sugestão de redação, como
disse muito bem, S. Ex", o Sr. Relator da Comissão
Temática 8.

Vamos, assim mesmo, ter que decidir sobre
o conteúdo. Fica acatada a sugestão, no sentido
de remetê-la à redação, assim como, decrdíremos
sobre o conteúdo.

Com a palavra o Constituinte Átila Lira, para
defender a sua proposição. S. Ex' dispõem de
três minutos.

O SR. CONSmUlNTE ÁTILA URA- Sr. Presi
dente, o art. 19 do Substitutivo trata de duas ques
tões - aprendizagem de menor e de adultos.
Quando fiz a proposta o nobre Relator negou a
sua aceitação, explicando que a matéria de treina
mento era pertinente exclusivamente à empresa.

Por se tratar de treinamento do trabalhador,
nada mais justo do que o sindicato participar,
concorrer para o treinamento desse trabalhador.

Daí termos destacado essa emenda, para que
seja apreciada pelo plenário.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a pil):lvraao nobre Relator.

O SR. CONSmUlNTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, peço a palavra peja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência concede a palavra ao nobre Constituinte
Chico Humberto, visto que não foram gastos os
três minutos destinados ao Constituinte Átila Lira.
S. Ex' dispõe de 1 minuto.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Apenas para poder ratificar a proposta da emenda
do ilustre Constituinte Átila Lira, uma vez que en
tendemos que no art. 19 há uma afirmação:

"As empresas comerciais e industriais são
ainda obrigadas a assegurar em cooperação"
- e não foi explicitado cooperação com
quem nem com o quê "...condições de
aprendizagem ao seus trabalhadores meno
res e a promover o preparo do seu pessoal
qualificado."

Gostaríamos de saber com relação a essa coo
peração, de que tipo seria, com quem seria, de
que forma seria feita.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra o nobre Relator. S. Ex" dispõem de três
minutos.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator,
ao apreciar esta proposta, entendeu que a apren
dizagem, antes de mais nada, é uma tarefa cuja
responsabilidade deve cair sobre a empresa, e
não acolheu a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
colocar em votação a proposta do nobre Consti
tuinte Átila Lira- texto do substitutivo à proposta
do Relator, art. 19.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que votarem "sim" apro

vam o requerimento, portanto, aprovam o texto
proposto pelo Constituinte Átila Lira. Votando
"não", mantêm o substitutivo e, em conseqüên
cia, aprovam a proposta do Relator.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
estando completada a votação, esta Presidência
consulta o nobre Constituinte Cláudio Ávila se
S. Ex" deseja emitir voto, adotando voto sim,
à proposta do Constituinte Átila Lira, substitutiva
ao art. 19; votando não, mantém o art. 19 do
Relator.

O SR. CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA - Sr.
Presidente, não acompanhei a discussão, por isso
abstenho-me de votar.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
proclamar o resultado: votaram sim, 17 Srs. Cons
tituintes; não, 1. Houve uma abstenção. Está apro
vado o texto. Fica prejudicado o substitutivo.

A SR' MÁRCIA KUBITSCHEK - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra à nobre Constituinte, pela ordem.

A SR' CONSmUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK
- Sr. Presidente, faço uma sugestão. Termina
mos, agora, com este art. 19, a parte relativa à
educação, propriamente dita, e vamos entrar, com
o art. 20, na parte relativa à cultura, turismo, espor
te e lazer. Sugiro, para podermos dar toda a nossa
atenção a estes assuntos, que também são impor
tantes e meritórios, adiemos o resto desta reunião
para amanhã, para que possamos trabalhar com
um pouco mais de entusiasmo em cima da cultu
ra, turismo, esporte e lazer.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, em que pese ao aplauso e à manifes
tação favorável de alguns Constituintes Membros
desta Subcomissão, não vai, por si, indeferir, mas
manifestar a sua posição contrária à proposição,
considerando que temos aqui garantido o quo
rum e todos estão aqui em condições de trabalho,
e não creio que alguém tenha omitido, aqui, al
gum juízo menos sério, menos profundo, menos
responsável, embora já estejamos trabalhando há
muitas horas.

Esta é a opinião da Presidência.
Eminente Constituinte Márcia Kubitschek, esta

Presidência tem também a preocupação de que
os Srs. Constituintes dêem à área da cultura e
do esporte a mesma atenção e seriedade que
dispensaram à área de educação. Por isso, esta
Presidência não vai decidir por si. Esta Presidência
vai ouvir, por voto, por manifestação, o que fare
mos rapidamente, para não perder muito tempo.

O SR. CONsmUlNTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, um argumento, só numa
frase. e o Relator precisa de amanhã também,
senão não entrega. Os outros vão entregar às
10 horas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
mais esta consideração.

Vamos decidir. Quem concorda com a perma
nência, prosseguindo o trabalho até o seu térmi
no, agora, levante o braço. (Pausa.)

Quem deseja adiar para amanhã, levante o bra
ço, também, por gentileza. (Pausa.)

Votaram 12 a favor e 5 contra. Mantemos o
ritmo de trabalho e vamos prosseguir.

Solicito ao nobre Relator a gentileza de prosse
guir com a leitura, agora, do art. 20. O art. 20
está aprovado.

As emendas que não são emendas a artigos
serão objeto de apreciação ao final.

O SR. CONSTITUINTEOCTÁVIO EleSIO- Sr.
Presidente, peço a V. Ex' a retirada dos meus
destaques correspondentes às Emendas 44-6,
43-8,83-7,133-7,250-3 e 252.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Peço
a V.Ex"encaminhe a relação das emendas à Mesa
e peço à Assessoria que retire os destaques solici
tados, referentes à cultura. (pausa.)

O art. 20 já fOI aprovado. No entanto, vamos
lê-lo, apenas para conhecimento.

O SR. RELATOR (João Camon) - Antes de
ler o art. 20, prestarei minha homenagem à nossa
nobre Colega Deputada Constituinte Márcia Ku
bitschek, que desempenhou um papel de extraor
dinário relevo na elaboração do Capítulo deste
projeto, em relação à cultura. Aqui, manifesto a
S. Ex" a minha gratidão pela colaboração real-
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mente preciosa que prestou à cultura deste País
na elaboração desses artigos do anteprojeto.

"Art. 20. O Estado garantirá a todo o ci
dadão pleno exercício dos direitos culturais
e dará proteção, apoio e incentivo a todas
as ações de valorização, desenvolvimento e
difusão da cultura.

Parágrafo único. O exercício dos direitos
culturais é assegurado:

1-pela liberdadede de criar, produzir, pra
ticar e divulgar valores e bens culturais;

11-pelo dever de cada um, respeitados
os direitos culturais do outro;

1II-pelo livre acesso aos meios e bens
culturais;

N - pela responsabilidade de cada um
defender a cultura e denunciar, na forma da
lei, os atos a ela contrário;

V- pelo reconhecimento, pelo Poder PÚ
blico, dos múltiplos universos e modos de
vida da realidade nacional e a sua forma de
expressão, preservando os valores que for
mam a sua memória, identidade e promo
vem o homem brasileiro;

VI-pelo compromisso do Estado de res
guardar e defender a integridade, pluralidade,
independência e autentiticidade da cultura
brasileira;

VlI- pelo cumprimento, por parte do Es
tado, de uma política cultural não interven
cíonlsta, democrática, estimuladora, que
considere todos os segmentos sociais, visan
do a participação de todos na vida cultural;

VlII- pelo dever do Estado de preservar
e ampliar a função predominantemente cul
tural dos meios de comunicação social e uso
democrático, promover e estimular o inter
câmbio cultural interno e extemo e zelar pela
preservação e desenvolvimento da Ungua
Portuguesa como meio maior de unidade
e integração culturais."

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Sr. Presidente, faço uma sugestão
de redação. O uso do conceito "cultura brasileira"
no singular, em termos antropológicos, socioló
gicos e históricos, é incorreto - ou usamos cultu
ras brasileiras... Aparece várias vezes no art. 22.
É conveniente colocar-se "culturas brasileiras".

O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
já acolheu a sugestão de V.Ex'.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pros
seguimos com os trabalhos.

Art. 21. Apenas um destaque, elaborado pelo
eminente ConstituinteJosé Maria Eymael, e o des
taque solicitado pelo Constituinte Sólon Borges
dos Reis, a quem passamos a palavra.

O SR. CONSmUlNTE SÓLON BORGES DOS
REIS - O Constituinte José Maria Eymael pro
põe, quando se diz "a lei estabelecerá prioridade,
incentivos e vantagens para a cultura nacional"
- aí seria "culturas nacionais" - "especialmente
quanto à formação e condições de trabalho dos
seus criadores, intérpretes, estudiosos, produção,
circulação e divulgação das obras e exercício dos
direitos de invenção de um autor", S. Ex" propõe
se acrescente "a promoção de congressos e even
tos culturais ou afins". E no caput do artigo S.
Ex" alega que todos os países estão construindo
centro de convenções.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O Sr.
Relator acaba de concordar.

Vamos realizar a votação.

(Procede-se à chamada para votação)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
proclamar a apuração.

Votaram sim 17 Srs. Constituintes. Foi apro
vado por unanimidade.

Solicito ao nobre Relator leia o art. 22.

O SR. RELATOR (João Camon) -

"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 ativi
dade de proteção, apoio, estímulo e promo
ção da cultura brasileira, não incluídas nesses
percentuais despesas com o custeio.

Parágrafo único. A lei definirá quais as
atividades culturais a serem beneficiadas por
esta obrigatoriedade."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Já es
tá, então, em todo o momento, acatada a expres
são.

Este artigo já foi aprovado, porque não foi obje
to de destaque.

Peço ao nobre Relator faça a leitura do art.
23.

O SR. RELATOR (João Calmon)-

"Art 23. É obrigação do Estado orga
nizar, 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 comu
nidades."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há o destaque. Está aprovado.

Peço ao nobre Relator faça a leitura do art.
24.

O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art. 24. O Poder Público promoverá e
incentivará a preservação de sítios, edifica
ções, objeto, documentos e outros bens de
valor cultural, arqueológico, histórico, cientí
fico, artístico, ecológico e paisagísticos, atra
vés de seu inventário sistemático, vigilância,
tombamento, aquisição e outras ações de
acautelamento, de proteção. Fica garantido
que a demolição ou transformação de espa
ços culturais por parte do Estado ou de parti
culares só poderá ser realizada com a cons
trução ou destinação de outra instalação de
nível igual ou superior ao existente anterior
mente, para o mesmo fim.

§ 1° Os bens próprios, sob administração ou
tombados pelo Poder Público, receberão, anualm
nete, recursos financeiros, através de lei orçamen
tária, destinados à sua conservação, manutenção
e permanência de seu valor e interesse cultural.

§ 2° Toda a 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".

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há destaque. Estã aprovado.

O SR. CONSTITUINTE GUMERCINDOMlLHO
MEN - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra V.Ex", para um esclarecimento.

O SR. CONSmUlNTE GUMERCINDOMILHO
MEM - Sr. Presidente, não estou conseguindo
entender. Tenho em mãos uma emenda que teria
sido destacada. É a emenda n° 043, que aqui
diz referir-se ao art. 23.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Foi
retirada a Emenda.

Peço ao nobre Relator faça a leitura do art.
25.

O SR. RELATOR (João Calmon)-

"Art. 25. São livres a circulação e divul
gação de obras culturais, respeitados os direi
tos humanos e esta Constituição.

Parágrafo único. A lei disporá sobre o
respeito a cada comunidade, que, sem a pre
sença do Estado, classificará as obras, inclu
sive os espetáculos de diversões públicas e
as programações das empresas de teleco
municação."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
destaque solicitado por S. Ex' o Sr. Constituinte
Florestan Fernandes, assim como há destaque
solicitado por S. Ex" a Sr' Constituinte Márcia Ku
bitschek. O texto do qual foi solicitado destaque
é para substituir a redação do parágrafo único
pela seguinte redação, que será lida pelo Constí
tuinte Pedro Canedo.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Emenda n° 89/6, da Constituinte Márcia Kubits
chek:

"Modifique-se o parágrafo único do art. 23
do anteprojeto desta Subcomissão, que pas
sará a ter a seguinte redação:

Não haverá censura de qualquer espécie
sobre livros, jomais, revistas e outros perió
dicos, cinema, peças teatrais e qualquer tipo
de espetáculo cultural ou diversões públicas.

Leiespecial disporá sobre o respeito a cada
comunidade e criará um Conselho de Ética,
composto por membros da sociedade e vin
culado ao Ministério da Cultura, para classi
ficar apenas a literatura tipicamente infantil
e acompanhar as programações das empre
sas de telecomunicações".

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência consulta se algum Constituinte deseja
usar dos três minutos, para defesa da propositura.

O SR. FLORESTAN FERNANDES - Sr. Prest
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -Já está
deferida a palavra a V. Ex'

Eu só peço a gentileza de usá-Ia, para que pos
samos prossequir no mesmo raciocínio e na mes
ma forma de trabalho até aqui.

Com a palavra o Constituinte Florestan Fernan
des, para defender a propositura.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Não previa, Sr. Presidente, que na
parte de cultura não teríamos um artigo que derru-
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basse de uma vez por todas a censura. Quando
descobri que a nossa Constituição nos levava por
esse descaminho, procurei, entre aquele maço
enorme de emendas, a única que permitia reme
diar essa situação, foi a da Constituinte Márcia
Kubitscheck. Por isso indiquei essa emenda como
uma maneira pela qual podemos salvar a face,
livrar o Brasil dessa pecha de país tirânico com
relação à cultura, às manifestações da dança, da
arte, da telecomunicação, do cinema, das peças
teatrais etc.

A intenção foi trazer para cá o fato de que a
censura não é policial. A censura deve ser mera
mente indicativa e deve estar nas mãos dos agen
tes culturais da comunidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

-:- O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a-palavra o Constituinte Antônio de Jesus, para
falar pela manutenção do texto do anteprojeto.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO DE JESUS
- Neste momento, Sr. Presidente, sentimos uma
responsabilidade muito grande, porque, quando
fomos eleitos para a Constituinte, viemos com
propósito sadio, moral, e este, custe-me o preço
que for, mas defenderei, se Deus quiser, até o
último dia da minha vida. Estou a favor que per
maneça como está o parágrafo único. A liber
dade pode levar a uma libertinagem, pois esta
mos aprovando tudo passivamente. Então, eu
gostaria de um pouco de moral, que V. Ex" tive
sem misericórdia, porque no dia de amanhã al
guém vai-nos cobrar isso e a nossa consciência
também, alguém não vai dormir em paz quando
transgride aquilo que contraria a nossa própria
consciência moral de representantes do bem pú
blico, do bem comum, de alguma coisa que deve
ser preservada. Que a cultura, no bom sentido,
não venha tomar um descaminho. Com todo o
respeito que tenho à minha digna Companheira,
sou contrário, e gostaria que nós, que já estamos
aprovando quase tudo passivamente, permane
cêssemos com o que está no substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Constituinte Louremberg Nunes
Rocha, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, estou em dificul..
dades para votar neste caso. Na minha opíníào,
o texto do parágrafo único, data venia do Relator,
parece-me meio sem sentido. Diz:

"A lei disporá sobre o respeito a cada co
munidade, que, sem a presença do Estado"
- ou seja, na sua vidanormal- "classificará
as obras, inclusive os espetáculos de diver
sões públicas e as programações das empre
sas de telecomunicação.

Este dispositivo, na minha opmião, é vazio,não
está dizendo nada. Ele está dizendo que a comu
nidade vai tomar conta de si por si. Qual a interfe
rência do Estado que está havendo aí? Nenhuma.
Não estou vendo nem como confrontar. Este dis
positivo não fixa qualquer tipo de censura, na mi
nha opinião, porque deixa à comunidade por si
resolver seus problemas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência compreende a preocução de V. Ex"
Como não há aqui nenhuma propositura no sen
tido de suprimir o parágrafo, a Presidência vai
colocar em votação os dois textos que estão pos
tos sobre a mesa.

Vamos começar a votação pelo fim. Quem vota
sim vota em favor da propositura da Constituinte
Márcia Kubitschek e do Constituinte Florestan
Femandes. Quem vota não vota pela manutenção
do texto do parágrafo único do substitutivo.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Antônio de Jesus, para
declaração de voto.

O SR. CONSmUINTE ANTÓNIO DE JESUS
-Sr. Presidente, neste momento deixo registrado
aqui que a minha posição não é contra essa liber
dade, que se declare que não vai haver censura
para espetáculos culturais.

Tenho a minha posição definida e gostaria que
a história a registrasse, para o tempo e o espaço.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Fica
registrada a declaração de voto do nobre Depu
tado Antônio de Jesus.

Vou anunciar o resultado.
13 votos SIMe 4 NÃO.
Aprovado o texto proposto.
Peço ao Sr. Relator que leia o art. 26.

O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art. 26. O Estado assegurará formas
variadas de auxílio a empresas editoras de
livros,jomais e periódicos de pequeno e mé
dio porte, a fim de possibilitar a sua sobrevi
vência."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
aprovado.

Art. 27.

O SR. RELATOR (João Calmon)-

"Art. 27. Cabe à União legislar sobre a
produção, distnbuição e exibição de filmes
cinematográficos e de videocassete.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Em
relação ao art. 27, o Constituinte MaxRosenmann
pede destaque para a Emenda n° 133-7, que peço
ao Constituinte Pedro Canedo o leia.

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Emenda n° 133-7, Constituintes MaxRosenmann
e Tadeu França:

Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:

"Compete à União,aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Territórios, e aos Municípiosesti
mular o turismo e o lazer."

o SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Esta emenda, Sr. Presidente, da mesma forma,
refere-se ao turismo.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Houve
mudança nos artigos, como sabem V. Ex"', em
relação ao anteprojeto e ao substitutivo.

Não há solicitação de destaque para o art. 27.
Considera-se aprovado.

Art. 28.

O SR. CONSmUINTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Chico Humberto.

O SR. CONSmUlNTE CHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, vamos passar a apreciar, agora,
o assunto relativo ao desporto, e gostaria de evi
denciar apenas uma emenda que propusemos
quanto à habilitação em atividade profissional, em
todas as suas etapas, desde a iniciação, prepara
ção, formação, até à especialização, em todos
os niveis e graus de ensino.

Solicitoa esta Presidência que leve em conside
ração, uma vez que não é apenas uma proposta
do Constituinte Chico Humberto, mas vem em
atendimento às categorias profissionais que inter
cederam junto a este Constituinte para que esta
proposta fosse apreciada. Uma vez que já flzernos
apreciação de todos os itens sobre educação, gos
taríamos, mesmo assim, que fosse apreciado pe
los nobres Constituintes, incluído nem que fosse
nas disposições transitórias finais.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)-As pro
postas cujos destaques foram requeridos e não
dizem respeito a artigos já votados, serão aprecia
dos no final. (Pausa.)

Art.28.
O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi

dente, antes de ler o art. 28, transmito os meus
agradecimentos ao nobre Constituinte Aécio de
Borba, um inexcedível colaborador deste Relator
na parte referente ao desporto. A sua dedicação
a essa área do desporto é responsável pelos exce
lentes artigos que constam do nosso anteprojeto.

"Art. 28. Compete à União criar normas
gerais sobre o desporto, dispensando o trata
mento diferenciado para o desporto profis
sional e não-profissional."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) 
AProvado, porque não há destaque solicita
do.

Art. 29.
O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art 29. São princípios e normas
cogentes da legislação desportiva:
1-o respeito à autonomia das entidades

esportivas dirigentes quanto à sua organi
zação e funcionamento intemo;

11 - a destinação de recursos públicos pa
ra amparar e promover o desporto educa
cional e o desporto de alto rendimento;

UI - a criação de benefícios fiscais especí
ficos para fomentar as práticas desportivas
formaís e não formais como direito de todos;

IV - a garantia do direito exclusivode voto
para cargos de direção de entidades despor
tivas:

a) de âmbito federal- as federações es
taduais e as associações participantes da divi
são principal do último campeonato nacio
nal;

b) de âmbito estadual - as associações
participantes da divisão principal do último
campeonato estadual."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há destaque. Aprovado o art. 29.

Art.30.
O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art. 30. É assegurado o reconhecimen
to do desporto como atividade cultural, go-
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zando de todos os benefícios institucionais
e legais próprios da cultura, valorizadas prefe
rencialmente as manifestações esportivas de
criação nacional."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Não
há destaque. Está aprovado.

Art. 31.

O SR. RELATOR (João Calmon) -

"Art. 31. Compete à União, aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Mu
nicípios promover o desenvolvimento do tu
rismo 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. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O art.
31, tem quatro destaques.

Pedimos ao Constituinte Vice-Presidente Pedro
Canedo faça a leitura das quatro emendas.

O SR. CONSmUlNTE PEDRO CANEDO 
Emenda n° 226-1, Constitumte Pedro Canedo.

"Dê-se ao art 27 - agora art. 31 - do
Anteprojeto a seguinte redação:

"Art. 27. É obrigação do Estado promo
ver o turismo e o lazer, assegurando o seu
acesso a todos os cidadãos.

§ 1° O Poder Público promoverá e in
centivará os pontos turísticos sob sua admi
nistração, repassando anualmente recursos
financeiros, através de leiorçamentária, desti
nados à sua conservação, manutenção e per
manência de seu valor e interesse turístico.

§ 2° Toda pessoa física ou jurídica tem
o direito e o dever de defender o patrimônio
turístico do País, denunciando, conforme a
lei, as ameaças e crime contra eles prati
cados."

Justificação

Por entender serem os pontos turísticos,
grande patrimônio do País, constantemente
depredados, e desamparados pelo Estado,
sugiro a redação acima.

Emenda n° 133-7:
Dê-se ao art. 31, a seguinte redação:

"Art. 27. Compete à União, aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Mu
nicípios estimular o turismo e o lazer. Cabe
à União, nos termos da lei, defender, pre
servar e proteger os valores turísticos e esti
mular as atividades do setor, como fatores
de desenvolvimento cultural, econômico e
social do País."

Justificação

Numerosos países arrecadam, hoje, direta
ou indiretamente, através das atividades turís
ticas, considerável parcela de recursos, inclu
sive em moeda estrangeira, para financiar
seu próprio desenvolvimento e para reforço
de seu orçamento cambial.

No mundo, a atividades de turismo já ocu
pa o terceiro lugar em orçamento econômi
co-financeiro, o que, infelizmente, não acon
tece no Brasil, por falta de apoio conveniente
e da defmição da prioridade política do setor.

Emenda n° 251-1

Adite-se ao art. 31, o seguinte paragrafo
único:

"Parágrafo único. Compete à União criar
normas gerais sobre o turismo, inclusive so
bre incentivos e benefícios fiscais pertinen
tes."

Justificação

A exemplo do previsto no art. 24 e no item
lU do art. 25, é necessário criar comando
constitucional estabelecendo a competência
da União para legislar sobre a matéria, incen
tivos sobre benefícios e incentivos fiscais.

Emenda n° 252-0:
Modifique-se a redação do art. 31, que pas

sa a ser a seguinte:
"Art. 27. Compete à União, aos Estados,

ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Mu
nicípios assegurar a todos os cidadãos o
acesso ao lazer e promover o desenvolvimen
to sócio-econômico do turismo."

Justificação

O turismo, assume, cada vez mais, fator
de intenso significado no desenvolvimento
econômico nacional, gerando empregos
produzindo divisas, criando riquezas

De outro lado, além da sua inegável voca
ção econômica, abraça também o turismo
importante aspectos de cunho social, como
a formação do sentimento de brasilidade, de
fraternidade, bem como constitui inegável
contribuição à paz social.

Desta forma, além da União legislar sobre
Produção e Consumo (alínea d, item XVII,
art. 8, da Constituição atual) será oportuno
a União estabelecer as normas ordenadoras
da atividade de turismo, em seus aspectos
econômicos e sociais.

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Temos
em mãos três, emendas substitutivas ao art. 31
e uma emenda substitutiva ao texto do parágrafo
único.

Votaremos primeiro as três emendas substi
tutivas ao artigo, sem prejuízo de eventual aprecia
ção, depois, da que propõe o texto substitutivo
ao parágrafo único. Pela ordem dos requerimen
tos, primeira Emenda Max Rosenmannffadeu
França.

Tem a palavra o Constituinte Tadeu França,
se desejar fazer-lhe a defesa. (Pausa.)

S. Ex' não deseja falar.

Tem a palavra o Constituinte José Maria Ey
mael. (Pausa)

S. Ex' não quer usar da palavra.

Com a palavra, por três minutos, o Constituinte
Sólon Borges dos Reis, para defender a proposta.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DGS
REIS- A emenda no252-0, do Constituinte José
Maria Eymael, quer que o antigo art. 27, agora
31, tenha a seguinte redação sucinta:

"Compete à União,aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Territórios e aos Municípios as
segurar a todos os cidadãos o acesso ao
lazer" - que é uma coisa - "e promover
o desenvolvimento sócio-econômico do tu
rismo" - que é outra coisa."

Fica bem claro que lazer é uma coisa e turismo
é outra - o que, às vezes, tem sido confundido.

Assegura-se o direito de todos ao lazer e promo
ve-se o desenvolvimento social-econômico do tu
rismo, porque realmente a atividade turística tem
um sentido social e econômico muito grande,
que não está consagrado nesse Substitutivo, e
que não pode ser desprezado

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Ofere
ço a palavra ao Constituinte Pedro Canedo, por
3 minutos.

O SR. CONSmUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, gostaria, se possível, que no caput
do artigo ficasse a emenda do Constituinte José
MariaEymael, os dois parágrafos de nossa emen
da, que são análogos ao que ficou estabelecido
com relação ao patrimônio cultural:

"§ 1° O Poder Público promoverá e in
centivará os pontos turísticos sob sua admi
nistração, repassando anualmente recursos
financeiros, através de leiorçamentária, destr
nados à sua conservação, manutenção e per
manência de seu valor e interesse turístico.

§ 2° Toda pessoa física ou jurídica" 
da mesma forma que, no tema cultura, toda
pessoa física ou jurídica tem o direito e o
dever de defender o patrimônio cultural do
País -, "toda pessoa física ou jurídica tem
o direito e o dever de defender o patrimônio
turístico do País, denunciando, conforme a
lei, as ameaças e crime contra ele prati
cados."

Talvez possamos aproveitar o caput do artigo
da Emenda do Constituinte José Maria Eymael
e, se possível, os dois parágrafos que apresento
nesta nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência não tem nenhuma dificuldade em acatar
esta sugestão, desde que o autor do pedido de
destaque também concorde.

O SR. CONSmUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Realmente, o turismo tem três dímen
sóes: a grande dimensão econômica, a social e
a cultural. No lazer está incluído o turismo social.

Estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Pela

ordem, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Tadeu França.

O SR. CONSmUINTE TADEUFRANÇA - Sr.
Presidente, peço a V. Ex" faça uma nova leitura
sobre a proposição, porque não estamos vendo
exclusões. Talvez até o aproveitamento em bloco
pudesse ser viável.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tere
mos o seguinte texto.

Pela ordem, votaremos, primeiro, a emenda dos
Constituintes Max Rosenmann e Tadeu França,
que já foi lida, segundo, votaremos a emenda
dos Constituintes José Maria Eymael e Pedro Ca
nedo, com a seguinte redação:

"M Compete à União, aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Territórios e aos mu
nicípios assegurar a todos os cidadãos o
acesso ao lazer e promover o desenvolvimen
to sócio-econômico do turismo.

§ 1° O Poder Público promoverá e in
centivará os pontos turísticos sob sua adrru-
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nistração, repassando anualmente recursos
financeiros, através de leiorçamentária, desti
nados à sua conservação, manutenção e per
manência de seu valor e interesse turístico.

§ 2" Toda pessoa física ou jurídica tem
o direito e o dever de defender o patrimônio
turístico do País, denunciando, conforme a
lei, as ameaças e crimes contra ele prati
cados."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chico
Humberto, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO
Sr. Presidente, uma vez que o ilustre Constituinte
Tadeu França já disse claramente que há uma
complementação, até de sugerirmos um entendi
mento, para que S. Ex"pudesse retirar a sua pro
posta em favor da do Constituinte Pedro Canedo,
que é uma complementação. Facilitaríamos nos
sos trabalhos, e adiantaríamos no tempo e no
espaço.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Neste
caso, se acatada a sugestão apresentada pela
Subcomissão, teremos que suspender os traba
lhos. Este é o último artigo, depois entraremos
na outra parte do relat6rio.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte S610n
Borges dos Reis.

O SR.CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS - Sr. Presidente, ainda há outra emenda
do mesmo autor, que tem uma expressão que
precisa constar, a meu ver, desse artigo, quando
atribui à União a competência para legislar sobre
o turismo.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - A Pre
sidência já esclareceu que este seria objeto de
votação posterior.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Mas pode ser na mesma emenda.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Nobre
Constituinte Sólon Borges dos Reis, esta Presi
dência compreende a sugestão de V. Ex" Seria
Substitutivo ao parágrafo único. (Pausa.)

AMesa está aguardando, enquanto se celebram
consultas entre os autores, para saber se há condi
ções de entendimento paraa votação. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Tadeu
França.

O SR.CONSTITUINTE TADEU FRANÇA-Por
deferência à ausência do Constituinte MaxRosen
mann, subscrevi apenas para cooperar com o
nobre Colega, aproveitássemos um pouco de re
dação originária do Constituinte MaxRosenmann,
onde diz:"... assegurar a todo os cidadãos o aceso
so ao lazer" e promover o desenvolvimento só
cio...",seria estimular e assegurar", e após "sócio
econômico do turismo", colocássemos apenas
um verbo para dar uma satisfação ao Constituinte
Max Rosenmann, que encaricidamente pediu
alguma presença no texto.

Ficaria:
"Compete à União,aos Estados, ao Distrito

Federal, aos territórios e aos municípios esti
mular e assegurar a todos os cidadãos o
acesso ao lazer e promover o desenvolvimen- '
to sócio-econômico do turismo."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Peço
a V. Ex"como fica toda a emenda, para, em segui-

da, consultar os dois Proponentes para saber se
concordam.

O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA*
"Art. 31 Compete à União, aos Estados,

ao DistritoFederal, aos Territórios e aos Mu
nicípios estImular e assegurar a todos os ci
dadãos o acesso ao lazer e promover o de
senvolvimento sôcío-econõrruco do turis
mo."

§ 1° O Poder Público promoverá e incen
tivará os pontos turísticos sob sua adminis
tração, repassando anualmente recursos fi
nanceiros, através de lei orçamentária, desti
nados à sua conservação, manutenção e per
manência de seu valor e interesse turístico.

§ 2° Toda pessoa física ou jurídica tem
o direito e o dever de defender o patrimônio
turístico do País, denunciando, conforme a
lei, as ameaças e crimes contra ele prati
cados."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Os
Srs. proponentes concordam? (Assentimento dos
proponentes)

O SR. Relator tem a palavra.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, apesar de se tratar de um dispositivo muito
detalhado, que deveria ser remetido para a lei
ordinária, me mostro sensível ao apelo do nosso
nobre colega Tadeu França, que quer homena
gear o colega parlamentar.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V. Ex"
concorda com a propositura.

Em votação. (Pausa)
(procede-se à chamada para votação)
Tivemos 16 votos sim e uma abstenção.
Está aprovado o texto.
Vamos apreciar agora o texto que se chama

parágrafo único:
Leia-se, onde couber:

"Compete à União criar normas gerais so
bre o turismo, inclusive sobre incentivos e
benefícios fiscais pertinentes."

Foi a ressalva feitaà propositura do Constituinte
José Maria Eymael.

Para defesa do texto, com a palavra o nobre
Constituinte Sólon Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES DOS
REIS- Sr. Presidente, não há nada na proposta
nem nas emendas que diga a quem compete
legislar. Essa emenda foi aceita pelo Relator par
cialmente. Na realidade, devido ao acúmulo, ao
tumulto, à correria, ao prazo exíguo, não captou
o principal, que é criar as normas gerais sobre
o turismo. Deve caber à União. Quem vai legislar?
É o Estado, é o Município?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
sultamos se alguém quer encaminhar contra?
(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação (Pausa)

(Procede-se à chamada para votação.)
Tivemos 16 votos sim, e uma abstenção
Aprovada a proposição.
Passaremos, agora, às proposições.

Está prejudicada a proposta n° 1.Já ficou asse
gurada a aposentadoria aos 25 anos no texto que
aprovamos.

Peço ao nosso Vice-Presidente que proceda à
leitura da proposta.

O SR. CONSmUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, a proposta n° 61/6, do Constituinte
Tadeu França:

Acrescente-se à Proposta de n° 1, relativa
aos Direitos dos Trabalhadores e oriunda da
Subcomissão de Educação, dois parágrafos
com os seguintes dizeres:

§ 1°Será compulsória a aposentadoria pa
ra o professor aos 60 (sessenta) anos de ida
de e para a professora aos 55 (cinqüenta
e cinco) em efetivo exercício em funções de
magistério, com o salário integral.

§ 2° Serão imediatamente estáveis os pro
fessores nomeados através de concursos pú
blicos.

Justificação

Devido à natureza específica do trabalho
do professor, geralmente detentor de dois
padrões, tem sido frequente a contradição
caracterizada pelo fato de o mesmo professor
estar aposentado por um dos padrões que
ocupa e vir a cumprir estágio probatório por
um novo cargo que assume através de con
curso público. E em nome da aposentadoria
por tempo de serviço, o professor, às vezes,
chega à avançada idade, sem conseguir apo
sentar-se pelo segundo padrão. Esta situação
estaria definitivamente corrigida pela presen
te propositura.

O cumprimento do estágio probatório pelo
professor nomeado em concurso não se jus
tifica, pelo fato de já o haver cumprido du
rante o curso de licenciatura. Geralmente de
tentor de dois padrões, o estágio probatório
tem sido um entrave à vida profissional do
professor que, historicamente, em muitos ca
sos, é forçado a cumprir estágio probatório
numa disciplina em segundo padrão, quando
por esta mesma disciplina até já se aposen
tou no primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Autor, o nobre Constituinte Ta
deu França, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA-Sr.
Presidente, em função da aprovação da aposen
tadoria especial aos 25 anos, exponho o porquê
desta proposta: O professor, neste País, geralmen
te tem dois cargos. Às vezes, o professor se apo
senta e reínícía, num segundo padrão, nova vida
profissional. O tempo contado pelo primeiro pa
drão não é computado para o segundo padrão,
em função distinta. Acontece de o professor che
gar a uma idade avançada e não consegue apo
sentar-se no segundo padrão.

Por outro lado, em função da garantia anterior,
receio que esta proposta venha a ter uma grande
dificuldade estratégica, pois, como ficamos sa
bendo que existe um trabalho que objetiva elimi
nar a aposentadoria especial, prefenmos retirar
essa etapa da proposta, e, em termos de sugestão,
permaneça a estabilidade do professor logo após
a aprovação em concurso, isto porque, historica
mente, o professor tem que cumprir estágio pro-
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batório,é uma figura inexistente,com vários entra
ves, vários problemas, várias contradições, às ve
zes ele é aposentado num padrão, numa disci
plina, e cumprir estágio probatório na outra.

Então, pelo menos como proposta, para confi
gurar a presença desta Subcomissão, pedimos
a eliminação, pura e simples, do estágio proba
tório.E como estratégia, melhor para se conseguir
o intento já aprovado, a retirada do § loque propu
semos.

o SR. PRESIDENTE(HermesZaneti) - V.Ex"
retira o § 1° e mantém o § 2°.

Alguém deseja encammhar contra o § 2°?(Pau
sa.)

Retirado

Este, o texto do § 2°:

"Serão imediatamente estáveis os profes
sores nomeados através de concurso públi
co."

Acolocação aqui será "onde couber". O sentido
é pela eliminação do estágio probatório.

Não é verdade o que este Presidente ouviu,
no sentido de que já é assim. Não é. Há estágio
probatório.Esta propositura eliminao estágio pro
batório. Esta é a essência da propositura.

Em votação. (Pausa)
(Procede-se à chamada para votação.)
Aprovado por unanimidade.
O Constituinte Octávio Elísio requer, nos ter

mos regimentais, destaque para inclusão da ex
pressão "e da cultura" no art. 10da Proposta n
2, a ser encaminhada à Comissão de Sistema
tização.

Peço ao Sr. Relator leia a Proposta rr 2.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Proposta
rr 2.

"Inclua-se no Capítulo relativoaos Estados
e Municípios:

Art.Caberá à União intervirno Estado que
não lhe aplicar na manutenção e desenvol
vimento do ensino o percentual de sua recei
ta de impostos determinados nesta Cons
tituição.

Art.Caberá ao Estado intervirno município
que não aplicar na manutenção e desenvol
vimento do ensino e da cultura o percentual
de sua receita de impostos determinado nes
ta Constituição."

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional,
na parte relativa à Educação, o seguinte dispo
sitivo:

"Art. As vagas existentes nos estabelecimen
tos de ensino superior, de 1c e 2° graus da rede
particular, serão aumentadas em 10% (dez por
cento), destinados a estudantes carentes, no mo
delo "Bolsas de Estudo", a critério das mantene
deras."

justificação
As escolas privadas concordam em favor de

alunos carentes que suas vagas sejam aplicadas
automaticamente para esse fim."

De fato, há até espaços físicos ociosos que pre
cisam ser ocupados. Atender-se-á, assim a grande
número de alunos carentes postulantes de baixa
renda. Constituinte Farabulini Júnior

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O art.
1° da Proposta n° 2:

"Caberá à União intervir no Estado que
não aplicar a manutenção e desenvolvimento
do ensino e da cultura."

Lembro aos Srs. Constituintes que também
aprovamos um percentual para aplicação na cul
tura. A propositura do Constituinte Octávio Elísio
tem o objetivo de dar igual tratamento à omissão
no cumprimento da educação e da cultura.

O Constituinte Octávio Elísio não deseja enca
minhar a proposição. Também não há neces
sidade de encaminhar contra.

Em votação (Pausa.)
(Procede-se à chamada para votação)
Aprovada por unanimidade.
Proposta n° 3, que será lida pelo Sr. Relator.
O SR. RELATOR (João Calmon) - Proposta

n° 3:
Inclue-se no Capítulo relativoao Poder Ju

diciário:
"Art. O Poder Judiciário só admitirá ações
relativasà disciplinae à competições despor
tivasapós esgotarem-se instâncias da Justiça
Desportiva, que terá um prazo máximo de
60 (sessenta) dias, contados da instauração
de inquérito para proferir decisão final."

Dê-se ao item I, do artigo 3°, do Anteprojeto
da Subcomissão VIII - A, a seguinte redação:

Art. 3° - ..
I - Ensino para todos, dos seis aos dezesseis

anos, obrigatório e garantido, e incluiráhabilitação
para o exercício de uma atividade profissional.
sendo que para a investidura no ensino superior
a seleção será feita através das avaliações dos
currículos e notas a serem normadas em lei.

Justificação

O Anteprojeto elaborado pela Comissão Provi
sória de Estudos Constitucionais, criada por De
creto, sugere no artigo 387 que "O ensino é obri
gatório para todos, dos seis aos dezesseis anos,
e incluirá a habilitação para o exercício de uma
atividade profissional".

Sugestão de norma Constitucional de nossa
autoria encaminhada à essa Subcomissão e não
acatada, a repete e vai mais além: propõe que
"para a investidura no ensino superior a seleção
será feita através de avaliações dos currículos e
notas a serem normados em lei".

A inclusão dos dispositivos consubstanciados
na emenda que ora oferecemos. amplia o período
de escolaridade obrigatória, estamos ao mesmo
tempo oferecendo maiores oportunidades de
acesso dos jovens à educação e retardando a
pressão sobre o mercado de trabalho.

Ao estabelecermos a habilitação profissional,
vamos ao encontro da carência de mão-de-obra
capacitada à absorção de tecnologias modernas,
típicas dos países industrializados. concormtan
temente à melhoria da qualidade do ensino públi
co, tão necessários em nosso País.

Paralelamente, a melhoria da qualidade de ensi
no parmitirá a supressão do vestibular, tão desa
creditado como critériode medida de capacidade
intelectual a nível de conhecimento.

Ao longo dos anos montou-se no País uma
verdadeira "indústria do vestibular" que, além de
propiciar as incontáveis fraudes comprovadas,
privilegia as classes de renda mais favorecida,em

detrimento da capacidade intelectual, da votação
potencial e do aproveitamento escolar.

Esta propositura visa modificar, desde os pri
meiros anos de escolaridade, o vicio que o vesti
bular impõe às pessoas: conhecimentos imedia
tistas, sem consistência, falsa visão de cultura e
inversão dos valores que só são adquiridos com
o correr dos anos de estudos.

Anova metodologia de ensino deverá, obrigato
riamente, preparar o educando para o terceiro
grau e nunca submetê-lo ao aprendizado de pro
vas de conteúdo meramente momentâneo e que
na Universidade s6 acabará formando péssimos
e despreparados profissionais.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Há
destaque, em requerimento do Senador Lourern
berg Nunes Rocha, para suprimir este artigo.

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourem
berg Nunes Rocha, para a defesa de sua propo
sição.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, este dispositivo
é redundante. Qualquer juiz não pode examinar
e decidir no mérito senão for esgotada a via admi
nistrativa.É elementar da estrutura do Direito.E
então, o disposrtívo é totalmente redundante,

Vou ler rapidamente a minha justificativapara
essa exclusão:

A manifestação judicial sobre quaisquer
ações ou litígios que lhe forem submetidos,
tem regras próprias e dizem com a estrutura
do estado de direito,que coloca sob proteção
qualquer eventual lesão ao direito dos cida
dãos.

Ninguém pode retirar da apreciação do Poder
Judiciário qualquer eventual lesão ao direito seu.
Isso é da estrutura do estado de direito. No mo
mento em que se tem o estado de direito, e não
se pode fazerjustiça pela própria mão, é implícito
que está garantido sempre o direito ao recurso
via judicial. No decidir, está implícito o reconhe
cimento da tempestividade, o problema do esgo
tamento da via-administrativa do pedido formu
lado, tendo em vista os prazos da via adminis
trativa.

Tenho lutado muito para tentar enxugar essas
nossas propostas. Este é o tipo de proposta que,
dentro do Poder Judiciário, não tem sentidos. Por
que faz parte da estrutura do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Aécio de
Borba, para defender a manutenção do texto do
Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
SI'.Presidente, louvo, integralmente, a preocupa
ção do Senador Louremberg Nunes Rocha de
enxugar o texto da Constituição.

A propósito de enxugar, não se pode deixar
de dar a estrutura que sempre se espera.

Aprópria Constituição atual dizque a legislação
poderá determinar que se esgotem instâncias e
prazos. Então, não diz que é possivel ou obriga
as causas esportivas a serem submetidas a uma
apreciação própria. Estamoscumprindo aquilo
que exatamente o direito atual diz evitando que
haja verdadeira balbúrdia a que está sendo levado
o esporte hoje, de juízes que não conhecem nada
sobre o esporte, mediante um simples requeri-



218 Quinta-feira 23 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento) Julho de 1987

mente, concederem ações que tiram times de
campeonato, que tira todo e qualquer direito de
suspensão dos jogadores por disciplina, de todos
os aspectos da vida desportiva. Não vejo como
a Constituição não explicitar isto que atualmente
ela permite.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
votar.

Vou reler o artigo:

"Poder Judiciário só admitirá ações relati
vas à disciplina e às competições desportivas
após esgotarem-se instâncias da Justiça
Desportiva, que terão o prazo máximo de
60 dias contados da instauração do inquérito
para proferir decisão final."

Quem vota não mantém o artigo; quem vota
sim suprime o artigo.

(Procede-se à chamada para a votação)
Vou proclamar o resultado: sim: 7, não: 10.
A proposição está prejudicada. Mantém-se tex

to do Substitutivo.

A Emenda n° 27116 tem o seguinte texto:

O art. 3", item 11:
"Garantia de educação pré-escolar gratuita

às famílias que desejarem para as crianças
até seis anos de idade."

Está prejudicada.
Esta Presidência solicita que o que já estiver

prejudicado seja desconsiderado, porque será
mais fácil.

O Sr. Constituinte Octávio Elísio requereu vota
ção em separado para a Emenda n" 45/4.

S. Ex' retira o pedido. Concedido.
Passo a Presidência ao Consntuínte Aécio de

Borba.

(Assume a Presidência o Sr. Constituinte
Aécio de Borba)

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) 
Deverá ser apreciada, agora. Proposição do
Constituinte Hermes Zaneti que "manda in
cluir, onde couber:

É instituído o ensino facultativo do
cooperatívtsmo e do associatívrsrno em to
dos os graus."

Tem a palavra, para defender a Proposição, o
Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI 
Sr. Presidente, colhemos essa inspiração no movi
mento cooperativismo do Rio Grande do Sul, que
tem dado uma contribuição expressiva ao desen
volvimento daquele Estado, e, especialmente em
diversas Constituições de vários países europeus,
encontramos contemplado esse princípio. Enten
demos que, se aprovado aqui, será uma contri
buição ao processo de ensino brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Sr. Constituinte Hermes Zaneti, é
sabido que o cooperativismo e o associativismo
se desenvolveram na Europa em conexão com
o socialismo. Pergunto se o ilustre Constituinte
estaria disposto a incluir também o socialismo?

.. - O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI
Está aceito. O autor da Proposição aceita. Pode
incluir. Por favor, a Presidência pode incluir o ter
mo. (risos.)

O SR. PRESIDENTE (Aéciode Borba) - Então,
mediante o apelo formulado pejo Constituinte
Florestan Fernandes, a Proposição é alterada pelo
propositor, mandando "instituir facultativamente
o ensino do cooperativismo, do associativismo
e do socialismo".

Alguém quer manifestar-se ao contrário? (Pau
sa.)

Não havendo quem queira manifestar-se em
oposição, vamos realizar a votação.

Quem disser sim estará votando para que a
Proposição seja incluída onde couber, quem votar
não está evitando a Proposição.

O SR. CONSTITUINTECHICOHUMBERTO
Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento da Pre
sidência)

Gostaria de ouvir a palavra também do Relator,
uma vez que, em todas as emendas, em todas
as propostas, S. Ex"se manifestou.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Tem
a palavra o nobre Relator, para atender à questão
de ordem do Constituinte Chico Humberto.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, há tanto artigo que não se destina a uma
Constituição que está sendo aprovado por nós,
que não tenho qualquer motivo para não aprovar
também este.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Em
votação. Sim ou Não.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Lembro aos Srs. Constituintes que
consta da Constituição de Portugal que o socia
lismo é um elemento central, como objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio de Borba) - Vou
proclamar o resultado: 10 votos Não; 7 votos
Sim.

Não tenho atingido a maiona necessária de 11
votos, está prejudicada.

(Reassume a Presidência o Constituinte Hernes
Zaneti)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, embora o tom jocoso com que al
guns comentários foram ouvidos aqui, repete que
o que votar aqui está incluído em textos de Consti
tuições de países bem avançados, e até de países
capitalistas, como nos lembra bem o Constituinte
Florestan Fernandes.

Àobservação de que nossa proposição foi der
rubada pela inclusão da palavra "Socialismo",
queremos devolvê-Ia, vale a pena ter dito este
resultado, mesmo contrário à nossa disposição,
quando a razão de ter sido derrubada foi a inclu
são da palavra "Socialismo".

O Constituinte Sólon Borges dos Reis requer
para votação em separado:

"Ficam as prefeituras municipais obriga
das a aplicar 30% de sua receita, aí incluídas
as transferências, em creches, educação pré
escolar e ensino até a 8' série do 1" grau."

O SR. CONSTITUINTE SOLÓN BORGES DOS
REIS- Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento
da Presidência)

Não propondo isto. Pedi destaque para um au
tor que não pôde vir e me pediu que o solicitasse.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - V.Ex"
estã com a sua assinatura pedindo o destaque.

OSR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS - Pedi para ser votado em separado.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência consulta V. Ex' se deseja sustentar
a proposta.

O SR. CONSTITUINTESÓLON BORGES DOS
REIS- Não desejo. Quero dar ao autor a oportu
nidade de ver a sua proposta examinada.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) -Deverá
ser examinada. Não há prejuízo, porquanto não
houve fixação de percentuais na esfera municipal
da receita já vinculada para a educação.

O SR. CONSTITUINTE CHICOHUMBERTO
Já fixamos em 25%. Esta emenda encontra-se
prejudicada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vamos
reler a proposta:

"Ficam as prefeituras mumcipais obriga
das a aplicar 30% de sua receita, aí incluídas
as transferências, em creches, educação pré
escolar e ensino até à 8' série do 1" grau."

Na verdade, o percentual fOI aprovado, não com
o conteúdo aqui recomendado. No entanto, pode
se entender que aquela proposta aprovada tem
sentido mais amplo da qual esta seria uma restrin
ção, Por esta razão, consideramos prejudicada,
e V. Ex", Deputado Sólon Borges dos Reis, terá
a incumbência de explicar ao Autor da propo
sição.

O Constituinte Florestan Fernandes pede para
votar em separado. Proposta de sua autoria, n"
126-4:

"Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo
ao anteprojeto do Relator: "São vedadas a
federalização, a estadualização e a municipa
lização de estabelecimentos de ensino leigos
ou confessionais.

Parágrafo único. Só em casos de extremo inte
resse coletivo, para evitar danos à expansão do
ensino, da pesquisa ou da extensão, será a oficiali
zação permitida, desde que aprovada pelas enti
dades de professores, alunos e funcionários do
estabelecimento de ensino. O Poder Público cons
tituirá uma comissão especial, composta demo
craticamente, que examinará a questão e encami
nhará o seu parecer fundamentado para a decisão
final do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Educacional."

Com a palavra o Constituinte Florestan Fernan
des, para defender a sua propositura.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Esta proposição, Sr. Presidente, tem
por objetivo evitar que haja uma corrida à venda
de escolas e se converta o Estado numa espécie
de asilo de escolas. Com o crescimento do ensino
público, acabarão achando que seria o melhor
caminho vender os prédios, o equipamento e
transferir as responsabilidades para o Poder PÚ
blico.

Na verdade, não nos interessa que estabeleci
mentos de ensino de alta qualidade sejam sacrifi
cados. Por isso o parágrafo único estabelece a
exceção de "em casos de extremo interesse coleti
vo", como seria, por exemplo, a federalização da
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PUCde São Paulo, segundo critérios bastante ob
jetivos e rigidos, para impedir essa nova probabi
lidade de um circuito de comercialização das es
colas nessa nova fase do desenvolvimento educa
cional do País.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O Sr.
Relator deseja falar sobre o assunto.

O SR.RELATOR (João Calmon) - Desejo fazer
ao nobre Constituinte Florestan Fernandes uma
ponderação. A sua iniciativase enquadra naquele
acordo de cavalheiros aqui celebrado, está rigoro
samente dentro dessa área que será objetivo de
um entendimento posterir, a nível de Comissão
Temática. Com o devido respeito, se me permite
esta opinião.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente concordo com o Relator, e, talvez,
pela primeira vezem todos os 45 dias de funciona
mento desta Subcomissão, não esteve no mesmo
lado do querido amigo e Professor Florestan Fer
nandes.

Conversei com S Ex" quando da preparação
desta Emenda, e sei muito bem das intenções
que cobrem a sua proposta. Entendo, entretanto,
que não apenas por esse compromisso que aqui
assumimos, que, certamente poderá incluir em
alguma coisa nesta linha, e também porque, em
alguns casos, esta a1temativa, em vez de consti
tuir-se em abuso, pode corresponder, de fato, a
uma alternativa que garanta a continuidade de
algum atendimento escolar.

De modo que, em princípio, coloco-me con
trário à proposição do eminente Constituinte Flo
restan Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - O risco é real, e peço que meus
Colegas votem. Estou de acordo com o Relator,
SenadorJoão Calmon, existe um acordo de cava
lheiros, no entanto, conheço bem o Brasil e sei
que os cavalheiros em nossa terra não pertencem
à corte do Rei Artur. (Risos)

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Vamos
votar: Inclua-se onde couber, "Diz a proposição
do eminente Constituinte Florestan Fernandes.
Quem quiser aprová-Ia votará Sim; os contrários
votarão Não, e não ficará prejudicada a proposta,
já que não há confronto com o relatório, à medida
em que não há disposição dessa ordem no substi
tutivo. (Pausa.)

(Procede-se à chamada para votação.)
Vou proclamar o resultado: Votaram Sim 8;

Votaram Não8. Houve uma abstenção.

A proposição está prejudicada.
Proposição do Constituinte Tadeu França:

"Inclua-se onde couber:
A habilitação de atividade profissional em

todas as suas etapas, desde a iniciação, pre
paração, formação, até à especialização, em
todos os níveis de grau de ensino."

O SR. CONSTITUINTE TADEUFRANÇA-Sr.
Presidente, realçamos um aspecto, que na realida
de, houve uma participação tão concreta das enti
dades neste trabalho, que, muitas vezes é bom
registrar aqui -, simplesmente endossamos não
apenas a tese e até mesmo a proposta concreta
pela entidade. No caso, a Associação Nacional
dos Professores de Prática de Trabalho é a entida-

de que está trazendo até nós a justificativa que
passo a ler na seqüência:

"Sendo o trabalho instrumento de promo
ção humana e o referencial básico de vida,
seja ele incluído no texto constitucional, no
Título e Capítulo da Educação, especifica
mente como: "Profissionalização ampla em
todas as suas etapas desde a iniciação, a
preparação a formação, até à especialização
constante em todos os níveis de graus de
ensino.

Justifique-se, então, a emenda pelo fato
de que a educação elitista impede tanto o
aproveitamento racional das riquezas do País,
proporcionando, outrossim, a exportação de
nossas matérias-primas, quanto o acesso so
cial, pela desinformação científico-profissio
nal do povo brasileiro, conveniente apenas
a uma pequena minoria ditatonal em conluio
com interesses externos, que se locupletam
mutuamente com a situação atual.

Para que se assegure uma mudança estru
turai, mister se faz a inclusão da profissiona
lização, acima exposta, em texto constitucio
nal, para que a tomem por obrigatória, vez
que no Brasil só se obedece à lei quando
explícita na Carta Magna."

Era a justificativa que aqui estava constando.
De minha parte, embora seja mais própria de

uma lei complementar, como tantas outras já fo
ram aqui votadas, peço vênia ao Constituinte Leu
remberg N~nesRocha para que esta seja também
objeto de apreciação pelos nobres Colegas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zeneti) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator, Senador João
Calmon.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presi
dente, em homenagem ao nobre Constituinte Ta
deu França, opino favoravelmente, dentro da
mesma linha de numerosas iniciativas que não
se enquadram num texto de Constituição. Como
há numerosos precedentes, aprovo a sugestão.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) Voureler
o texto:

"A habilitação de atividade profissional em
todas as suas etapas, desde a iniciação, pre
paração, formação, até à especialização, em
todos os níveis e graus de ensino."

A Mesa aproveita e esclarece aos Srs. Consti
tuintes que há duas proposições de Igual teor:
além da proposição do nobre Constituinte Tadeu
França, há a do nobre Constituinte Chico Hum
berto.

Em votação.
(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vai-se
proceder ao resultado: votaram não, 9 ficando,
assim, rejeitada a proposta. Esta Presidência,
que contou com a colaboração tão expressiva,
tão séria, tão significativade todos os Srs. Consti
tuintes durante todo o tempo, tem nas últimas
duas votações, embora com consciência plena
da lucidez com que foram produzidas, preocu
pação sobre a forma, primeiro, do objeto de que
foi riso, não sei qual a razão, a proposta do próprio
Presidente: segundo, objeto de que tem sido nso
agora este trabalho que estamos desenvolvendo.
Isto poderá ser fruto do cansaço. Lembro, no en-

tanto, que tudo isto está sendo gravado, e poderá,
quem não esteve aqui sentindo, embora o nsco,
até a seriedade com que votamos tudo, poderá
prejudicar esse entendimento.

Por esta razão, faço um apelo, a mais um instan
te, nos mantenhamos, como sempre o fizemos,
com tal seriedade e profundidade com que anali
samos tudo, para que possamos apreciar as duas
últimas propostas que temos em mãos.

Destaque, para voto em separado, da Emenda
rr 180-9, requerido pelo Constituinte Antônio de
Jesus, com o seguinte texto:

"Os meios de comunicação de massa de
verão contribuir com seus instrumentos de
dIvulgação para educação moral e cívica dos
cidadãos."

Concedo a palavra, para defender a proposição,
ao nobre ConstItuinte Antônio de Jesus.

O SR. CONSTITUINTE Antônio de Jesus 
Sr Presidente, no momento não é fácil defender
matéria desta natureza. Ainda somos a favor de
que possamos dar o restinho daquilo que se diz
moral dentro de nosso País, para que possamos
trazer à luz do conhecimento popular que ainda
lutamos aqui para que a coisa não fique simples
mente como determinados artistas pensam, ou
determinados detentores do monopólio da comu
nicação desejam invadir, muitas vezes, um lar
com a propaganda que, a seu bel-prazer, é trans
mitida. Neste momento conto com aqueles que
pensam ainda no futuro de nossos filhos e netos,
possamos colocar aqui, mais umá vez, o nosso
voto em favor desta proposta.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Para
encaminhar contra, solicitou a palavra o Consti
tuinte Gumercmdo Milhomen.

O SR. CONSTITUINTE GUMERONDOMILHO
MEN - Sr. Presidente, considero que o encami
nhamento desta-proposição, pela forma como
foífeitapelo Constituinte Antônio de Jesus, é com
plementar à discussão que se fez a respeito da
questão da censura, a forma como S. Ex"mani
festou a sua argumentação.

Em primeiro lugar, está expressão "educação
moral e cívica" foi característica de uma tentativa
a mais de dominação ideológica, desenvolvida
nos tristes anos da ditadura militar no Brasil, foi
repudiada pelos agentes organizados da Educa
ção - professores, estudantes -, e por trabalha
dores da área do conhecimento em geral.

Considero que a televisão já presta um serviço
bastante ruim à população do Brasil, sob o ponto
de vista da tentativa de impor uma moral retró
grada, conservadora. Portanto, estariamos pres
tando um serviço contrário ao progresso social
se incluíssemos este texto na nossa Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Releio
o texto:

"Os meios de comunicação de massa de
verão contribuir com seus instrumentos de
divulgação para a educação moral e cívica
dos cidadãos."

Em votação. (Pausa.)
(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Vou
proclamar o resultado: não 11; Sim 5.

Está rejeitada a proposição.
Última proposição.
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Requerimento do Constituinte Florestan Fer
nandes para destaque da Proposta do Constituinte
José Maurício, de n° 109-4.

Leio texto:

"Os direitos e deveres dos atletas em exer
cício no País serão estabelecidos em estatuto
elaborado com a participação de reperesen
tantes do Poder Público, de associações des
portivas, da comunidade e dos atletas."

Concedo a palavra ao Constituinte Florestan
Fernandes, para defender a proposição.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Sr. Presidente, peço perdão pela po
breza deste texto. Na contribuição que havia entre
gue à Subcomissão, eu tinha outra maneira de
defender o atletae proteger os seus direitos, em
termos de uma auto-organização coletiva. No en
tanto, a minha colaboração não foi aproveitada
e como não achei no nosso anteprojeto nada
que se referisse à questão, pesquisei, num monte
de emendas, alguma que nos colocasse diante
desse grave problema, a necessidade da defesa
do atleta, vitima de várias formas de espoliação,
de massacre físico e até de massacre cultural.

Peço desculpas ao meu Companheiro Aécio
de Borba, que é autoridade no assunto, mas tenho
algum conhecimento desse assunto também.
Não posso dizer que seja um especialista, como
V. Ex' e tenho-me preocupado muito com este
problema. Não devemos faltar, pelo menos com
alguma coisa, para defender os atletas profissio
nais que têm sido vítima de uma violência organi
zada na sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Con
cedo a palavra ao Constituinte Aécio de Borba,
para pronunciar-se contra a proposta.

O SR. CONSmUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, respeito, demasiado, o Constituinte
Aorestan Femandes, não pela autoridade que te
nha em cada setor, e sim pela profundidade dos
seus conhecimentos sociológicos, que, sem dúvi
da nenhuma estão sempre em defesa de maiores
interesses. .

Não tenho dúvidas de que o atleta devesse me
recer algo que pudesse, dentro da Constituição,
protegê-lo. Infelizmente na proposição feita pelo
Constituinte José Maurício, para cuja votação pe
diu destaque o Constituinte Florestan Fernandes,
S. Ex' põe o atleta para ter os seus direitos prote
gidos pelo Poder Público, que, infelizmente, até
hoje nada elaborou que protegesse esse atleta
realmente, com as associações desportivas, de
quem os atletas têm grosseiras restrições, por
não lhe darem aquilo que eles acham que têm
direito.

A medida, longe de alcançar o objetivo que
eu endossaria, se assim o entendesse que alcan
çava, infelizmente não é capaz de dar aquilo que
se quer.

Por isso, manifesto-me contráno à sua apro
vação.

O SR. PRESIDENTF :!-lermes Zaneti) - Vou
reler o texto:

"Os direitos e deveres dos atletas em exer
cício no Pais serão estabelecidos em estatuto
elaborado com a participação de represen
tantes do Poder Público, das associações
desportivas, da comunidade e dos atletas."

Em votação. (Pausa.)
(Procede à chamada para votação)
O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou

proclamar o resultado: Não 10; Sim 6. Está rejei
tada a proposição.

Há uma última proposta, a de n° 4, apenas
para ser lida, não será objeto de deliberação, na
medida em que foiaprovada com o relatório. Peço
a S. Ex' o nobre Relator a oportunidade de ler.

Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - A fim de
evitar que se repita o episódio da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, que levou onze
anos tramitando no Congresso Nacional, o Rela
tor apresentou a seguinte proposta, que coincide
com iniciativa semelhante do nobre Constituinte
Professor Florestan Fernandes. Apenas o prazo
que estabeleço é um pouco menor e S. Ex' propos
12 meses, enquanto proponho 10 meses.

O artigo seria o seguinte:
"Nas Disposições Transitórias:

Art. O Poder Legislativo aprovará nova lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
no prazo máximo de 10 (dez) meses, conta
dos da data de promulgação desta Consti
tuição."

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Está
aprovada, porque não há nenhum destaque.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o nobre Constituinte Louremberg Nunes
Rocha.

O SR. CONSTITuiNTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - Sr. Presidente, decidimos hoje,
novamente, ratificando decisões anteriores, não
permitir a inclusão nesta Subcomissão daqueles
Parlamentares que vieram indicados posterior
mente pelo Presidente da Constituinte.

Estou tomando conhecimento agora que esses
Constituintes não têm como participar sequer da
Comissão Temática se não estiverem enquadra
dos em uma das Subcomissões.

Entendo, inclusive, que um dos fundamentos
da permanência do julgamento contrário foi o
fato de se querer, com isso, não se permitir que
esses Parlamentares que não tinham participado,
durante o curso, dos nossos debates, pudessem
vir afinal, indicados pela Constituinte, votar aqui.

Esta parte está superada. Esta Subcomissão,
a não ser para votar a redação final, não terá
mais como se manifestar, teremos só Comissão
Temática. Em sendo assim, entendo que se pode
ria agora agora rever o julgamento, para consi
derar como componentes, agora já votado, desta
Subcomissão aqueles Parlamentares que reque
reram a sua inclusão. No caso, eu me referia ape
nas aos Constituintes Aávio Palmier da Veiga e
Agripino de Oliveira Lima, que estavam aqui e
solicitaram, e não aqueles outros dois que não
solicitaram.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Escla
reço a V.Ex"que os demais também fizeram solici
tação.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Entendo que esta decisão é mais
adequada, senão jogaríamos esses companheiros
numa situação de confrontar com a Subcomis-

são, em termos até judiciais, porque S. Ex" teriam,
como Constituintes, cortados seus direitos de ma
nifestação, de participação no trabalho da Cons
tituinte.

Faço este apelo a V. Ex' e à Subcomissão, de
modo geral, para que seja revisto esse julgamento,
já agora com a decisão desta Subcomissão, sobre
os pontos fundamentais.

O SR. CONSmUINTE AÉCIO DE BORBA
Para encaminhar favoravelmente, peço a palawa.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra V. Ex", para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSmUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, não tenho dúvidas de que se excluir
da participação de uma Comissão Temática um
companheiro nosso que não teve culpa nenhuma
do arbítrio do Presidente, que, a todo instante,
rasga os Regimentos para satisfazer a sua vontade
e os seus caprichos, seria realmente muita malva
deza da Subcomissão.

Embora tenha votado contra a participação nas
votações, voto favorável para que S. Ex" partici
pem da Comissão Temática.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Só pergunto Sr. Presidente, como
fica a participação proporcional dos demais Par
tidos?

O SR. CONSTITUINTE AÉRCIO DE BORBA
- Continua o PMDB com maioria. (Risos)

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - Vãoter aumento também?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Subcomissão, se decidir rever a sua posição, po
derá responder à fundamental do Constituinte
Florestan Fernandes, no todo da Comissão. Co
mo está presente o Relator da Comissão Temática
8,poderíamos delegar a S. Ex", porque aí esgotaria
do fórum desta Subcomissão, a competência pa
ra fazer esta verificação da indagação do Consti
tuinte Florestan Fernandes junto ao conjunto da
Comissão Temática 8, para ver se fica atendido
o princípio da proporcionalidade partidária.

Alguém quer encaminhar a votação contraria
mente? (Pausa)

Não há encaminhamentos contrários. Estas de
cisões foram adotadas por voto. Então, vamos
votar.

A proposição é no sentido de que se consi
derem integrados os quatro membros que foram
objeto de 'decísôes anteriores, com a ressalva da
questão apresentada pelo Constituinte Aorestan
Fernandes, que será objeto de esclarecimento da
parte do Sr. Relator-Geral da Comissão Temática
8.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Sr. Presidente, para encaminhar contra. (Assenti
mento da Presidência)

Peço, mais uma vez, permissão ao prazado co
lega Constituinte Flávio Palmier da Veiga.

Não vejo realmente razão para se incorporar,
no encerramento da Subcomissão, que a partir
de segunda-feira nem mais existirá, desde que
sabemos que, na Temática, S. Ex' já está incluído.
Sabemos apenas que houve uma transferência
de uma Subcomissão para outra, mas em termos
da Comissão Temática maior...

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - O Constituinte diz que não está
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na Temática. Se não estiver numa Subcomissão,
S. Ex" não pode estar na Temática. Esta, a ques
tão. A questão que levanto aqui é esta, senão
não haveria problema nenhum. S. Ex"precisa es
tar integrado numa Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Eu
gostaria de assegurar a palavra ao Constituinte
que está no completo uso da palavra. Depois,
poderíamos esclarecer esta questão.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚ~IO
Este assunto deverá ser resolvido a nível da Co
missão Temática e não a nível desta Subcomis
são. O meu entendimento a respeito do assunto
é que aquelas pessoas que para aqui foram trans
feridas, mediante ofício do Sr. Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte, e que questio
namos, S. Ex-' eram Membros da Comissão Te
mática. Apenas foram deslocados de uma Subco
missão para outra.

S. Ex" próprio já esclareceu aqui que se julgava
na Subcomissão da Família do Menor e do Idoso,
e, depois, transferido para cá. Em nenhum mo
mento, questionou-se que S. Ex" não estivesse
na Comissão 8. Portanto, não vejo necessidade
de que esta Subcomissão reconheça a inclusão
do ilustre Constituinte no finaldos seus trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Para
esclarecimento, com a palavra o Constituinte Flá
vio Palmier da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA - Sr. Presidente, recebi a comunicação
do Líderdo PMDB de que eu deixariade participar
da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso
e seria indicado, como fui,por ofício- aqui está.
Ofício n° 87/87, para atuar na Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes.

Para eu não ter que resolver um problema, de
hoje para amanhã, ou para depois, vim hoje aqui,
sábado, neste fun de semana, para trabalhar aqui
com V. Ex.., para participar.

Fui Vereador, Deputado Estadual durante 24
anos, sou Constituinte, não tenho participação
efetiva nenhuma na área de Educação. Como
Constituinte,queria participar, tendo em vista que
fui designado para aqui me apresentar. Não o
fiz antes porque eu soube que a Subcomissão
tinha deliberado não aceitar a decisão da Mesa,
senão já teria estado aqui.

Tive uma atuação frequente, positiva, está aí
o Deputado Arturda Távola que pode reconhecer,
na Comissão da Família, do Menor e do Idoso.
Não faltei a uma reunião. Quando ia dirigir-me
para cá, mais ou menos no dia 18 ou 20, soube
que V. Ex'" tinham decidido questionar a decisão
da Mesa. O meu problema é somente este.

Imaginem só, se eu não ficar nessa Subco
missão, vou ter que procurar a Liderança do
PMDB, a Comissão Diretora da Constituinte, para
arranjar um lugar para o Constituinte trabalhar.
E não tenho culpa alguma ...

A minha situação é esta. Quero evitaro proble
ma, e, segunda-feira já estar com a minha vida
organizada.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Os
Constituintes Artur da Távola e João Calmon de
sejam usar da palavra, peço façam uma interven
ção breve, para que possamos decidir o assunto.

O SR. RELATOR (João Calmon) - O Relator
deve prestar um esclarecimento ao nobre Colega

que está defendendo, com muita eloqüência, diria
com excelente fundamentação, o seu ponto de
vista.

Realmente esta Subcomissão deliberou, por
maioria absoluta de votos, de não aceitar a deci
são tomada pelo Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Entretanto, essa decisão ainda
ficou na dependência de uma comunicação ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
o nobre Deputado Ulysses Guimarães. Este Rela
tor, pelo menos por três vezes, tentou obter um
pronunciamento do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, inclusivepor intermédio do
Secretário-Geral da Mesa da Constituinte. Apesar
da minha insistência, não houve nenhuma res
posta.

De maneira que todos nós estamos igualmente
constrangidos com esta situação. Depois de mais
de duas décadas de cassações, repugna-nos a
cassação de qualquer companheiro, e ninguém
fezisso de maneira deliberada ou com más inten
ções. O caso é realmente muito peculiar e está
nos preocupando muito neste momento. Estou
certo de que todos vamos-nos mostrar sensíveis
à aceitação dos nomes desses companheiros pa
ra integrar esta Subcomissão, a fim de que fique
assegurada a sua participação na Comissão Te
mática.

O nobre Relator-Geral da Comissão Temática
aprovou, em princípio,se não me engano, apenas
através de um meneio de cabaça, esta tese. Como
esta reunião está sendo gravada, todos os pronun
ciamentos estão sendo gravados, gostaria de que
este meneio de aprovação do Relator-Geral da
Comissão Temática, que tanto nos honra, que
tanto nos estimula com a sua presença e com
a sua assistência permanente, fosse manifestada
por palavras a sua aprovação a esta tese, a fim
de que sejam devidamente registrados.

o SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Com
a palavra o Constituinte Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Sr. Presidente, o Constituinte Flávio Palmier
da Veiga está naquela diffcil posição uma das
mais constrangedoras que existem para o ser hu
mano, de ter que pedir o que lhe cabe como
direito.Todos nós, sempre que temos que trans
formar em pedido O que é nosso direito,sofremos
na carne, na alma, porque é uma forma terrível
e é uma solidão absoluta.

A vontade de solução existe em todo mundo.
Estamos meio em dúvida sobre os poderes de
cada um de decidir. Não sei se tenho o poder
de decidir, como Relator, sobre a inclusão de al
guém na ComissãoTemática. Se eu tiver,o Depu
tado e os outros três companheiros nossos esta
rão evidentemente lá

Esta, a minha impressão; é cada Comissão Te
mática possuir 65 membros. É preciso verificar
- prontifico-me a fazê-locom o Senador Marcon
des Gadelha, que é o Presidente da Comissão
- se esta Comissão está composta pelos 65
membros. É possível que o nome do'Constítuínte
Flávio Palmier da Veiga conste da Comissão na
condição de membro da Subcomissão da Famí
lia, do Menor e do Idoso da qual S. Ex" saiu, por
um ato interno, mas que possivelmente, não tenha
chegado ao conhecimento da Comissão. Esta,
uma das hipóteses.

Outra hipótese: esta Subcomissão, de imediato,
até à sua próxima reunião, que será a deliberação
da redação final, se não me engano, consultar
o Presidente UlyssesGuimarães sobre o caso des
ses quatro companheiros nossos que estão nessa
situação

Então, isto nos dá duas hipóteses que vão na
direção do Constituinte Flávio Palmier da Veiga,
do seu direito e do desejo desta Subcomissão:
primeira, verificar, na Comissão, se ela está com
pleta e se o nome de S. Ex"consta como membro
da Subcomissão da Família do Menor e do Idoso,
e, paralelamente, a Presidência desta Subcomis
são solicitar ao Presidente Ulysses Guimarães
uma decisão imediata, aí, sim, levando, e estimo,
o apoio completo do Plenário da Subcomissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Sobre
a questão da decisão imediata, já exaurimos as
providências, por telefonemas, por contatos dire
tos feitospela nosa assessoria, pelo nosso Relator,
por três vezes.

Faço esta ponderação ao eminente Constituin
te Artur da Távola, porque, realmente, poderia
parecer que não houve, à exaustão, as tentativas
de se buscar esta definição. Esta Presidência con
sidera que houve. É só uma ponderação.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Não há dúvida. Apenas suponho que ainda
há tempo. É claro que o Presidente foià exaustão,
neste caso. Hátempo ainda de uma pressão nesta
direção. E eu de minha parte, farei o mesmo.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO SOBRINHO
- Sr. Presidente, desejo fazer uma proposta con
creta, em cima, inclusive,da situação de fato des
ses quatro Constituintes que vieram a esta Subco
missão, e infelizmente, não tiveram a oportuni
dade de trabalhar conosco neste período. Propo
nho que esta Subcomissão encaminhe ao Líder
MárioCovas, a quem cabe a competência de dis
tribuir pelas Subcomissões os seus Membros, o
fato objetivo dos quatro elementos.

O SR.CONSmUINTE SÓLON BORGESDOS
REIS - Permita-me. Não são todos do PMDB.
São de diferentes partidos.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO SOBRINHO
- Encaminhar, então às Lideranças respectivas,
desculpem, porque eram quatro do PMDB e, pare
ce-me alguns do PFL.

Sugiro que se encaminhe às Lideranças dos
respectivos Partidos o fato objetivo que se criou,
solicitando que S. Ex"s não fiquem na mesma
situação, quando do funcionamento das Comis
sões Temáticas, isto é, que, imediatamente, se
defina a posição de S. Ex-', para o trabalho das
Comissões Temáticas, a partir de segunda-feira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA-Sr. Presidente, estamos complicando um
negócio que não é tão difícil assim. Vamos colocar
o Constituinte na Comissão. Depois resolve-se.
Segunda-feira, S. Ex"', vão para a Comissão Te
mática conosco e acabou. Não vejo tanta compli
cação.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência, acatando a questão de ordem, vai
votar.

Colocamos em votação a primeira proposta.
Se aprovada a primeira proposta, a proposta de
V. Ex' fica prejudicada. Se rejeitada a primeira
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proposta, a Mesa já acata automaticamente a pro
posta de V. Ex', e se sente no dever de estar
solidário com esses quatro (4) Constituintes, que
devem ajudar a encaminhar a questão.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que a ques
tão não é de humanitarismo. Lamento muito a
situação dos nossos Companheiros, S. Ex" foram
vitimas de uma irresponsabilidade, caiba ela a
quem couber. Não temos elementos para saber
se realmente a Comissão está composta com
seus 65 Membros. Não podemos tomar uma deci
são destas. O Constituinte Artur da Távola tem
razão É preciso examinar primeiro a situação da
Comissão Temática, e não levarmos, em cima
das nossas costas, os erros cometidos pela Dire
ção-Geral da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Sr. Presidente, apesar da dúvida do Cons
tituinte Artur da Távola, se há um ofício da Presi
dência da Mesa, se S. Ex" foram indicados pelas
lideranças de Partidos para a Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes, automaticamente
S. Ex" deveriam estar na Comissão Temática.
Não tenho dúvidas. Resta decidir é a posição que
esta Subcomissão tomou, insurgindo-se contra
a indicação das Lideranças e da Mesa. Se esta
Subcomissão admite reverenciar, amda que com
grave prejuízo, a participação deles, já que foram
excluídos de participar e votar, ainda que assim,
esta Comissão vai admitir retomar à posição ou
não.

O SR. CONSTITUINTE- Só para sanar a dúvi
da do ilustre Senador. No ofício encaminhado
pelo Presidente Ulysses Guimarães ao Presidente
da Subcomissão da Educação e Esporte, S. Ex'
fez um estudo de compatibilização de vagas em
Subcomissões. Nesse estudo, S. Ex' encaminha
um esclarecimento, que diz: a Subcomissão da
Cultura, Educação e Esporte, teria 23 membros.
E distribui, dentro dessa compatibilização propor
cionalmente, as vagas por todos os Partidos:
PMDB 13, PFL 7, PDS 1, PDT 1, PTB 1, e assim,
proporcionalmente. Não sei se isso esclarece a
dúvida, tendo em vista que foi um estudo feito,
incluindo todos os Partidos com assento na Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - A Pre
sidência tem em mãos esse estudo. No entanto,
esse estudo contém um erro, porque o número
de membros desta Subcomissão não era 23, e
sim 21. Este também é um problema.

Vou volocar em votação e antecipo a minha
declaração de voto, no seguinte sentido; entendo'
que a grande restrição que havia hoje, concreta
mente, objetivamente, era o fato de que uma alte
ração não justificada poderia influir nas decisões
desta Subcomissão, levantando eventual suspei
ção sobre o manejo dos números das diferentes
Subcomissões. Primeiro, e com todo respeito aos
Srs. Constituintes, não vai aqui um juízo de valor
sobre os 4 Constituintes, e sim sobre o fato em
si; segundo, as informações que nos foram aqui
trazidas, este mapa mostra o deslocamento inter
no dentro das Subcomissões na Comissão Temá
tica 8, portanto, garantida por aí, já a permanência
de qualquer sorte, destes quatro Srs. Constituin
tes. Considerando que o fato fundamental da
eventual alteração no resultado da votação já su-

perado, porque apenas teremos a apreciação da
redação final, sem nenhuma alteração de mérito;
considerando que, revendo esta posição agora,
equaciona-se o problema dos quatro Constituin
tes, sem interferência no processo de decisão des
ta Subcomissão, e, por outro lado, de qualquer
sorte, os quatro Constituintes integrariam a Co
missão Temática 8, portanto, não há alteração
de fato, na composição da Comissão...

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FER
NANDES - V. Ex' pode provar isto?

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Os
documentos que nos foram mostrados aqui indi
cam o deslocamento das outras Subcomissões
da Comissão 8 para a nossa Subcomissão. Isto
não ocorreu só em relação à Subcomissão da
Educação, Cultura e Esportes. De modo que não
estou aqui para provar; estou-me louvando nos
documentos que recebemos da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Se entendi bem, na órbita da Comissão, é
que foram deslocados esses quatro Constituintes.
Portanto, não há nenhuma alteração no número
total da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - É o
que consta do ofício que recebemos.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Então, acho que não há problema.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO SOBRINHO
- Não é objeto de deliberação. Os Constituintes
estão garantidos quanto aos seus trabalhos na
Comissão. Se assim não for, esta Subcomissão
encaminhe aos Líderes dos Partidos esta preocu
pação de S. Ex" e determine ações objetivas.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA
- Cabe recurso do Deputado, neste hipótese à
Liderança e à Mesa. Prontifico-me, no caso da
Comissão e levantar, na primeira hora útil, com
o Presidente, o nome exato dos Componentes
da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O en
tendimento, então, é de que não haja deliberação
aqui?

O SR. CONSTITUINTEOSVALDO SOBRINHO
- Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Tem que haver votação. S. Ex'
têm que estar na, Comissão como pertencente
a uma das Subcomissões.

O SR. CONSmUlNTE OSVALDO SOBRINHO
- Dustre Constituinte, V. Ex' sempre primou por
ser, talvez, a pessoa de maior conhecimento jurí
dico e constitucional desta Subcomissão, sempre
prestando a mais valiosa colaboração. É meri
diana a clareza desses documentos que foram
apresentados. Não vejo nenhuma razão para que,
às 23 horas do dia de hoje, depois de esgotada
a pauta, depois de esgotado o trabalho desta Sub
comissão, só faltando a leitura, na próxima segun
da-feira, do relatório final, insistamos na entrada
destes Constituintes na Subcomissão. É indispen
sável que se garanta a S. Ex'"o direito de trabalhar
na Constituinte, através dos trabalhos da Comis
são Temática específica.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - O ofí
cio que esta Presidência tem em mãos, de rr

87/87, assinado pelo eminente Constituinte Eucli
des Scalco, Primeiro-Vice-Uder do PMDB na As
sembléia Nacional Constituinte, dá conta de que
o Deputado França Teixeira foi deslocado da Co
missão Temática 8-C para a 8·A, que é a nossa;
de que o Deputado Flavio Palmier da Veiga foi
deslocado da Comissão Temática 8-C para a '8-A,
que é a nossa. Este ofício é de 7 de maio.

O SR. CONSTITUINTE -Sr. Pre-
sidente, parece-me que esta Subcomissão votou,
proibindo a entrada desses Constituintes.

Que se vota o levantamento dessa proibição.
Só isto.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- Esta Subcomissão praticou um
arbítrio contra S. Ex" e exorbitou de suas funções.
Lembro-me agora da justificação de voto do
Constituinte Aécio de Borba, quando disse que
votava contra a participação de S. EX'" porque
o Presidente da Constituinte deixou de atender
a qualquer coisa desta Subcomissão. Ora, como
que estes Constituintes, que têm direitos iguais
a todos nós, podem responder por omissão do
Presidente da Constituinte? É um absurdo o que
foifeito aqui. Absolutamente não tem sustentação
o que foi feito aqui. S. Ex" foram cassados sem
dever; não há nenhum ato de S. Ex' que levassem
a isso, por lapso, por omissão, nem por qualquer
coisa.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zanetí) - Há
risco de retomarmos toda a discussão, com pre
juízo para todos.

O SR. CONSTITUINTEAÉCIO DE BORBA 
Sr. Presidente, fui citado, e peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra V.Ex', para esclarecer.

O SR. CONSTITUINTEAÉCIO DE BORBA 
Esclareço ao nobre Senador Louremberg Nunes
Rocha que o meu voto foi porque o Presidente
da Casa exorbitou de suas funções e rasgou o
Regimento que dava obrigatoriedade de procla
mar 48 horas depois.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA - A indicação é do Líder, não é
do Presidente. O Presidente apenas oficializa.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Pois é, oficializa.

O SR. CONSTITUINTE LOUREMBERG NU
NES ROCHA- É do Senador Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Esta
Presidência vai votar a questão.

Para evitar constrangimentos, a votação não
será se aceitamos ou não a inclusão dos quatro
Constituintes nesta Subcomissão. A votação será
se esta Subcomissão deve ou não decidir, por
voto, aqui, esta questão quero decidir assim esta
questão preliminar, que é séria. Quero decidir as
sim, até para preservar os Companheiros, e ouvi
antes do Companheiro que é objeto desta discus
são e único presente. Não desejo haja aqui juízos
de valor, de mérito, na questão em si. Por isto,
vamos votar se a Subcomissão quer decidir pelo
voto ou não. Se entender que não é assunto de
deliberação, depois de toda essa explanação, da
mostra do documento, das diferentes teses apre
sentadas, votará que não quer decidir pelo voto.
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Se quiser decidir e entender que é motivo de
deliberação de voto seu, aqui, votará sim.

Para encaminhar a votação, um a favor e outro
contra a proposta da Mesa.

O SR CONSTITUINTE - Sr. Presi-
dente esses Constituintes que não foram incluí
dos podem até recorrer e anular essa votação
que estamos fazendo hoje. Pode, por que não'
Se foram impedidos de participar, S. Ex'" podem
requerer e vir a ter um novo resultado. E um
direito de S. Ex", se quiserem fazer.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Tem
a palavra o Constituinte Sólon Borges dos Reis.

O SR. CONSTITUINTE SÓLON BORGES REIS
- Todo este impasse foi gerado pela dúvida a
respeito da atitude do Presidente da Constituinte.
Primeiro tinha S. Ex' poder para fazer o que fez?
S. Ex' podia fazer? Segundo S. Ex' devia fazer?
Quais as implicações?

Só votei contra a permanência dos Colegas
aqui na Subcomissão, para ficar coerente, porque
já tinha votado contra a ausência de S. Ex",Não
é porque S. Ex" vieram aqui que eu ia mudar
a minha opinião. Então mantive o meu voto.

Tenho minhas dúvidas sobre se temos real
mente condições para rejeitar, porque não sei se
o Presidente pode fazer isto, ou se tem razões
para fazer isto. Dizo Constituinte Aécio de Borba
que o Presidente exorbitou. Pergunto exorbitou
mesmo? Porque, se não exorbitou, S. Ex' tem
o direito de designar.

Neste caso, não tenho mais razão, porque tam
bém achei que o fundamento do Presidente era
aquele de não aceitar uma interferência na hora
da votação, em que chegariam quatro Deputados,
que não estariam integrados no trabalho, e, então,
poderiam alterar o resultado da votação. Respeitei
também esta preocupação mas agora está supe
rada e não haverá conseqüência nenhuma se os
aceitarmos, haverá apenas um tratamento, não
digo moral, mas psicológico, que não prejudica
ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Herme Zaneti) - V. Ex'
defende a Subcomissão deve, primeiro, votar, se
gundo o seu pensamento sim, na integração dos
quatro Constituintes.

(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. CONSTITUITE JOSÉ CARLOS SABÓIA
- Pelo que ouvi, por todo o arrazoado que foi
feito pelo Presidente e por todo o Plenário, é uma
contradição se fazer esta votação agora. Em res
peito, aceitei e votei, como toda a Subcomissão
estava votando no início. Não cabe a esta Subco
missão decidir. Se foi injustiça aos Srs, Consti
tuintes, e foi, não foi feita por nós; foi feita pela
Mesa da Constituite.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO EÚSIO
Subscrevo a declaração de voto do Constituinte
José Carlos Sabóia.

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Vou
proclamar o resultado do: sim 12; não 3; e uma
abstenção.

Está aprovado que a Comissão quer decidir.
(Procede-se à chamada para votação.)

O SR. CONSTIUINTE JOSÉ CARLOS SABÓIA
- O mesmo raciocínio. Eu seria profundamente
incoerente, se votasse. Eu disse que não competia
a esta Subcomissão, no que diz respeito a toda
a decisão aqui tomada.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - V.Ex'
se abstém de votar?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SA
BÓIA- Não, não aceito votar, porque acho ilegal.
Voto não, com justificativa, porque está sendo
um procedimento que não é correto.

(Prossegue a chamada para votação.)

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO DE BORBA
Sr. Presidente, justifico aqui que o Regimento diz:
"dentro de 48 horas, e a contar da eleição da
Mesa, os Líderes dos Partidos indicarão à Mesa,
por escrito, os intrgrantes de suas bancadas que
irão compor a Comissões. Na sessão ordinária
seguinte, o Presidente da Assembléia declarará
constituída as Comissões e lerá os nomes dos
que a compõem."

Então, em respeito ao meu ponto de vista,man
tendo o meu voto de que não podemos decidir.
Não.

O SR. PRESIDENTE(Hermes Zaneti) - Pedro
Canedo

O SR. CONSTITUINTE PEDRO CANEDO 
Sr. Presidente, com declaração de voto. Embora
tenha votado sim, favorávela que fizesseesta vota
ção aqui, complementarei a leitura que o Consti
tuinte Aécio de Borba deixou de ler. Complemen
tando, o § 6° diz:

"Cada Comissão, exceto a de Sistemati
zação, no prazo de 48 horas, dividir-se-á nas
Subcomissões, relacionadas no art. 15 deste
Regimento, assegurada, tanto quanto possí
vel, a proporcionalidade partidária."

Ora, subtende-se que 63 dividido em 3 são
21. Esta Subcomissão recebeu os nomes dos
21 Constituintes designados para as Subcomis
sões.

Ora, veja a incoerência, até uma necessidade
de averiguarmos a razão por que esses Consti
tuintes deixaram de pertencer às suas Subcomis
sões. Amim me transparece que, se cada Subco
missão deva ter 21, e se essa Comissão está com
posta de 63 membros, como é que uma Subco
missão vai ter 25? Não após, na minha opinião
de terem sido designados os 21 Membros efetivos
e suplentes e estes mesmos Constituintes terem
participado de outra Subcomissão que não esta.

Portanto, o meu voto é não.

(Prossegue a chamada para votação)

O SR.PRESIDENTE(Hermes Zaneti)- Procla
mo o resultado: sim 10; não 4; e uma abstenção.

Não é matéria constitucional. Está aprovada
a proposta.

Tem V. Ex' a palavra, para questão de ordem,
O Deputado Gumercindo Milhomem.

O SR.CONSTITUINTE GUMERCINDO MILHO
MEM- Sr. Presidente, tendo participado, na noite
passada e na madrugada de hoje, da reunião da
Subcomissão do Poder Executivo, da qual faço
parte como integrante efetivo,eu não poderia dei
xar de dar este depoimento triste, embora tenha
seu lado muito positivo, também.

Começo pelo lado positivo. Os trabalhos desta
Subcomissão se desenvolveram de forma eviden
temente honesta, de forma clara, segura, tran
qüila, possibilitando a participação de absoluta
mente todos, com os esclarecimentos todos que
foram necessários, o que pode não ter sido a
vontade dos que conduziram a reunião da qual
participei na noite passada, mas foio que transpa
receu para muitas das pessoas que estiveram lá
presentes, reunião que contou inclusive, com a
colaboração do Secretário-Geral da Mesa.

Presto este depoimento, sobre a importância,
a maneira como foram conduzidos os trabalhos
nesta Subcomissão. Todos sabem que não parti
cipei de todas as reuniões aqui, pelo fato de ser
suplente. O fato de eu ter estado aqui, durante
todo este tempo, evidencia a vontade muito gran
de que eu teria de ter participado como efetivo.
Tive oportunidade de reinvidicaro direito de voto,
porque o Regimento não falaabsolutamente nada
contra a minha possibilidade de votar, tendo falta
do alguns membros efetivos durante algumas
reuniões. Exatamente em função da situação em
que se encontrava a Subcomissão, em face do
problema que acabamos de avaliar,não o reivindi
quei; apesar de ter participado, sem poder votar
durante todo o tempo, fica aqui o meu depoi
mento, o meu reconhecimento ao Companheiro
Presidente Hermes Zaneti pela maneira limpa e
produtiva como conduziu os trabalhos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Hermes Zaneti) - Obri
gado a V. Exa.

Antes de encerrar, deixarei muito claro que o
voto desta Presidência em relação à integração
dos quatro Constituintes não implica em revisão
do procedimento que até aqui havia sido adotado,
para que, eventualmente, os demais Srs. Consti
tuintes que aqui não estão e que não assistem
a este ato, não possam invocar, depois, o procedi
mento desta Presidência em seu benefício. O voto
desta Presidência foi dado a favor, a fim de que
quatro Membros da Assembléia Nacional Consti
tuinte não ficassem no vácuo, integrando-se a
esta Subcomissão, por deslocamento, para que
possam fazer parte da Comissão-Geral Temática,
8, considerando, por esta razão, que não há ne- ,
nhuma revisão no processo de decisão anterior,
não em demérito aos quatro Srs. Constituintes,
mas para firmar o juízo desta Subcomissão, de
que ela estava adequada e corretamente com,
posta e assim desenvolveu os seus trabalhos. E
apenas, para facilitara integração dos quatro Srs.
Constituintes.

Convoco reunião para segunda-feira, às 15 ho
ras, para recebermos a redação final e termos,
assim, a última reunião da nossa Subcomissão.

Muitoobrigado.
Encerra-se a reunião às23 horase 25 mi

nutos)
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